
Roundcube Webmail :: inf. publ. św. Backowice 2012 http://www.obrona-zw ierzat.pl/webmai l/?_task=mail&_action=prin.

Temat inf. publ. św. Backowice 2012
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Odbiorca soz <soz@obrona-zwierzat.pl>
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roundcube

Original Message

Subject:0dpowiedź na wniosek - UG Backowice.
Date:Wed, 28 Mar 2012 11:47:25 +0200

From:"Urząd Gminy Backowice" <ug_backowice@pro.onet.pl>
To:<soz@obrona-zwierzat.pl>

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
22.03.2012 r. Urząd Gminy w Baćkowicach informuje, że:
1. Grriir.r. nie miała w 2011 r. stałych umów i nie udzielała doraźnych zle-.-er.
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.
2. Gmina nie posiada zbiorczych danych o ilości zwierząt wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.
3 . Nie dotyczy.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel.0-607-171-458
www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU:
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
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Ostrowiec Św., dn.28.03.2012 r.

URZĄD GMINY B^ CECHÓW
ul. Mikolą;-: i 10

27-400 Ostrowio- ,, lętokrzyski
woj. śv •• :yskie

NIP 661-220-87-50, r^GON 000534753

Tl.60.20.2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 listopada 29

28-300 Jędrzejów

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.03.2012

przesyłamy informację o sposobie i skutkach wykonywania zadania - „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" .

1. Od stycznia do maja 2011 r. Gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie i

przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z P.U.H. Grzegorz Rymarski, ul. Pasternik 15, 27 -

200 Starachowice. Umowę zerwano z uwagi na fakt iż Gmina nie otrzymywała informacji

co działo się z wyłapanymi psami. Od maja do końca roku 2011 - Gmina Bodzechów

miała podpisane jednorazowe umowy ze Stowarzyszeniem „Animals" w Ostrowcu Św. -

którego członkowie na nasze zgłoszenie odbierali psy i przyjmowali pod swoją opiekę.

Zwierzęta były wyłapywane przez pracowników Zakładu Komunalnego.

2. W 2011 roku wyłapano 34 sztuki psów, w tym -16 szczeniąt.

3. Gmina Bodzechów w 2011 roku przeznaczyła na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami-

12380 zł. Za usługi płacono na podstawie wystawianych faktur po każdej jednorazowej

akcji.

4. Na terenie powiatu ostrowieckiego brak jest schroniska, a każde inne schronisko

odmawia podpisania umowy.



URZĄD MIASTA I GMINY
w Bodzentynie

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

tel. 4131155 11,4ł 311 5010, fax 41311 5114
NIP 664-15-28423

NrBGK.7021.//:12

Bodzentyn, 2012-04-20

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012r. (data wpływu 26.03.2012 r.)
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje, że Gmina Bodzentyn posiada
zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym - Agnieszka Łochowska , ul.
Mickiewicza 17, 26-130 Suchedniów.

W 2011 roku z terenu naszej gminy odłowiono łącznie 31 szt.
bezpańskich psów, na co Gmina wydatkowała kwotę 20.076,06 zł.

Z up. B

Inspekto
igos

_rony środowiska
i komunalnej



URZĄD GMINY
w Bogorii

ul. Opatowska 13,18-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86, fox 015 867-42-81
NIP 866-10-44-116, REGON 00532010

Bogoria, dn. 17.04.2012 r.
ROŚ.7033.32.2012

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 22.03.2012 r., które wpłynęło do Urzędu

Gminy w Bogorii w dniu 27.03.2012 r.

- udzielam informacji na postawione pytania:

Ad.l.

W 2011 roku Gmina Bogoria nie zawierała stałych umów ani zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

Ad.2.

Liczba bezdomnych psów utrzymywanych na koszt gminy w roku 2011 wynosiła

5 bezdomnych psów.

Ad.3.

Koszt zadania w 2011 roku wyniósł 5.825,10 zł. ( t j . karma, opieka weterynaryjna)

Z uw. Wojtajpminy
Otrzymują: A

m q r /ihz^ K o nrad~B o rVw ie c
1. Adresat KIIJOWNIK REFERATU ROLNICTWA

[7 i OCHRONY ŚRODOWISKA

2. A/a



URZĄD MIASTA i GMINY
w Busku-Zdroju

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Znak: GKŚR.6140.16.2012

Busko- Zdrój, dii. 11.04.2012 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z. dnia 22.03.2012 roku o udzielenie informacji publicznej

uprzejmie informuję, że w związku z rozwiązaniem umowy przez Schronisko dla Bezdomnych

Zwierząt w Dyminach wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie naszej gminy w 2011 zajmowali

się przeszkoleni Strażnicy Miejscy.

Wyłapane zwierzęta przekazywane były Fundacji Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi

"PRZYTULISKO", króra działa na terenie tut. gminy.

W okresie od 01.01.2011 do 30.10.2011 roku wyłapano 30 psów.

Gmina Busko-Zdrój nie poniosła kosztów związanych z przekazaniem wyłapanych psów.

W 2011 roku Gmina Busko-Zdrój przeznaczyła środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł na

zapobieganie bezdomności zwierząt, które to zostały przekazane w formie 2-ch otwartych

konkursów ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz

ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla Fundacji Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi

"PRZYTULISKO".



URZĄD MIASTA I GMINY
STRAŻ MIEJSKA

w C H M I E L N I K U Chmielnik, dnia. 30.03.2012 r.
26-020 C h m i e l n i k , Plac K o ś c i e l n y 5

SM.5521.58.2012.DK

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2012 r. o udzielenie informacji publicznej Urząd

Miasta i Gminy w Chmielniku informuje:

Ad.l. W 2011 roku Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku zawarł umowę na wyłapywanie

bezdomnych psów i zapewnienie im opieki z P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900

Kielce.

Ad.2. W 2011 r. na koszt tut. Urzędu wyłapano 7 sztuk bezpańskich psów.

Ad.3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 4961,37 zł - płatność zgodnie z zawartą

umową.

Z poważaniem

Z GMINY

arski



Urząd Gminy w Czarnocini^
28-506 Czarnocin

woj. świętokrzyskie
tel. (41) 35-12-028, fax (41) 35-12-029
NIP 662-10-48-928-Regon 000534701

Znak : RBG. 6140. 10.2012 Czarnocin dn. 30-03-2012 r.

STOWARZYSZENIE OBRONY
ZWIERZĄT

ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy w Czarnocinie w odpowiedzi na Wasze pismo
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt informuje, że nasza gmina w 2011
roku nie wyłapywała żadnych bezdomnych zwierząt.
Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy problem dezdomnych zwierząt
występuje sporadycznie, w takich przypadkach bezdomne zwierzęta są adoptowane
przez okolicznych rolników.

Sporządził :
Leszek Durbacz



f> M/ASTA I GMINY
ul. Cstrowiecka 40

27-440 Ćmielów

RżL.6140.5.2012 Ćmielów 02.04.2012 r.

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
ul. 11-go listopada 29
28-300 Jędrzejów

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 na temat sposobów i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt na terenie Gminy
Ćmielów , Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie informuje:
l .Gmina Ćmielów nie posiadała podpisanej umowy ze schroniskiem na
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2011 r., a realizacje zamówień
wyłapywania bezdomnych psów do miesiąca lipca dokonywał
przedsiębiorcaPUH Grzegorz Rymarski, ul.Pasternik 15,27-200 Starachowice.
2.Na terenie gminy Ćmielów w 2011 r. wyłapano 8 psów.
3.Koszt realizacji wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ćmielów w
2011 r. wynosił: 2 952,00 zł.
Płatność była uregulowana na podstawie dostarczonej faktury.

Z up. BURMISTRZA
Otrzymują:
1 .Adresat mgr,
2 a/a ZAST^PC/BURMISTRZA



URZĄD MIASTA I GMINY
26-021 Daleszyce

Pl. Staszica 9
cMI 317-16-94, tel.041317-16-93
woj-Świętokr2ysk'e Daleszyce dnia 23.05.2012 r

Znak GMR 6140.6.12

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że w roku 2011
zawarte zostały umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z następującymi
podmiotami:
1 . Prezesem OSP w Skarżysku-Kamiennej Nr 52/2011 z dnia 01.04.2011 r.
2 . P.H.U. Marcin Banak Radlin 56 b Nr 102/2011 z dnia 22.06.2011 r.
3.P.H.U. Jarosław Dudzik Cedzyna 129 Nr 126/2011 z dnia 01.09.2011 r.
W roku 2011 wyłapano 51 psów dorosłych, 10 szczeniąt, 4 koty oraz poddano
sterylizacji 4 suki. Na całość zadania wydatkowano kwotę 27880,70 zł.



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

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

Dwikozy, dn.04.04.2012 r.

Znak: OŚR033.05.2012.M.M

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

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 (tylko
dla miasta Kielce) i Mielcu (również dla miasta Mielec) w odległości 110 km 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 lub oddane do adopcji po
ówczesnym badaniu weterynaryjnym.
Dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach: w 2011 roku trzy bezdomne psy.
Gmina sprawdza warunki bytowe zwierząt w przytulisku 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 przytulislca 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 600 zł.

Z poważaniem

WÓ
d

r. Marek Łukaszek



U R / A D MIASTA I G M I N Y
28-140 Działoszyce. ul. Skalbniierska a

j)o\v. Pinc/iw. woj. świętokrzyskie
tel.(041i:}52(j(MI5,fa\-(041)352() tJO()

W G62-0()r>-:«-01 REGON 000527658

Znak: GKRiOŚ - 7140.23.12
Działoszyce, dnia 27.03.2012 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

28-300 Jędrzejów,

ul. 11 Listopada 29

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 22.03.2012 roku, Urząd Miasta i Gminy

w Działoszycach uprzejmie informuje:

-Ad. l W 2011 roku Gmina Działoszyce zawarła stosowną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z firmą „ DAMICH „ Damian Michalski ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego

18, 32-300 Olkusz, tel. 506144045. W/w. ma zawartą umowę ze schroniskiem „ PLAMA „

Jan Michalski 32-222 Racławice 91.

-Ad. 2 W 2011 roku, nie było przypadku przekazania bezdomnych zwierząt do

schroniska oraz utrzymywania ich na koszt Gminy.

-Ad. 3 Brak kosztów.

Z up. BURkHlSTRZA
K|

mgr inż. MichAł Leszczyński
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska



U R Z Ą D G M I N Y
26-260 FALKÓW

ul. Zamkowa 1A
powiat konecki c ,, , t 1 n / 1~n i~woj, świ*tokr*yekio Fałkow, 11.04.2012r.

Znak.6140.4.2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11- go Listopada 29

28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 r. Urząd Gminy w Fałkowie
informuje, że w roku 2011 celem zabezpieczenia dalszej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami Gmina zawarła stosowną umowę z Prywatną Wielobranżową Firmą
Usługową „Hart" Dozór Sanitarno Porządkowy, ul. Kopernika 12/5, 58 - 160
Świebodzice zajmującą się odłowem, transportem i umieszczaniem bezdomnych
zwierząt w schroniskach na terenie Polski.

W roku ubiegłym nie było przypadków wyłapywania bezdomnych zwierząt
i nie ponosiliśmy kosztów związanych z opieką nad zwierzętami.

Z poważaniem

Z up. WÓjM GMINY

kiba
ZASTĘPCA WÓJTA



URZĄD GMINY
28-114 GNOJNO

województwo świętokrzyskie
NIP 655-13-40-870
tel./fax 41-353-20-38

Gnojno,drt. 04.04.2012r.

Znak>ROS.II.6134.5.2012

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 1 1 Listopada 29
28-300 Jędrzejłów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2012r ( data wpływu 27.03.2012r.) o udzielenie
informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Urząd Gminy w Gnojnie uprzejmie informuje :

Ad.l. W 201 Ir Gmina nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad.2. W 2011 r. na terenie gminy wyłapano trzech psów, które trafiły do nowych właścicieli

na terenie gminy.
Ad.3. W 2011 r. Gmina nie poniosła większych kosztów na opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami. Zakupiono jedynie kilka opakowań suchej karmy.



URZĄD GMINY
26-225 Gowarczów

woj. świętokrzyskie
N|p 799.14.74-658 Re<5on 000534724

Znak: ITO.066.37.2012 Gowarczów dnia 04.04.2012 r.

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

W nawiązaniu do pisma z 22.03.2012r. (data wpływu 26.03.2012r.) o udzielenie informacji
publicznej Urząd Gminy Gowarczów udziela odpowiedzi na przedstawione przez Państwa
pytania:

1. Gmina Gowarczów w 2011 r. nie mićia podpisanej żadnej umowy z podmiotem
wyłapującym bezdomne zwierzęta. Teką umowę podpisano w styczniu 2012r. z
Panem Jarosławem Budzikiem prowadzącym Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe,
Cedzyna 129, 25-900 Kielce.

2. W 2011 r. Gmina Gowarczów nie podjęła akcji wyłapywania bezdomnych psów,
żadnego zwierzęcia na koszt gminy nie wyłapano.

mgr inż. Wgńieszka Kot
Kierownik Referatu Infrastruktur,
Technicznej i Ochrony Środowisk

Otrzymują:
1. Adresat

Do wiadomości:
2. a/a



URZĄD GMINY GÓRNO
26-008 (iórno, woj. Świętokrzyskie

Referat Rolnictwu i Ochrony Środowiska- Tel.(41)3023642

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

www.gorno.pl e-mail: gmina(S)gorno.pl

Znak: ROŚ.7062.4.2011.SzM Górno dnia 28.03.2012

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22 marca 2012 roku Gmina Górno udziela
informacji publicznej na temat: "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidziane ustawą (Dz. U. 1997 Nr 1 1 1 , póz. 724 z póz. zm.) o
chronię zwierząt.

1. Gmina Górno miała podpisaną umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Skarżysku Kamiennym, ul. Warszawska 283, 26 - 110 Skarżysko
Kamienne od 01.01.2011 do dnia 31.08.2011 r. i od dnia 22.11.2011
z Przedsiębiorstwem Handlowo -- Usługowym Jarosław Dudzik, Cedzyna
129, 25-900 Kielce

2. Łącznie w 2011 roku wyłapano 22 bezpańskie psy na łączna kwotę
12.569,44zł.

3. Łączna kwota raealizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie, w 2011 roku wyniosła - 12.755,11 zł.
Na każde zrealizowane zgłoszenie jest wystawiana faktura. -

c r A



Roundcube Webmai l : : Udzie lenie informacji publicznej http://www.obrona-zwierzat.pl w e b m a i l ?_task=mail&_action=pnn...

Temat Udzielenie informacji publicznej
Nadawca <inwestycje@imielno.pl> COUnOCUOC
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 10.04.201208:57

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej, Gmina Imielno
inormuje że w 2011 roku:
1.gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jak również nie udzielała
doraźnych zleceń na ich wyłapywanie,
2. nie było prowadzone wyłapywanie bezdeomnych zwierząt,
3.gmina nie ponosiła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymaniem zwierząt bezdomnych.
Z poważaniem
Michał Sobczyk
referent ds. rolnictwa
Urzędu Gminy w Imielnie
41 3851210 w.44
www.imielno.pl

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7040 (20120409)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

l z | 2 0 1 2 - 0 5 - 1 6 2 1 : 2 0



tIRZAD CMINYIWAfOSKA
2>-5?0 Iwaniska

«ł. Rynek 3, tel. (15) 86012 54

-15140/9/12 Iwaniska dnia 2012.04.10.

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

W nawiązaniu do pisma znak: KRS 0000292939 z dnia 22.03.2012rw sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadań „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:

Ad.l/ W 2011 roku Gmina Iwaniska mimo pisemnych i telefonicznych starań nie mogła
pozyskać schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zdarzające się przypadki wyłapanych zwierząt
rozstrzygano na miejscu. W dniu 30.03.2012 roku w powyższej sprawie wysłana została umowa
do podpisania ze Schroniskiem Longina Siemińskiego w Łodzi.
Ad.21 Wyłapane w 2012 roku bezpańskie psy w dwu przypadkach były zatrzymane pod dobrą
opieką na miejscowej Oczyszczalni Ścieków skąd po ogłoszeniu przez internet zgłsiły się
zainteresowane osoby i pieski zostały wydane.
Ad.3/W 2011 roku Gmina poniosła minimalne koszty na ten cel dlatego też nie zwracała się
nigdzie o dofinansowanie.

Otrzymują:

l .Adresat
2.A/a



URZĄD MIEJSKI
ul. I I Listopada 33a

28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 000523726

NIP 656-12-39-000

IUIT.6236.2.2012 Jędrzejów,2012-04-12

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2012 r. (data wpływu do Urzędu

Miejskiego 27.03.2012r) uprzejmie informuję, że

1. Gmina Jędrzejów od 1999r ma podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Zakładem Usług Komunalnych w Jędrzejowie oraz

umowę z 2011 r z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą

w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 oraz filią w miejscowości Wojtyszki 18 gm.

Brąszewice na transport i przetrzymywanie psów w schronisku.

2. W 2011 roku zostały wyłapane i odwiezione do schroniska 42 szt. psów.

3. Łączny koszt realizacji całego zadania wynosił w roku 2011 - 45.559,25 zł

w tym przetrzymywanie psów w schronisku - 40.559,25 zł i 5 tyś. zł

wyłapywanie.

Płatność realizowana jest miesięcznie za przetrzymywanie zwierząt

w schronisku na podstawie faktur z dołączonym wykazem .

z up. SjURMiSTRZA
iału inwestycji

i Utfzy/pafiia I

mgr ittź, Marta Pedzik-Prasj>da

J



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. 10 kwietnia 2012 r.

Znak: NROŚ.6140.04.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012r. informujemy, że gmina posiada
podpisaną umowę z Przychodnią Weterynaryjną na przetrzymanie i opiekę
weterynaryjną psów z terenu Gminy Kazimierza Wielka, jak również umowę
z Fundacją „Nasza Szkapa" gdzie zwierzęta są przewożone. Wyłapywaniem
w sytuacjach zagrożenia zajmuje się straż miejska, która przeszła specjalne
przeszkolenia.

Zwierzęta transportowane są przez weterynarza z Przychodni Weterynaryjnej
„BOMA"s.c. samochodem do tego przystosowanym do Fundacji, która zajmuje się
również wyszukiwaniem dla nich „nowych domów".

Ilość bezdomnych zwierząt z terenu gminy, przekazanych do Fundacji w 20lir.
wniosła 34 szt.

Wiele z tych zwierząt zostało zaadoptowanych. Zwierzęta, które trafiły do
Fundacji są sterylizowane i kastrowane oraz podlegają opiece, zabiegom
profilaktycznym oraz leczeniu.

Koszt realizacji zadania w 201 Ir. wyniósł 30.561,18 zł.

urmistrza
ik Wydziału

inz\Ąpria Kowalska



URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Środowiska i Usług Komunalnych

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
Tel. 41 36 76 649 - sekretariat, 41 36 76 509- centrala UM, Fax 41 36 76 649; www.um.kielce.pl

UK-IY.7021.1.47.2012 Kielce, dnia 30.03.2012

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

Wydział Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Kielce w odpowiedzi
na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje, że Miasto Kielce w 2011 r. miało
podpisane umowy ze Świętokrzyskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak"
z siedzibą w Kielcach przy ul. Ś w. Leonarda 1/4:

1). W okresie od 13.12.2010r do 31.03.201 Ir:
- umowa nr W/WU/108/GK/25/UM/1945/2010 na wyłapywanie na terenie Miasta

Kielce bezdomnych zwierząt, zapewnienie im schronienia i wyżywienia, leczenia
i sterylizacji,

- umowa nr W/WU/108/GK/25/UM/1946/2010 na realizację zadań wynikających
z programu zapobiegania bezdomności zwierząt

2). W okresie od 01.04.201 Ir do 31.12.201 Ir:
- umowa nr W/DOT/263/GK/1/UM/849/2011 o powierzenie realizacji zadania

publicznego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce,
zapewnienie im opieki oraz wykonywanie zadań wynikających z programu zapobiegającego
bezdomności zwierząt"

W roku 2011 wyłapano:
- 132 koty,
- 456 psów.
Koszt realizacji całego zadania w 201 Ir. wyniósł 559.71 l,00zł.
Z umowy nr W/WU/108/GK/25/UM/1946/2010 płatność regulowana była w oparciu

o rzeczywisty zakres wykonanych usług.
Z umowy nr W/WU/108/GK/25/UM/1945/2010 płatność regulowana była ryczałtowo

w oparciu o faktury wystawiane w okresach dwu tygodniowych.
Z umowy nr W/DOT/263/GK/1/UM/849/2011 płatność regulowana była ryczałtowo

w trzech transzach.

Urząd Miasta Kielce posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

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



Roundcube Webmail :: inf. publ. św. Kije 2012 http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.

Temat inf. publ. św. Kije 2012
Nadawca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona- fOUflOCUDS

zwierząt, pl > fm-e- *s

Odbiorca Argos/BOZ <boz@boz.org.pl>

Data 30.03.2012 12:21

• Iwona Nowak.vcf (164 B)

Original Message

Subject:odpowiedź na wniosek
Date:Fri, 30 Mar 2012 10:41:20 +0200
From:"Iwona Nowak" <i.nowak@kije.pl>

To:<soz@obrona-zwierzat.pl>

Witam.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 22.03.2012 r. Urząd Gminy w Kijach informuje:

1. W 2011 r Gmina Kije udzieliła zlecenie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia opieki
Prywatnej Wielobranżowej Firmie Usługowej "HART" ul. Kopernika 12/5 58-160 Świebodzice.

2 Ilość wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy zwierząt w 2011 r. wyniosła: 1 .
3. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2011 r. 6439,80 zł. Była to jednorazowa opłata za wyłapanie, transport i umieszczenie w schronisku

2 poważaniem
Iwona Nowak
Urząd Gminy w Kijach

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel.0-607-171-458
www.obrona-zwierzat.pl

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

l z l 2012-05-1621:03



Klimontów,dnia 28.03.2012
ritowie

WT000534-807
Regon

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy w Klimontowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuj e,że

1. gmina nie miała w 2011 r. stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. Nie wyłapywano i nie utrzymywano na koszt gminy w 2011 r. zwierząt
3. Nie poniesiono żadnych kosztów na realizacj ę powyższego zadania.

Otrzymują:

lx-adresat
lx-a/a

Bień



29-12O KLUCZEWSKO
ul. Spółdzielcza 1.2.

tel. (O-44) 781-42-46; 781-42-44
fax (O-44) 781-42-24
woj. świętokrzyskie

Kluczewsko; 24.04.2012r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28 - 300 Jędrzejów

Urząd Gminy w Kluczewsku w odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji

publicznej z dnia 22.03.2012 roku (data wpływu do Urzędu 26.03.2012r.) informuje:

Ad. 1. Gmina Kluczewsko w 2011 roku nie miała zawartych stałych umów i nie

udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

Ad. 2. Na terenie Gminy Kluczewsko w 2011 r. nie wyłapywano bezdomnych

zwierząt,

Ad. 3. Gmina Kluczewsko w 2011 r. nie ponosiła kosztów związanych z

wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt.



U R Z Ą u
MIASTA I G M I N Y

26-200 Końskie
ul. Partyzantów Nr 1
woi. świetnkrrv •» ki*-.-

Końskie 30.03.2012

Znak: UKO.GJ.6140.17.2012
STOWARZYSZENIE

OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29

28-300 JĘDRZEJÓW

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 dotyczące udzielenia
informacji publicznej w sprawie sposobu wykonywania zadania polegającego na
sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:

Ad.pkt.l
W roku 2011 Gmina Końskie miała zawartą umowę na wyłapywanie

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

Ad.pkt.2
W roku 2011 odłowiono 37 szt. bezdomnych psów .

Ad pkt.3
Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2011 Gmina Końskie
wydatkowała kwotę 60.145zł.Za wykonanie usług związanych z wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt, przyjęciem zwierząt do schroniska, zakup karmy, opiekę
weterynaryjną itp. należności regulowane były każdorazowo za wykonanie
danej usługi.

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

Z-CA BURMISTRZA
Miasui i Gminy

fJacetyfflatera



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.6140.1.12 Koprzywnica, 27.03.2012r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 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 2011 roku nie było zawartej stałej umowy z żadną organizacją
odpowiedzialną za wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jedynie była i jest
zawarta umowa z zakładem „SARIA" Polska Sp. z.o.o. w Warszawie Oddział
w Przewrotnem , 36-003 Przewrotne 323 na wykonanie usługi w zakresie
unieszkodliwiania porzuconych , niezidentyfikowanych i bezdomnych padłych
sztuk zwierząt na terenie naszej gminy.
Ad. 2 W 20 1 1 roku na terenie naszej gminy nie wyłapano żadnego
bezdomnego zwierzęcia.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 150 zł - kwota
dotyczyła uśpienia psa (l szt.) ponieważ został śmiertelnie potrącony przez
samochód .
Nadmienia się, że w latach wcześniejszych Gmina za każde wyłapane bezdomne
zwierzę uiszczała jednorazową opłatę za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Z up. B

mgr Dorota
SEKRETARZ

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Roundcube Webmail :: Krasocin http://w w w.obrona-zwierzat.pl/webmai l/? Jask=mail&_action=prin.

Temat Krasocin
Nadawca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona- fOUfluCUDC

zwierząt.pl>
Odbiorca soz <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 03.04.2012 13:41

• Part_l.plain (536 B)
• Part_2.html (754 B)

Original Message

Subject:odpowiedz na pismo z dnia 22.03.2012
Date:Tue, 03 Apr 2012 08:51:12 +0200

From:rolnictwobogdans <rolnictwobogdans@vp.pl>
To:soz@obrona-zwierzat. pl

W opdpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2012r . uprzejmie informujemy, że Gmina Krasocin:
- w 201 Ir nie miała zawartej umowy na odławianie psów oraz nie udzielała doraźnych zleceń na ich
odławianie,
-nie poniosła w 2011r kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymaniem psów

Z poważaniem

Bogdan Stolarczyk

Ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 41 3918026 W120

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel.0-607-171-458
www.obrona-zwierzat.pl

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

l z l 2012-05-1621:



URZĄD MIASTA I GMINY
27415 KLINÓW

ul Wamawl«45B 25.05.2012r.
Regon UUUu42j07

Znak: OSR 6140.17.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2012r. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie dot.
wykonywania "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" informuje:

1. W 2011 r. Gmina Kunów nie miała zawartych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Doraźne wyyłapywanie zwierząt zlecane było
Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Grzegorz Rymarski ze Starachowic.

2. W 2011 r. zostało wyłapanych 13 bezdomnych zwierząt (psów), z których 1 został
przekazany do schroniska w Mielcu, 1 do Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt "Animals", a 4 szt. Odebrali mieszkańcy gminy.

3. Całkowity koszt wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2011 r.
Wyniósł 10.000,-zł

ze] Sidor



Roundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj... http://www.obrona-zw ierzat.pl/webmai l/?_task=mail&_action=pri n.

Temat Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej. roundcube

Nadawca Sekretarz <sekretarz@lipnik.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 19.04.201207:30

• OdpowiedzSOZ.pdf (21 KB)

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Wojciech Zdyb
Sekretarz Gminy Lipnik
27-540 Lipnik
tel. 15869-14-19
e-mail: sekretarz@lipnik.pl

2012-05-1621:25



Lipnik, 17.04.2012

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

SG.1431.5.2012

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej

opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy w Lipniku informuje:

1. W 2 0 1 1 roku gmina L i p n i k nie miała stałej umowy oraz nie udzie lała doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie zachodziła potrzeba

zapewnienia opieki.

2. W 201 l roku nie wyłapywano oraz nie utrzymywano zwierząt na koszt gminy.

3. W 201 l roku gmina L i p n i k nie dokonywała płatności za opiekę nad zwierzętami.

Z poważaniem

Rafał Smoliński

Z-ca Wójta Gminy Lipnik



URZĄD GMINY
26-025 Łagów, ul. Iwartska 11
teł. (041)30-74-12l,fox (041)3074-236

woj. świętokrzyskie
GK.6140.3.2012 Łagów, dn. 27.03.2012 r.

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 r. informuję, że w okresie od dn. 01.01.2011 r. do
dnia 30.10.2011 r. na terenie gminy Łagów wyłapano 7 bezdomnych psów. Odłowienia dokonali
pracownicy Straży Gminnej w Łagowie. Odłowione psy zostały przewiezione do Fundacji Opieki Nad
Bezdomnymi Zwierzętami „Przytulisko", 26-100 Busko - Zdrój, Zbludowice, ul. Korczyńska 46.
Jednorazowa opłata za przyjęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wynosiła 700,00 zł za
jednego psa, łączny koszt 4 900,00 zł.

W dniu 4 listopada 2011 r. Gmina podpisała umowę z przedsiębiorstwem Handlowo -
Usługowym Jarosław Dudzik z siedzibą Cedzyna 129, 25 - 900 Kielce, na odławianie i transport
bezpańskich psów z terenu gminy do schroniska oraz przetrzymywanie psów do badań lekarskich i w
celu znalezienia nowego właściciela. Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2011 r.
W tym okresie odłowionych zostało 10 bezdomnych psów, koszt odłowienia i przetrzymywania psów do
czasu ich adopcji wyniósł 6 359,10 zł.

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

Wójt Gminy Łagów



URZĄD GMINY W ŁĄCZNEJ
woj. świętokrzyskie

26-140 Łączna
tel. 041/' 254 89 60, fax: 254 89 77

NIP 663-14-26-243 Regon 29056712-'

Znak: T.6140.04.2012

Łączna, dn. 28.03.2012 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.03.2012 r. Urząd Gminy Łączna informuje,

że realizuje zadanie polegające na opiece nad bezdomnymi zwierzętami, w następujący

sposób:

1. W zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt Gmina ma od 2010 r. podpisaną

umowę z Gabinetem Weterynaryjnym, z siedzibą w Suchedniowie przy

ul. Mickiewicza 17 reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Łochowską,

2. W zakresie zapewnienia całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Łączna

posiada podpisaną umowę z lek. wet. Jerzym Zajączkowskim, „Gabinet

Weterynaryjny" ul. Konarskiego 12, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

3. W ramach zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku

2011 gmina Łączna zapewniła opiekę i pomoc weterynaryjną 7 zwierzętom,

4. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł łącznie 9 571 zł (słownie: dziewięć tysięcy

pięćset siedemdziesiąt jeden zł), a płatność za usługi odbywała się na podstawie

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką bądź poszkodowanych.

iTA

mgr
Sekretarz



WÓJT
GMINY ŁONIÓW

WOJ. Świętokrzyskie Łoniów dnia28.03.2012r

Znak:R..614.03.2012r.

S T O W A R Z Y S Z E N I E
OBRONA ZWIERZĄT

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie Wójt Gminy Łoniów informuje, iż w roku 2011 były zgłoszenia o bezdomnych
psach które pojawiały się na terenach wiejskich. Pieski te zostały przekazane do adopcji innych
właścicielom. W związku z powyższym Gmina nie poniosła żadnych kosztów na ten cel.
Gmina nie ma stałej umowy ze schroniskiem ponieważ żadne schronisko takiej umowy nie zawrze
z braku wolnych miejsc.
Mamy gorący apel o pomoc w zawarciu umowy bądź możliwości odbioru bezdomnych zwierząt.

'o łącz

Otrzymuje:

l x Adresat
l xa/a



URZĄD GMINY ŁOPUSZNO
woj. świętokrzyskie

26-070 ŁOPUSZNO. ul. KONECKA 12
tel./fax413914901.3914009,3914054
NIP 658 14 92 946, REG, 000545283

Łopuszno, dn. 2012-04-10

Znak: RiG-6140.01.2012

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy

w Łopusznie informuje, iż:

1. W 2011 r. Gmina nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt.

2. Na terenie Gminy były 2 zgłoszenia o wałęsających się psach, ale po przeprowadzonej

akcji informacyjnej znaleźli się ich właściciele. Akcje doraźnie przeprowadził Zakład

Gospodarki Komunalnej w Łopusznie. Na terenie gminy Łopuszno, nie występuje

problem bezdomności zwierząt, jedynie mogą występować psy lub inne zwierzęta,

które nie są należycie zabezpieczone przez właścicieli (poprzez uszkodzone lub brak

ogrodzenia).

3. W budżecie na 2011 rok nie były zabezpieczone środki finansowe na realizację w/w

zadania.

siewiez

Otrzymują:
$). Adresat
2. a/a



URZĄD GMINY
28-232 Łubnice Łubmce, 2012-04-30

woj. świętokrzyskie

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej,
informuję:
Ad. l w 2011 roku gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Ad. 2 w 2011 roku gmina nie wyłapywała i nie utrzymywała bezdomnych

zwierząt
Ad. 3 gmina w 2011 roku nie poniosła żadnych kosztów związanych

z bedomnymi zwierzętami.

Jednocześnie informuję, że na terenie gminy bezdomność zwierząt
występuje sporadycznie i jest rozwiązywane przez Sołtysów i Radnych poprzez
adopcję.

Z poważaniem



URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu

28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
woj. świętokrzyskie

Małogoszcz 2012.04.02
Znak: GK. 6140.18.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej. Urząd Miasta i
Gminy w Małogoszczu odpowiada na zadane pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina Małogoszcz miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
w 2011 r. Umowa była zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Małogoszczu.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.?

W 2011 r. wyłapano 6 bezdomnych psów. które zostały adoptowane przez osoby
prywatne.

3. jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieka, inna)?

Na realizację całego zadania gmina przeznaczyła w 2011 r. kwotę 4 000.00 zł. (zakup
karmy, opieka nad zwierzętami)



URZAu
.voj. świętokrzyskie

26-001 Maslów, ul. Spokojna 2
NIP 6^7-17-48-114 Masłow 2012-04-25

BiGP.6140.5.2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej
Urząd Gminy Masłow informuje:

— 8 bezdomnych zwierząt na podstawie umowy - zlecenie odłowiło Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe Grzegorz Rymarski Starachowice, forma opieki nad zwierzętami
adopcja.

- 3 bezdomne zwierzęta odłowiło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Marcin
Banak Radlin na podstawie umowy na czas określony, forma opieki nad zwierzętami
adopcja.

- 6 bezdomnych zwierząt odłowiło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jarosław
Dudzik Cedzyna na podstawie umowy na czas określony, forma opieki nad
zwierzętami adopcja.

Wyżej wymienione zadania finansowane były ze środków bieżących Budżetu Gminy Masłow
za rok 2011 wyniosły 13.547,14 zł brutto w tym opieka nad psem po wypadku i koszty
sterylizacji dwóch suk.
W 2011 roku nie było zgłoszeń bezdomnych kotów.

Z.up. WÓJTA

mgr Jadwiga Duda,
Zastępca Wójta Gminy



\j,-ząA Gminy w Michałowie

\vj. ś\v:9tC'kr:
N. H 3355243, fax 4 ' ?."" "^ "
N ;;M13-43-61, R r : Michałów, dnia 04.04.2012 r.

R.6140.4.2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję:

1. W 2011 roku gmina nie miała podpisanej stałej umowy z podmiotem prowadzącym
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie udzielała doraźnych zleceń w tym zakresie.

2. W 2011 nie wyłapywano i nie utrzymywano na koszt gminy żadnych zwierząt.
3. Gmina nie poniosła żadnych kosztów na realizację w/w zadań.

WOJ T G MIN Y

MirosławWalasek



W Ó J T G MIN Y
Miedziana Góra

UI Urzędnicza nr l

26-085 M^dz
ŝS

ra

woj- świ<?t< Miedziana Góra, dn. 10.04.2012 r.
Znak:OSGR.1431.3.2011

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
uł. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 r. Urząd Gminy Miedziana Góra w sprawie

udostępnienia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:

1. Gmina Miedziana Góra w 2011 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z PHU Marcin Banak z siedzibą w Radlinie 56B, 26-008 Górno (umowa

rozwiązana) oraz z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Jarosław Dudzie z siedzibą

w Cedzynie 129, 25-900 Kielce (umowa obowiązująca).

2. W 2011 r. Gmina nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt. Na koszt Gminy

zostały wykonane zabiegi weterynaryjne 12 bezdomnych szczeniąt, które następnie

zostały adoptowane przez mieszkańców gminy.

3. Koszt zabiegów w/w weterynaryjnych wyniósł 707,0 zł.

mgr inż. MaciefBlbecki
II



'JRZĄD GMINY
fR2EC
, M. 041

Znak: GŚR.II.614.1.2012 Mirzec, dnia 29.03.2012r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.03.2012r. dotyczące pytań związanych z opieką nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Gminy w Mircu informuje:

Ad.l. W 2011r Gmina Mirzec miała podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Agnieszka

Łochowska, ul. Mickiewicza 17, 26-130 Suchedniów w zakresie wyłapywania bezdomnych psów

i kotów oraz z Gabinetem Weterynaryjnym Jerzy Zajączkowski , ul. Konarskiego 12, 26-100

Skarżysko - Kamienna w zakresie opieki weterynaryjnej i wykonywania zabiegów

weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Mirzec.

Ad.2. W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w Gminie Mirzec odłowiono 13 bezpańskich psów

(w tym 6 szczeniąt).

Ad.3. W 2011r. Gmina Mirzec za odławianie i utrzymywanie bezdomnych psów poniosła koszt w

wysokości 18 584,49 zł. Płatność odbywała się na podstawie faktur wystawianych za dany

miesiąc w którym świadczone były ww. usługi,

Z up. WÓJTA

omek
ekratałz Gminy

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a.



ui uj lii Ul
^P «ĘP 'SJpF £*pS' URZĄD GMINY W MNIOWIE

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

tel. (41) 37 37 002, 37 37 004, 37 37 020

fax (41) 37 37 024

e-mail: u g (a), m n i o w. p l www.mniow.pl

Mniów dnia 29.03.2012r.

Znak: GKOS.IV.6140.9.2012

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

W związku z Państwa pismem z dnia 22.03.2012r (data wpływu 26.03.2012r) dotyczącym

podania informacji na temat sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, 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 w 2011 roku odbywało 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.miiiow.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.

W 2011 roku Gmina Mniów posiadała umowę dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt

z Panią Agnieszką Łochowską prowadzącą Gabinet Weterynarii z siedzibą ul. Mickiewicza 17,

26-130 Suchedniów.

Ilość zwierząt bezdomnych odłowionych przez Gminę w okresie 01.01.2011 r.-

31.12.201 lr.: 1-psa odłowiono i oddano do adopcji, 2- psy ze wskazań weterynaryjnych uśpiono,

l- miot ślepych szczeniąt uśpiono, l - psa odłowiono pod koniec 2011 roku obecnie jest w hotelu

dla zwierząt w Suchedniowie czeka na adopcję, 3 psy zostały adoptowane przez mieszkankę

sołectwa Skoki w zamian za sfinansowanie kosztów zakupu kojca dla tych psów.



Cennik na usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Usługa

Wyłapanie bezdomnego psa lub kota w godzinach od
06:00 do 17:00 i przewiezienie go do wskazanego miejsca
Wyłapanie bezdomnego psa lub kota w godzinach od
17:00 do 22:00 i przewiezienie go do wskazanego
miejsca(+30%)
Wyłapanie bezdomnego psa lub kota w godzinach od
22:00 do 06:00 i przewiezienie go do wskazanego
miejsca(+50%)

Transport psa lub kota (1 km)

Przetrzymanie psa - obserwacja w kierunku wścieklizny,
obserwacja w kierunku stwierdzenia agresji (jedna doba)

Przetrzymanie psa - przeznaczenie do adopcji

Przetrzymanie psa - w okresie rekonwalescencji po
zabiegu chirurgicznym, w trakcie leczenia

Przetrzymanie kota (jedna doba)

Utylizacja odpadów medycznych (jeden kilogram)

Netto

250 zł

325 zł

375 zł

1 zł

30 zł

15 zł

45 zł

20 zł

7 zł

Stawka
Vat %

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

8%

Brutto

307,5 zł

399,75

461,25

1,23 zł

36,9 zł

18,45 zł

55,35 zł

24,60 zł

7,56 zł

Środki finansowe przeznaczone przez gminę w 2011 r. na realizację ww. zadań to 10 000 zł.



URZĄD GMINY
w Morawicy

ul. Kielecka 38
26-026 MORAWICA

•woj. świętokrzyskie Morawica, dn. 29.03.2012 r.
'•'41-311 -46-92, fax 041-311-46-90

-00550686

Znak: RG.6140.8.2012.EW

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT

Jędrzejów, ul. 11 Listopada 29

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.03.2012 r. Gmina Morawica przekazuje

następujące informacje:

1. W 2011 r. gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą

MED-WET Marcin Komorowicz Kielce ul. Berberysowa. Po wyłapaniu zwierzęta

przewożone były do Hoteliku dla zwierząt w Lisowie ul. Szkolna 3. Od listopada 2011 r.

obowiązuje umowa na wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z

terenu Gminy Morawica z firmą Obrona Zwierząt Anna Bieniek Lisów ul. Szkolna 3, 26-026

Morawica. W okresie od l stycznia 201 1 r. do 31 grudnia 201 1 r. z terenu Gminy Morawica

odłowionych zostało 64 psy.
r

2. Odłowione bezdomne psy zostały przekazane: 5 szt. do Świętokrzyskiego Towarzystwa

Opieki nad Zwierzętami w Kielcach ul. św. Leonarda, 38 szt. przejęła Obrona Zwierząt Anna

Bieniek Lisów ul. Szkolna 3, 21 szt. przekazano do adopcji.

3. Na realizację w/w zadań wydatkowano kwotę 165.160,57 zł, w tym:

- wyłapanie psów - 7.492,5 1 zł

- opieka weterynaryjna - 17.938,06 zł

- hotelowanie psów - 70.705,00 zł

- przejęcie psów przez ŚTOZ w Kielcach - 4.345,00 zł

- przejęcie psów przez Obrona Zwierząt Anna Bieniek z Lisowa - 60. 1 80,00 zł
^_/

- sterylizacja - 4.500,00 zł

/ DziewięcK,
Wójta



U R 2 A D G M I N Y
29-130 MOSKORZEW
woj. świętokrzyskie Moskorzew 14.05.2012r

UG.6140.2.2012

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT

Ul. 11 listopada 29,28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem

Urząd Gminy w Moskorzewie informuje :

1. W 2011 roku gmina nie miała podpisanej umowy i nie zlecała doraźnie

wyłapywania bezdomnych zwierząt/zadania te wykonywał pracownik

gminy./

2. Na terenie gminy wyłapano 5 psów które w przeciągu kilu dni zostały

adoptowane przez mieszkańców gminy. Kotów nie złapano.

3. Koszty wyniosły 100.00 zł.( cena karmy.)



STRAŻ GMINNA
WNAGŁOWICACH
oco Matfłnwlre: ul. M.Rcja

28-362 Nagowtce; ul. £Rc*&

N1P 656-23-14-586: Reff>« 260418784 NAGŁOWICE 02-04-20 1 2R
woj, crzsKie

SG840/2012

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
UL. 11 LISTOPADA 29
28-300 JĘDRZEJÓW

W nawiązaniu do pisma z dnia 22-03-2012r uprzejmie informuję, że w Gminie Nagłowice

na bieżąco monitorowana jest problematyka bezpańskich zwierząt, a w szczególności psów.

Wyłapywanie bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Nagłowice ma charakter stały.

Używane przy wyłapywaniu zwierząt urządzenia i środki nie stwarzają zagrożenia dla ich zdrowia i

życia.

Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w Urzędzie Gminy w Nagłówkach podpisano

umowę z osobą prywatną zamieszkałą w Jędrzejowie, zwaną dalej wykonawcą.

Wykonawca zobowiązany jest do wyłapywania bezdomnych psów po zgłoszeniu

telefonicznym przez pracownika Gminy.

W 2011 r na terenie Gminy Nagłowice wyłapano 11 bezdomnych psów na koszt Gminy.

Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 2530 zł.

O Nt ElN D A N f
Gmihnd w Nagłowi Ach



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

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

Nowa Słupia 05.04.2012r.

ORSS.1P.0562.14.12

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
otrzymany w dniu 26.03.2012 roku informujemy :

Pytanie 1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Odp. W 2011 r. Gmina nie posiadała stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń.

Pytanie 2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych
i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.?

Odp. W 2011 r. Gmina nie wyłapywała bezdomnych zwierząt.

Pytanie 3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Odp. W 2011 roku gmina nie poniosła kosztów na realizację w/w zadania.

Z up. WÓJTA GMINY
' A // iy<-' , ' / x ' / - l~nl(i'/</ Dzići

Sekretarz Gminy



C " ' N y
M36 Nów) ,yn
woj. świętoki Nowy Korczyn 22.05.2012 r

Znak:ZITŚ.6030. 1 7.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 r ,w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzę-
tami Urząd Gminy w Nowym Korczynie niniejszym informuje;
Gmina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku
bezdomnych zwierząt,w przypadku pojawienia się bezdomnych zwierząt, Gmina
zawozi je do schroniska w Busku Zdroju umieszcza je tam za stosowną opłatą.
W roku 2011 nie było umieszczane w schronisku żadne zwierzę,ponieważ nie wystąpił
taki przypadek.
W 2011 roku nie wystąpiły żadne koszty za opiekę na bezdomne zwierzęta.
Nadmieniamy,że na 2012 r Gmina zabezpieczyła środki finansowe na realizacje programu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

KrzyszfWWojtas

ds. rolnictwa
nieruchomościami



URZĄD GMINY W OBRAZOWIE
27-641 OBRAZÓW
woj. świętokrzyskie

tel. 8365162. fax 836 55 51 r»u ' l - no HA om oObrazów, dmą 02.04.2012r.
GR.6140.4.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia

27-03-2012r. Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz.U.2001 nr 112, póz. 1198 ze zm.) Urząd Gminy w Obrazo wie

przesyła informacje w następującym zakresie :

1. Gmina w 2011 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapanie

bezdomnych zwierząt.

2. Nie było zgłoszeń w 2011 r. ani interwencji w sprawie wyłapania bezdomnych

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

tego zadania.

Z poważaniem

2
\.

: Maciejska
krtyArz Gminy

Otrzymują:
lx adresat
lx a/a
Sporządziła: M. Smardz



URZĄD GMINY
w Oksie

28-363 Oksa; tel.(041)38080 48
woj. świętokrzyskie

MIP 656-1749-S47, Reson 29050384 Oksa,dnia2012.05.22.

Znak: KO.6323.4.2012

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 29

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012r. dot. bezdomnych
zwierząt - Urząd Gminy w Oksie informuje :

- w 2011 roku podpisano umowę z osobą prywatną zam. w Jędrzejowie
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wykonawca wyłapywał bezdomne
psy po zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy

— w roku ubiegłym na terenie Gminy Oksa wyłapano 14 psów na koszt gminy
na kwotę 3.000,00 zł

Zup. W^j^Gminy

róbel
GMINY



Urząd Gminy w Oleśnicy
ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica
tei./fax (041) 377 40 36 Oleśnica 31.05.2012r.

S-^-SMBO REGON 000547282

BKŚ.IV. 6140.2. 2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

29-300 Jędrzejów

W nawiązaniu do pisma z dnia 22.03.2012r oraz z 17.05.2012r., Urząd Gminy w Oleśnicy

informuje ,że w 2011r.,

- Gmina nie zawierała stałych umów oraz nie zlecała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt lub zapewnienia ich opieki.

Za opóźnienie w udzieleniu informacji przepraszamy.

z up.
Małgorza Kalita

PODINSPEKTOR
os. Obrotu Ziemią i Środowiska



U R Ż Ą D G M I N Y
« OPATOWCU

«'• K.Miek 3. .28-«() Opatowiec
|'<iu k a / n n i c r s k i

"".l s u i c t o k r / y . s k i e
tó!./f;i\ (0411 351-80-52 351-80-3)

«l C i O N (l(l(>54>277 N1P662-I47-35-25

Znak RL. 6140.2.2012 Opatowiec. 03. 04. 2012 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11-go listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 22 marca 2012 r. Urząd Gminy w Opatowcu
informuje:

1. Gmina nie miała stałej umowy dotyczącej opieki nad wyłapywanymi
bezdomnymi zwierzętami, ponieważ porzucone zwierzęta przygarnęli
miejscowi rolnicy do swoich gospodarstw.

2. W budżecie Gminy w 2011 r. nie zabezpieczono środków finansowych
zapewniających opiekę bezdomnym zwierzętom, gdyż nie było takiej
potrzeby.

3. Zwierzętami chorymi opieko wał się miejscowy lekarz weterynarii.

WÓJT

•>'-jr in^Klawomir Kbwalczyk

Sporządził; Stanisław Tomal



Urząd Miasta i Gminy
w Opatówśe

woj. świętokrzyskie Opatów, dnia 12.04.2012r
Plac Obrofioiw Pokoju 34

27-500 Opatów „ M //
0 0 0 5 2 5 3 8 1 Łgz .JNr

RG. 6140.6.2012

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 22.03.2012r,
uprzejmie informuję:

Ad 1. Gmina Opatów w roku 2011 nie miała podpisanej umowy i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

Ad. 2 Gmina Opatów nie złapała i nie utrzymywała na koszt gminy żadnego
zwierzęcia w roku 2011,

Ad 3 Gmina Opatów w 2011 r. nie poniosła kosztów na wyłapywanie i umieszczanie
zwierząt w schronisku.

Wykonano w 2 egz. ^tóW^TOIMrza
Egz. nr l - adresat i j
Egz. nr 2 - a/a łebski

Opracowała: D. Dziekońska /



Osiek, dnia 12.04.2012r.

Or.1431.14.2012.BG

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 marca 2012 roku

Urząd Miasta i Gminy Osiek informuje, iż:

Ad.l. Gmina w 2011 roku nie zawierała stałych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

Ad.2. W roku 2011 gmina nie wyłapywała bezdomnych zwierząt i nie utrzymywała na koszt

gminy.

Ad.3. Gmina nie umieszczała bezdomnych zwierząt w schronisku, w związku z tym nie

ponosiła żadnych kosztów związanych z opieką nad zwierzętami.

Otrzymują:

1. Adresat (e-mail)

2. a/a



U R Z Ą D MIASTA
WydziaJ Gospodarki Komunalnej

ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 13.04.2012r.
Znak: WGK.III.6140.26.2012.DK

Paifli Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 22.03.2012 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 ( tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.)
zapewniała w 2011 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 2011 roku
wydatkowano na ten cel kwotę 31.272,92 złotych;

b) ze Schroniskiem dla Zwierząt w Mielcu - na przyjmowanie i utrzymanie zwierząt
bezdomnych, wyłapanych na terenie naszej gminy i dostarczonych do schroniska;
w 2011 roku zostało złapanych i dostarczonych do schroniska w Mielcu 49 szt.
bezdomnych psów i 9 szt. bezdomnych kotów. Kwota wydatkowana przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski w 2011 roku na realizację w/w przedmiotu zamówienia
to 36.400,00 złotych. Ponadto Gmina miała podpisaną umowę ze Schroniskiem
w Olkuszu, do którego od września do grudnia dostarczono 18 szt. psów i l kota.
Na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 27.600,00 złotych. Rachunki
wystawiane były każdorazowo po wykonaniu usługi związanej z przyjęciem
do schroniska bezdomnych zwierząt. Łączna ilość bezdomnych zwierząt wyłapanych
z terenu Gminy Ostrowiec Św. i dostarczonych do w/w schronisk wyniosła w 2011 r.
67 psów i 10 kotów. Za przyjęcie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
w wym. schroniskach obowiązywała jednorazowa kwota opłaty z tytułu przyjęcia
każdego zwierzęcia i sprawowania nad nim opieki zróżnicowana w zależności
od jego gatunku.

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 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę
24.892,92 złotych.

Nadmieniam, że w roku 2011 łącznie na realizację zadań, o których mowa wyżej Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski wydatkowała łącznie kwotę 120.165,84 zł ( słownie: sto
dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 84/100).

Otrzymują:
Adresat

2. Ko/a/a



BURMISTRZ OŻAROWA

Ożarów, dn. 03.04.2012r.

B.V.6140.12.12r

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

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 22.03.2012r. o dostępie do informacji
publicznej - Burmistrz Ożarowa przesyła odpowiedzi na zawarte w piśmie dane tj;

1. Gmina w 2011 r. udzieliła doraźnego zlecenia na wyłapanie bezdomnych zwierząt

firmie tj; Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa „HART" Dozór Sanitarno-

Porządkowy ul. Kopernika 127 5 58- 160 Świebodzice i zapewnienie im opieki przez

Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" ul. Zwycięstwa 50,

78- 200 Białogard.

2. Zostało wyłapanych 12 psów

3. Całość zadania wyniosła 24261,52 zł płatność za w/ w zadanie uiszczono

jednorazowo.

BU



U R Z Ą D G N S I N Y
28-133 P a c a n ó w
ul Rynek 15, woj. świętokrzyskie

tet 41 376M03. fax 41 3765900
NIP 655-11 -84-418 Pegoi C005487'

Znak: ROŚ. 6140.5.2012 Pacanów, 2012.05.22.

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 22.03.2012r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że
- Gmina Pacanów w 2011 r. nie miała stałych , ani doraźnych zawartych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- w 2011 r. nie wyłapywano , nie utrzymywano zwierząt(psów,kotów) na koszt Gminy,
- w 201 Ir. poddano zabiegowi sterylizacji/kastracji - 13 szt. zwierząt(psów, kotów).

Koszt usługi pokryła w 50% Gmina tj. kwotę 1235,00 zł.



U R Z Ą £ > G M i M l
w Pawłowie

27-225 PAWŁÓW, woj. świętokrzyski
tel./fax 041/ 272 16 70, 041/ 272 t« '

0/11' rr>r>

Znak:RRiOŚ.6140.2.20.2012

Pawłów, dnia 05.04.2012r.

STOWARZYSZENIE OBRONY
ZWIERZĄT

ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.03.2012 r., znak: SW 60 Urząd Gminy w

Pawłowie informuje, iż w roku 2011 gmina nie miała podpisanej na stałe umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźnie usługi w tym zakresie świadczył Pan Grzegorz

Rymarski z siedzibą Starachowice, ul. Pasternik 15.

W związku z tym, iż Urząd Gminy w Pawłowie wystąpił z zapytaniem do 15 schronisk z

terenu kraju i żadne ze schronisk nie miało możliwości przyjęcia zwierząt z terenu Gminy

Pawłów wobec tego podpisaliśmy umowę z agrohotelikiem „Pod Gruszą" Stella

Kałamajska z/s w Celinach, w których na koszt gminy umieszczono 24 szt. bezdomnych

zwierząt odłowionych z tereny gminy. Wyłapane zwierzęta z pomocą Agrochoteliku oraz we

własnym zakresie oddano do adopcji. Łączny koszt dotyczący opieki nad bezdomnymi

zwierzętami w 2011r.(w tym badania, szczepienia, od robaczywienia, sterylizacja,

utrzymanie w hoteliku itp.) wyniósł 20 tysięcy zł.

z uprwjÓJ
mgr Marek Wojtas

SEKRETARZ GMINY



URZĄD GM'h Y W PIEKOSZOWIE
26-065 PieSf •>, ul. Częstochowska 68a

jyiętckrzyskie
tel. (41) j. >08, fax (41) 3062193
NIP 959-09-iy-137, Regon 000551740

ORG.1431.13.2012

Piekoszów, 10.04.2012r.

Stowarzyszenie

Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Stosownie do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26 marca 2012

roku, na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywania", informuję:

ad ł Gmina Piekoszów w 2011 roku nie posiadała zawartej umowy na oświadczenie usług

polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, a także nie udzielała doraźnych

zleceń w tymże zakresie.

ad 2. W roku 2011 nie było przypadku wyłapywania bezdomnych zwierząt, jednakże

gmina sfinansowała 3 zabiegi sterylizacyjne zwierząt.

Ad 3. O zł.

up( WÓJT

mgr Grzegorz\Wnuk
SEKRETAR7 GMINY



Pierzchnica, dnia 02.04.2012.

Znak;RRiMG.6140.10.12

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

Urząd Gminy Pierzchnica w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

publicznej z dnia 22.03.2012r, uprzejmie informuje, że :

ad. l Gmina Pierzchnica podpisała umowę na czas nieokre4ślony z P.H.U.Jarosław

Dudzik, Cedzyna 129,25-900 Kielce w zakresie :

a/ odłowu i transportu bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt do 50 km z

terenu Gminy Pierzchnica

b/ przetrzymywaniu psa do badań lekarskich lub w celu ustalenia właściciela

ad.2 W 2011 r nie odnotowano zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach

ad.3 W 2011 Gmina nie poniosła kosztów odnośnie bezdomnych zwierząt.

Z u f r . WÓJTA

mgr



URZĄD

te,OŚiGM.IX.7031. 1.12.2012 Pińczów, 16 kwietnia 201 2r.

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 22 marca 2012 r.

Urząd Miejski, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem wyjaśnia, co następuje:

1. Gmina Pińczów wyłapuje bezdomne zwierzęta - psy. Podmiotem dokonującym

odłowienia zwierząt w 2011 r. było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie przy ul. Słabskiej 13. Czas przetrzymywania

odłowionych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska wynosi 72 godziny.

2. W roku 2011 wyłapano 10 szt. zwierząt. Dla 6 szt. znaleziono rodziny zastępcze,

pozostałe zwierzęta w 2012 r. przewieziono do schroniska w Racławicach.

3. Środki finansowe przeznaczone przez Gminę w 2011 r. na realizację ww. zadania

wynoszą 32 144.00 zł.

4. Forma płatności ryczałtowa, za gotowość do wyłapywania zwierząt w każdym

miesiącu w 2011 r.

Z ap.

Z/fce Naczelnika Vty<tel«*j Ochrony
Środowiska i Gospodarki Mieniam



MIASTO i GMINA POŁANIEC

TI/IK-1/6140/1/2012 Połaniec, 2012.04.17

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Miasto i Gmina Połaniec informuje:

ad. 1. W 2011 r. Miasto i Gmina Połaniec miała zawartą stałą umowę

z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o., wyłonionym w

drodze przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług komunalnych, w zakres

której wchodziło m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

ad. 2 i 3. W 2011 r. nie zachodziła konieczność wyłapywania bezdomnych

zwierząt, w związku z czym nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Ponadto informujemy, że mamy problem ze znalezieniem schroniska dla

bezdomnych zwierząt, które podpisałoby z nami umowę na odbiór bezdomnych

psów.

Z poważaniem

up

m[\r Miecęyalaw Machulak
.SEKRETARZ G

Sporządził: Rafał Kiliański

Urząd Miasta i Gminy tel. +48 (15) 86-50-305 www.polaniec.pl
28-230 Potanieć fax +48(15) 86-50-328 sekretariat(a)umiq.polaniec.pl
ul.Puszczańska 27 NIP MiG 866-15-80-228



Roundcube \Vebmail :: odpowiedź na wniosek http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin...

Temat odpowiedź na wniosek
Nadawca <radkow@radkow.ugm.pl> fOUflOCUDC
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 19.04.201214:12

• Stowarzyszenie Obrona Zwierzat.doc (27 KB)

Urząd Gminy w Radkowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 27.03.2012 r.
K. Rajca

l z ł 2012-05-1621:26



Radków, 19.04.2012 r.
GKRO.Y.6140.1.2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

22.03.2012 r. Urząd Gminy w Radkowie informuje:

Ad. l Gmina Radków w 2011 roku nie miała podpisanej umowy dotyczącej

wyłapywania bezdomnych zwierząt z żadnym podmiotem świadczącym

tego typu usługi.

Ad. 2 W 2 0 1 1 roku na terenie Gminy Radków nie odnotowano przypadków

występowania bezdomnych zwierząt.

Ad. 3 W 2011 roku nie wydatkowano na wyłapywanie oraz opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami środków z budżetu Gminy.

Sekretarz Gminy Radków

/-/ Antoni Suliga



WÓJT GMINY RADOSZYCE
ul. Żeromskiego 28

26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie

Radoszyce, dn. 23.05.2012r.
Znak.ROŚ.6140.15.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
z dnia 26.03.2012r.(data wpływu), Urząd Gminy Radoszyce informuję, że Gmina Radoszyce
w 201 Ir 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.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Radoszyce prowadzi postępowanie
administracyjne w spawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2012 roku. W związku
z trudnościami zawarcia umowy z istniejącymi schroniskami dla bezdomnych zwierząt
zwracamy się z prośbą o udzielenie pomocy w znalezieniu schroniska dla bezdomnych
zwierząt, które zawarłoby umowę, a tym samym nawiązało współpracę z Gminą Radoszyce.

Nadmieniamy, iż wystąpiliśmy do dwunastu schronisk w Polsce celem podpisania
umowy. Podmioty, do których skierowano oferty nawiązania współpracy udzieliły
odpowiedzi negatywnej.

WĆ>JT
Otrzymuje:

mgr
1. Adresat
2. A/a

UQ^



Z
RB

Raków dnia 30.03.2012
0-696

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Rakowie udziela

odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2011 roku stale umowy albo udzielała doraźnych zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienia im opieki?

W 2011 roku Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt, udzielała doraźnych zleceń wyłapywania bezdomnych zwierząt

Ochotniczej Straży Pożarnej, ul Warszawska 283; 26-110 Skarżysko -Kamienna

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

gminy w 2011 roku?

W 2011 roku na koszt gminy wyłapano l bezdomnego psa.

3. Jaki był w 2011 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za

opiekę?

W 2011 roku koszt realizacji wyniósł 504,09 zł.

i Rejnowicz



URZĄD GMIMY
26-242 Ruda Maleniecka 99r

woj. świętokrzyskie
te!.41 373-13-40, fax 41373-13-41

W 658-14-57-424 Reeon 00123284'
Ruda Maleniecka, 04.04.2012r.

Znak: ZR. 6140.10.2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2012r. o udzielenie informacji publicznej na temat

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

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej uprzejmie informuje:

1. Gmina Ruda Maleniecka nie miała w roku 2011 podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt, ani nie udzielała w tym zakresie doraźnych zleceń, ponieważ miała

ograniczone możliwości korzystania z usług schronisk, hotelisk i innych miejsc, które zechciałyby

przyjąć bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy, przetrzymywać je i sprawować nad nimi opiekę

do chwili znalezienia dla tych zwierząt nowych właścicieli. Pomimo wielu starań, licznych rozmów,

pism, negocjacji, nie udało się gminie podpisać umowy na tego typu usługi.

2. W roku 2011 Gmina Ruda Maleniecka nie organizowała żadnych akcji wyłapywania bezdomnych

zwierząt.

3. W roku 2011 gmina nie poniosła żadnych kosztów z tytułu umieszczania bezdomnych zwierząt

w schroniskach.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji w powyższym temacie, należy

kontaktować się z pracownikiem urzędu gminy ds. rolnictwa - Jolantą Orman pod numerem telefonu

41 3731348.

ZASTĘBCA

PiomPiee



WÓJT GMINY RYTWIANY
28-236 Rfwwy ul. Staszowska 15

pow oiaszowski

Rytwiany, dnia 2012.04.02

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT

ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do
Urzędu Gminy Rytwiany w dniu 27.03.2012r przesyłam poniższe informacje:

1. Gmina Rytwiany miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów
i przetrzymywanie ich w schronisku z PUK Sp z o.o w Kielcach. Umowa ta została
przez Przedsiębiorstwo wypowiedziana w dniu 15.11.201 Or. Od tej chwili Gmina
Rytwiany nie posiada umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Nie posiada
też umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

2. W 2011 r został przekazany jeden bezdomny pies do adopcji miejscowemu
rolnikowi.

3. Z budżetu gminy w 2011 r na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami nie były
wydatkowane żadne środki finansowe.

WÓJT GMINY

mgr Gr: cgorz Forkasiewicz



869-24-37

RGRA/.6140.6.2012 Sadowie.dn.28.03.2012r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

28-300 Jędrzejów

ul.11 Listopada 29

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

l.W 2011r. Gmina Sadowię nie zawierała umów,nie udzielała też doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

2. Nie wyłapywano bezdomnych zwierząt w 2011r.

3. W związku z powyższym Gmina w 2011r. nie poniosła kosztów.

Z up. Wójta Gminy

mgr
SEKRETARZ GMINY



URZĄD GMINY
27-650 SAMBORZEC

woj. świętokrzyskie
NIP: 864-108-34-55

15 83144 43, fex 15 83145 83
Zn. RLS.6140.4.2012 Samborzec dnia, 04.04.2012 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Ul. 11 listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2012 r. a otrzymany 27.03.2012 r. o udzielenie

informacji publicznej Urząd Gminy w Samborcu informuje, że w 2011 r. nie prowadzono wyłapywania
bezdomnych zwierząt z uwagi na brak zgłoszeń .Z tego też względu gmina nie ma podpisanej umowy

o wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W roku 2011 było jedno zgłoszenie bezdomnego psa rasy Rottweiler dla, którego gmina

znalazła nowego właściciela. Przeznaczone środki na zadanie nie zostały wykorzystane.

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

dziecka.

ngr WltoleMoarnuszek



Sandomierz, 04.04.2012.r.
BURMISTRZ
Miasta Sandomierza

NK.6140.7.2012.MGI

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11-go Listopada 29
28-300 Jędrzejów.

W odpowiedzi na pismo dotyczące sprawowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami uprzejmie informuję, że Gmina Sandomierz ze względu na fakt, iż nie posiadała
żadnej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt nie przeprowadzała akcji ich
wyłapywania w 2011 r.

Otrzymują:

Zastępca Burmistrza
,.—••"•"̂fc

„«*—•—•~2> — * '•- <_

Marek Bronkowski



URZĄD GMINY
Secemin

29-145 SECEMIN
WOJ. świętokrzyskie
tel. (034) 355-60-17

RG-YII.6140.5.2012.ZS Secemin, dnia 10.04.2012 r.

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

dot.wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Na podstawie art. 10 ust. l i 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 ze zm.) informuję:

Ad. l
W 2011 roku nie mieliśmy zawartych stałych umów ani doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Ad. 2
Nie było wyłapanych żadnych zwierząt (psów, kotów) i utrzymanych na koszt gminy w 2011
roku.
Ad. 3
Z tego tytuł nie były poniesione żadne koszty związane z jednorazowym umieszczeniem w
schronisku, ryczałtowej, lub bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z up. WÓJTA
KIEROWNIK

Referatu/Gospodarki

inż. Jat>dsłiKtrKrzyżanowski



UE2ĄD M I E J S K I
28-340 SĘDZISZÓW

ul. Dworcowa 20

. 5.2012 Sędziszów, dn. 2012.04.16

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Miejski w Sędziszowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2012r.
informuje, że:
Ad.l. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy zajmuje się Zakład Usług
Komunalnych w Sędziszowie, zgodnie z uchwałą Nr 1X758/2011 Rady Miejskiej z dnia
31 maja 2011 r. i Statutem ŻUK.
Ad. 2. W dniu l stycznia 201 Ir. przetrzymywanych w miejscu dostosowanym do tego celu w
Borszowicach gmina Sędziszów było 11 szt.(psy). W ciągu całego 2011 roku złapano 8
szt.(psy) i oddano do adopcji 8szt. Na 31 grudnia 201 Ir. było 11 szt. Średni stan dobowy 9
szt.
Ad. 3. W 2011 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł ok. 33.000,00 zł. Płatność oparta
jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką ŻUK.

Zup. B U R M I S T R Z A
SEKRETARZ GMINY

mgr Ewa Kubas-Samociuk



Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25,

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

GMINA

FAIR PLAY
2010

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

Skarbnik Gminy
tel. (41)347-50-30

Radca Prawny
tel. (41)347-50-26

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

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

Działalność
gospodarcza
Unia Europejska
Promocja
tel. (41)347-50-53

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41)347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41)347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41)347-50-51
Ewidencja Ludności
tel. (41)347-50-54

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41)347-50-82
tel. (41)347-50-80
tel. (41)347-50-83
tel. (41)347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41)347-50-70
tel. (41)347-50-73
Geodeta
tel. (41)347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41)347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41)347-50-77

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

RGS-Y.6140.1.1.2012
Nowiny, dnia 2012-04-04

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
nt. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, informujemy, że staramy
się na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy związane z bezdomnością
zwierząt, w szczególności psów. Corocznie zabezpieczamy budżetowe środki
finansowe na realizację tego zadania.

Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, jak również poszkodowanym
w wyniku wypadków na terenie naszej Gminy, odbywało się w oparciu o umowę
z Gabinetem Weterynaryjnym „MED WET" Lek. Wet. Marcin Komoro wieź,
ul. Berberysowa 34 w Kielcach. W 2011 roku wyłapano lub udzielono koniecznej
pomocy 4 szt. bezdomnych psów. Łączny koszt zadania wyniósł w ubiegłym roku
7047,00 zł. Za świadczone usługi stosowano różne formy płatności, tj. jednorazowe
za przejęcie psa, jednorazowe za udzielone usługi doraźnej pomocy, płatności
miesięczne za sprawowanie opieki.

Jednocześnie ubolewamy nad tym, że wielu ludzi traktuje zwierzęta w okrutny
sposób, porzucając je. Nader często otrzymujemy sygnały o psach, które zostały
w brutalny sposób wyrzucone z samochodów (sytuacja taka ma często miejsce
w pobliżu terenów niezamieszkanych lub przemysłowych). Wykrycie sprawców takich
czynów jest praktycznie niemożliwe.

Staramy się również wpływać na mieszkańców naszej Gminy, żeby zwracali
baczniejszą uwagę na problem wałęsających się psów na terenach poszczególnych
miejscowości, gdyż znaczna część tych zwierząt ma właścicieli, którzy jednak
nie przywiązują uwagi do tego co dzieje się z ich podopiecznymi. Na ten temat
ukazywały się już niejednokrotnie artykuły w lokalnej gazecie „Głos Nowin"
oraz na naszej stronie internetowej. W Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku,
obowiązującym na terenie naszej Gminy, są zawarte obowiązki spoczywające
na właścicielach zwierząt oraz nieruchomości. Na uwagę zasługuje Uchwała Rady
Gminy, która wprowadza zwolnienie z opłaty z tytułu posiadania psa trwale
oznakowanego mikroczipem.

Jako pierwsza Gmina w województwie Świętokrzyskim wdrożyliśmy system
elektronicznej ewidencji psów. Począwszy od 2008 r. corocznie prowadzimy akcję
czipowania psów na terenie naszej Gminy. Obecnie na terenie Gminy zarejestrowanych
jest 855 szt. psów, w tym trwale oznakowane są 562 psy.

Planujemy dalsze cykliczne prowadzenie akcji trwałego znakowania psów
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dla mieszkańców, którzy nie dokonali czipowania
w latach poprzednich. Oczywiście, zabiegi te są prowadzone na koszt Gminy Sitkówka-
Nowiny i mają charakter dobrowolny.
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GMINA

FAIR PLAY
2010

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

Skarbnik Gminy
tel. (41)347-50-30

Radca Prawny
tel. (41)347-50-26

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

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

Działalność
gospodarcza
Unia Europejska
Promocja
tel. (41)347-50-53

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41)347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41)347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41)347-50-51
Ewidencja Ludności
tel. (41)347-50-54

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego.
Gospodarki Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41)347-50-82
tel. (41)347-50-80
tel. (41)347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41)347-50-70
tel. (41)347-50-73
Geodeta
tel. (41)347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41)347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41)347-50-77

Referat Finansowy
KM«
tel. (41)347-50-36
Księgowość
tel. (41)347-50-32
tel. (41)347-50-33
Place
tel. (41)347-50-35
Podatki i Opłaty
tel. (41)347-50-37
tel. (41)347-50-38

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25,

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

Oddzielnym tematem jest prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji psów
oraz kotów finansowanej z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny. Rozpoczęliśmy taką
akcję w 2011 roku w wyniku, której w miesiącach listopadzie i grudniu wykonano
zabiegi u 15 szt. kocic, 4 szt. kotów, 12 szt. suk i 4 szt. psów.

W bieżącym roku uruchomiliśmy już akcję trwałego znakowania psów
mikroczipami oraz akcję sterylizacji i kastracji psów i kotów.

Mamy nadzieję, że działania podejmowane przez nas spotkają się
ze zrozumieniem i współpracą ze strony mieszkańców naszej Gminy,
jak i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zwierząt, w tym ruchu Państwa
i wspólnie będziemy rozwiązywać pojawiające się problemy, w tym także
z pozbawionymi należytego dozoru psami i ich niekontrolowanym rozrodem.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy z naszym Urzędem
oraz do zapoznania się z naszymi działaniami, które są podejmowane od kilku lat.



URZĄD MIASTA !
28-530 SKALBMIERZ

t*' Jo^^oi Skalbmierz , 2012.04.18.

Znak:GKRiOŚ7060.7.12.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul.ll listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ informuje :

Ad.l. W roku 2011 gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im opieki - umowę taką podpisano w dniu 02.01.2012r.

Ad.2. Nie ma.

Ad.3. Nie ma.



Roundcube We b ma i l :: inf. publ. św. Skarżysko Kościelne 20l2r. http://www.obrona-2wierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action-prin.

Temat inf. publ. św. Skarżysko Kościelne 2012r.
Nadawca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>

Odbiorca Argos/BOZ <boz@boz.org.pl>
Data 30.03.2012 12:42

Original Message

roundcube
f '-••— ttff* •"•li, * ',-f "~łł- "- ,:, :a *»»*'•; ^̂ ^

Subject:0dpowiedź na pismo z dnia 22.03.2012r.
Date:Thu, 29 Mar 2012 10:41:08 +0200

From:Środowisko - Urząd Gminy Skarżysko Kościelne <srodowisko@skarzysko.com.pl>
To:<soz@obrona-zwierzat.pl>

Skarżysko Kościelne dn. 29.03.2012 r.

Stuwar/.ysy.enie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012r. Urząd Gminy

Skarżysko Kościelne w załączeniu przekazuje informacje stosownie do
pytań zawartych w w/w piśmie.

1. Czy i z kim gmina miała w 2011r.stałe umowy albo udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierzęta i/lub
zapewnianie im opieki?

Na przeprowadzenie ww. działań zawarto umowę z:
(iabinet Weterynaryjny Agnieszka Lochowska , ul. Mickiewicza 17,

26-130 Suchedniów
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach)

wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2011r.?
ilość odłowionych zwierząt w okresie 01.01.2011 -

30.10.2011r.
- l ó s z t .

3. Jaki był w 2011r. koszt realizacji całego zadania i jaka forma
płatności za opiekę

Środki finansowe przeznaczone przez poszczególne gminy w 2011 r.
na realizację ww. zadań. - so ooozt

Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 7009 (20120329)

z2 2012-05-1621:07



URZĄD MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ
26-110 Skarżysko-Kamienna tel. 41 25 20 100
ul. Sikorskiego 18 fax 41 25 20 200

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl • www.skarzysko.pl
Rok nadania praw

miejskich 1923 )

Skarżysko - Kamienna dnia 05.04.2012 r

GK.6140.1.8.2012.HM

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2012 r (data wpływu do Urzędu Miasta Skarżyska -
Kamiennej 26.03.2012 r) o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września
2010 r o dostępie do informacji publicznej informuję, że na podstawie art.ll ust. l ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2003 Nr 106 póz. 1002 z późn. zm.) Gmina
Skarżysko - Kamienna zawarła w 2011 r umowy na świadczenie usług weterynaryjnych
wykonywanych na bezpańskich zwierzętach z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej z Przychodnią
Weterynaryjną z siedzibą przy ul. Konarskiego 12 w Skarżysku - Kamiennej oraz na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej z Ochotniczą Strażą Pożarną z
siedzibą przy ul. Warszawskiej 283 w Skarżysku - Kamiennej. W roku 2011 Gmina Skarżysko -
Kamienna przeznaczyła na świadczenie usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach kwotę
41.918,34 zł oraz na wyłapywanie bezpańskich zwierząt kwotę 48.154,00 zł.

Podejmowane przez Urząd Miasta Skarżyska - Kamiennej działania w kierunku zawarcia
umów ze schroniskami, których przedmiotem byłoby przyjmowanie bezpańskich zwierząt z terenu
miasta Skarżyska - Kamiennej nie przyniosło rezultatu. W związku z powyższym Gmina Skarżysko
- Kamienna przeprowadzała 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 przejawiające nadmierną agresję w ramach zawartej umowy na
świadczenie usług weterynaryjnych były leczone, obserwowane, szczepione przeciwko wściekliźnie
oraz sterylizowane lub kastrowane. Zdrowe zwierzęta były wypuszczane w miejsce wyłapania, przy
czym o terminie decydował lekarz weterynarii. Przez okres przebywania zwierzęcia w lecznicy pod
opieką lekarza weterynarii Gmina poszukiwała dla niego nowego opiekuna.

W zakresie świadczenia usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu miasta
Skarżyska - Kamiennej są finansowane przez Gminę następujące zabiegi weterynaryjne:
szczepienie przeciwko wściekliźnie, badanie ogólnego stanu zdrowia z wydaniem zaświadczenia,
szczepienie podstawowych chorób, sterylizacja suki, sterylizacja kotki, kastracja psa lub kota,
odrobaczenie - eutanazja miotu szczeniąt lub kociąt, wyjazd do wypadku, leczenie stacjonarne.

W roku 2011 na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wyłapano 156 bezdomnych
zwierząt, które stwarzały zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt.

Jednocześnie informuję, że 19 maja 2011 r Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej podjęła
uchwałę NR VIII/50/2011 w sprawie wprowadzenia programu przeciwdziałania bezdomności
zwierząt domowych na terenie Gminy Skarżysko - Kamienna. Na podstawie w/w uchwały
przeprowadzane były zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt przebywających w
granicach administracyjnych miasta Skarżyska - Kamiennej. Program ten przewidywał pokrywanie
kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów lub kotów mieszkańcom miasta Skarżyska -
Kamiennej, którzy zadeklarowali chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia znalezionego w granicach
administracyjnych miasta. W 2011 r w ramach programu Gmina sfinansowała 86 zabiegów
sterylizacji samic i 47 zabiegów kastracji samców psów oraz 77 zabiegów sterylizacji samic i 13
zabiegów kastracji samców kotów. W związku z powyższym w/w bezdomne zwierzęta znalazły
nowych opiekunów.

Wprowadzenie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie
Gminy Skarżysko - Kamienna, zwolnienie z opłaty z tytułu posiadania psa mieszkańców, którzy
zadeklarowali chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia oraz działania prewencyjne Straży Miejskiej w



kierunku egzekwowania obowiązków właścicieli zwierząt wynikających z uchwały Nr XXXV/13/2006
Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2006 r w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko - Kamienna w wydatny sposób
ograniczyły ilość bezdomnych zwierząt na terenie miasta.

Nadmieniam, że Gmina Skarżysko - Kamienna na stałe współpracuje z członkiem
Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami działającym na terenie gminy, Wspólnotami
Mieszkaniowymi budynków wielorodzinnych, społecznymi opiekunami w zakresie dokarmiania i
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz lokalnymi mediami w zakresie poszukiwania nowych
opiekunów dla bezdomnych zwierząt.

Otrzymują:
Adresat
a/a

z up. PREZYDE

'ak
eńta Miasta



URZĄD GMłNV
w SŁUPI (Jędrzejowskiej)

28-350 SŁUPIA (Jędrzejowska)
woj. świętokrzyskie

tel./fax 41 381-60-24
NIP 656-18-1 7-670

SA.1431.6.2012

Słupia dnia 07.05.2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Urząd Gminy w Słupi informuje:

1. W 2011 gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki w liczbie 1.

2. Liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w minionym roku - 2psy.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł SOOzł płatnych gotówką

SEKRETARZ GMINY



URZĄD GMINY
26-234 SŁUPIA
woj. świętokrzyskie Słupia, dnia 2012.03.28

Znak :ROŚGG.6074.01.2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

28-300 Jędrzejów

ul.11 Listopada 29

Informacja nt: sposobu i skutków wykonywania zadania..opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanid'

Urząd Gminy w Słupi niniejszym informuje, że Gmina Słupia w roku 2011 nie zawarła z
żadnym podmiotem umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

mgr ini. WitolĄ Wójcik

\



Roundcube Webmail :: inf. publ. św. Smyków 2012 http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/? Jask-mail&_action-pri

Temat inf. publ. św. Smyków 2012
Nadawca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obi ona-

zwierzat.pl>
Odbiorca Argos/BOZ <boz@boz.org.pl>

Data 30.03.2012 12:32

• Part_l.plain (894 B)
. Part_2.html (2 KB)

Original Message

roundcube
ft^-- \Vi~L "" fi "'•"' " ~"^ "••':'."-.• • ^^SfJ

Subject:Informacja publiczna
Date:Thu, 29 Mar 2012 14:35:33 +0200
From:"ug.beata" <ug.beata@poczta.onet.pl>

To:soz@obrona-zwierzat. pl

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, przesyłamy odpowiedzi
na zawarte w nim pytania:

1. W ZOllr. Gmina Smyków miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
podmiotem - Gabinet Weterynaryjny Agnieszka Łochowska, ul. Mickiewicza 17, 26 - 130
Suchedniów,
2. W 2011 r. Gmina Smyków nie zlecała wykonywania prac polegających na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt. Od końca listopada 2011r. l pies jest utrzymywany na koszt gminy.
3. Brak zleceń wymienionych w pkt. l - koszt realizacji całego zadania 0,00 zł

Pozdrawiam
Beata Jarzyńska - ref ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel.0-607-171-458
www.obrona-zwierzat.pl

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

l z l 2012-05-1621:05



URZĄD GMINY
w Sobkowie

28-305 Sobków, Plac Wolności 12
wól. świętokrzyskie

- • • • • • . - .; /•• ff •"'; O
w O o O ̂ t o j ^ •£

Znak: BOŚ1GM.6140.A.2.2012

Sobków 2012.04.10

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT

ul. 11 LISTOPADA 29, 28-300 JĘDRZEJÓW

Urząd Gminy w Sobkowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2012 o udzielenie

informacji w sprawie realizacji zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 roku

informuje o następującym przebiegu.

Gmina Sobków nie udzielała zleceń wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Spośród porzuconych trzech sztuk psów jedną skierowano do adopcji, natomiast dwie czekają

na adopcję przebywając w nieodpłatnej czasowej opiece, żywione na koszt gminy.

W 2011 roku poniesione wydatki na obsługę weterynaryjną i wyżywienie bezdomnych psów

wyniosły 968,70zł.

T OMINY



RoiShdcube"Webmail :: inf. publ. św. Solec-Zdrój 2012 http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=pnn.

Temat inf. publ. św. Solec-Zdrój 2012
Nadawca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona- fOUOOCUOG

zwierząt, pl > Fr(H- «»t-.a < to> • « >

Odbiorca Argos/BOZ <boz@boz.org.pl>
Data 06.04.2012 17:34

• Stowarzyszenie Obrona Zwierzat.doc (40 KB)

Original Message

Subject:0dpowiedz na wniosek z dn. 22.03.2012r. gm. Solec Zdrój
Date:Fn, 06 Apr 2012 07:56:34 +0200

From:Ewa Król-Pałys <e_krol@o2.pl>
To:soz@obrona-zwierzat.pl

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel.0-607-171-458
www.obrona-zwierzat.pl

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

2 0 1 2 - 0 5 - 1 6 2 1 : 1



Solec Zdrój dn. 04.04,2012r.
Znak: GPŚ-I.60.1.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22.03.2012r. (data wpływu 27.03.2012r.)
udzielam odpowiedzi na postawione pytania:

1. W 2011 r. gmina nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Zwierzęta bezdomne trafiały do adopcji do gospodarstw z terenu naszej gminy. Doraźnie
pomocy zwierzętom udzielał lekarz weterynarii, z którym gmina ma od 01.04.2012r.
podpisaną stałą umowę.

2. W 2011 r. gmina nie poniosła kosztów utrzymania zwierząt.

3. Koszt) z tytułu zadań opisanych w pkt. l wyniosły 240 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



URZĄD MIEJSKI
w Starachowicach
ul. Radomska 45

27-200 Starachowice Starachowice,30.03.2012r

Znak: GKS-OK.7031.3.39.2012.KMa

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2012 roku w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania własnego w ramach „Programu

zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Starachowice" (uchwała nr

XII/7/2010 z dnia 25.10.2010 roku) informuję w kolejności zadawanych pytań:

1. Gmina Starachowice posiada zawartą umowę na świadczenie usług polegających na

zapobieganiu bezdomności zwierząt i organizacji ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

w Starachowicach, w zakresie przeprowadzania akcji adopcyjnych, współpracy z lekarzami

weterynarii, planowych lub interwencyjnych odłowów bezdomnych zwierząt, czasowego

ich przetrzymywania, przewożenia i umieszczania w schronisku dla zwierząt lub w innym

wskazanym miejscu oraz ewentualnego unieszkodliwienia zwłok padłych zwierząt.

Wspomniane usługi świadczy Gabinet Weterynaryjny, Agnieszka Locho wska,

ul. Mickiewicza 17, 26-130 Suchedniów . Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2014 roku,

2. W okresie od 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku na terenie miasta Starachowice

odłowionych zostało 125 szt. bezdomnych psów/kotów. Zwierzęta zostały poddane

zabiegom weterynaryjnym zgodnie z obowiązującym „Programem zapobiegania

bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Starachowice". We wspomnianym

okresie przeprowadzone również 55 akcji adopcyjnych.

3. Środki finansowe zabezpieczone w Budżecie Gminy z przeznaczeniem na zapobieganie

bezdomności zwierząt domowych w 2011 roku wyniosły ponad 203.000,00 zł ( w tym

środki finansowe na świadczenie usług odłowu, utrzymania i przeprowadzania akcji

adopcyjnych bezdomnych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne).

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Zastępca Pmjzydenta
Miasta StarAchowtce

Sytwesternwiecień



BURMISTRZ
MIASTA i GMINY

STAS7.ÓW Staszów, 02.04.2012
IKOŚ.6140.05.2012.IV

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 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 2011 roku Gmina Staszów miała podpisane dwie umowy na świadczenie usług
weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach terenu gminy:

• z dnia 12.05.2011 r, z Gabinetem Weterynaryjnym S.C. Wł. Ligęza & P. Markiewicz, ul.
Zrębińska 49, 28-230 Połaniec, rozwiązana w związku z zaprzestaniem z dniem
20.12.2011 r. działalności Gabinetu Weterynaryjnego S.C. Wł. Ligęza & P. Markiewicz

• na okres od 21.12.2011 r. do 31.12.2011 r. z firmą "CfflRON" Gabinet Weterynaryjny Piotr
Markiewicz, ul. Plac Uniwersału Połanieckiego 17, 28-230 Połaniec, podpisaną a w związku
z zaprzestaniem z dniem 20.12.2011 r działalności Gabinetu Weterynaryjnego S.C. Wł.
Ligęza & P. Markiewicz

ad. 2. Gmina Staszów posiadała podpisaną umowę z dnia 02 maja 2001 r. na wyłapywanie
i przetrzymywanie zwierząt z firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o., 25-619
Kielce, ul. Młoda 28, prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach. Powyższa
umowa została rozwiązana w związku z zamknięciem Schroniska w dniu 17 października 2010 r.
Zawarcie nowej umowy, pomimo usilnych starań czynionych przez Gminę Staszów, nie doszło
do skutku ze względu na brak schroniska w całym regionie województwa świętokrzyskiego
i terenów sąsiednich. Gmina Staszów podjęła również inicjatywę stworzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt na terenach, będących w posiadaniu Ekologicznego Związku
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o. wRzędowie. W związku z powyższym
bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Staszów były na podstawie w/w umów na świadczenie usług
weterynaryjnych odławiane, poddawane zabiegom sterylizacji i kastracji, a następnie w większości
oddawane do adopcji. Zwierzęta, którym nie znaleziono nowego domu, były wypuszczane
w miejscu odłowienia i dokarmiane przez społecznych opiekunów. Godne warunki bytowania
bezdomnych psów zapewniane były poprzez wyposażanie ich tymczasowych miejsc pobytu
w ocieplane budy.

ad. 3. Koszt realizacji całego zadania polegającego na poddawaniu bezdomnych zwierząt opiece
weterynaryjnej, obejmującej pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych,
badanie ogólnego stanu zdrowia, szczepienia przeciwko wściekliźnie i podstawowym chorobom,
sterylizację, kastrację oraz eutanazję, wyniósł w 2011 r. 19 026,60 zł.

Z up. BURMISTRZA

mgr

Z-ca Burmistrza Miasla i



Roundcijbe Webmail :: Stąporków http://www.obrona-zwierzat.pl'webmail/?jask=mail&_action-prin.

Temat Stąporków
Nadawca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona- fOUnOCUOG

zwierząt.pl>
Odbiorca Argos/BOZ <boz@boz.org.pl>, soz <soz@obrona-

zwierzat.pl>
Data 03.04.2012 13:44

• inf. 2011 r..doc(44 KB)

Original Message

Subject:odp. na wniosek
Date:Tue, 3 Apr 2012 12:17:42 +0200

From:"Halina Zawada" <halina.zawada@staporkow.pl>
To:<soz@obrona-zwierzat.pl>

Witam

Przesyłam w załączniku odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Halina Zawada - kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stąporkowie (tel. 413743227)

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel.0-607-171-458
www.obrona-zwierzat.pl

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

2012-05-1621:15



MAS'. 6140.20.2012 Stąporków, 02.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 22.03.2012 r. (data
wpływu: 26.03.2012 r.). Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stąporkowie przesyła
odpowiedzi na pytania zawarte w w/wym. wniosku:

Ad.l i 2. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Gmina Stąporków zawarła umowę z Panią
Agnieszką Łochowską, która prowadzi działalność gospodarczą p.n. „Gabinet Weterynaryjny
Agnieszka Łochowską, ul. Mickiewicza 17, 26-130 Suchedniów".
W 2011 r. odłowiono 7 psów. które trafiły tymczasowo do Hotelu dla psów w Odrowążu
(z Hotelem dla psów Gmina Stąporków ma zawarte stosowne Porozumienie).
W tym okresie do Hotelu trafiło również kilkanaście innych bezpańskich psów. które zostały tam
dostarczone osobiście przez mieszkańców Gminy. Część z nich oddano do adopcji (13 szt.).
natomiast 19 psów ( 1 1 dorosłych i 8 szczeniaków) przekazano do schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Białogardzie.
Adres schroniska: Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS", ul. Zwycięstwa 58.
78-200 Białogard.
Psy przewoziła do schroniska firma „HART" Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa. Dozór
Sanitarno Porządkowy, ul. Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice - na zlecenie Gminy.

Ad.3. Koszt realizacji zadania p.n. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
w 2011 r." to kwota 89.987,21 zł . Za umieszczenie zwierząt w schronisku ponoszono opłatę
jednorazową.

Informację sporządził LI:
Halina Zawada - Kierownik Referatu OŚ



GM!NA STOPNICA
ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
NIP 655-17-68-527
REGON 291010783

Stopnica dnia 24.04.2012 r

Znak: Or. 1431.4.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ;opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie;-Urząd Gminy w Stopnicy informuje:

l .Gmina w roku 2011 nie miała stałej umowy jak również nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2.W roku 2011 nie zachodziła potrzeba wyłapywania jak też utrzymywania na koszt gminy
bezdomnych zwierząt.
3.W roku 2011 wydano na usługę weterynaryjną oraz karmę dla zwierząt sumę 540 zł.

Z-ca

V



URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16

tel. 41/30-38-630 Strawczyn, 30 marca 2012 r.

Znak:RIT.6140.10.2012

STOWARZYSZENIE

"OBRONA ZWIERZĄT"

ul. 11 listopada 29

28 - 300 Jędrzejów

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 marca 2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu

26 marca 2012 r.) Urząd Gminy w Strawczynie udziela odpowiedzi na nadesłane pytania:

Ad. l

W 2011 r. Gmina Strawczyn zawarła umowę - zlecenie na wyłapanie bezdomnych psów.

Wyłapywanie bezdomnych psów Gmina Strawczyn zleciła firmie:

Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa "HART"

Dozór Sanitarno - Porządkowy

ul. Kopernika 12/5

58-160 Świebodzice

W zawartym zleceniu wskazano miejsce przetrzymywania wyłapanych psów:

Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS"

ul. Zwycięstwa 50

78 - 200 Białogard

Ad. 2

Ilość wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy Strawczyn bezdomnych psów

w 2011 r.: 9 sztuk.

Ad. 3

Całkowity koszt realizacji zadania związanego z wyłapaniem psów: 10 942,57 zł brutto.

Całkowity koszt realizacji zadania związanego zapewnieniem opieki bezdomnym psom:

10 800,00 zł brutto.

Forma płatności: jednorazowa opłata za przyjęcie psów do schroniska na pobyt stały.



i A i GMINY
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchednio\\

Znak:GN.6140.8.2012

Suchedniów, dnia 3.04.2012 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 r - Urząd Miasta i Gminy
w Suchedniowie informuje, że:

1. W dniu 16 lutego 2011 r. podpisana została umowa z Gabinetem
Weterynaryjnym w Skarżysku -Kam. ul. Konarskiego 12
reprezentowanym przez lekarza wetrynarii Jerzego Zajączkowskiego
na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpańskich
zwierzętach z terenu Miasta i Gminy Suchedniów całodobowo oraz
z Gabinetem Weterynaryjnym w Suchedniowie ul. Mickiewicza 17
reprezentowanym przez Agnieszkę Łochowską Suchedniów na
odłowienie bezpańskich psów i dostarczenie ich do miejsc
wskazanych przez Urząd, lub schroniska dla zwierząt do 30 km albo
spalarni. Posiadamy również umowę zawartą 29.12.2008 r.
z Ochotnicza Strażą pożarną, ul. Warszawska 283, 26-110 Skarżysko-
Kam. reprezentowaną przez Pana Andrzeja Markiewicza.

2. Wykaz usług weterynaryjnych wykonanych 20011 r.
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U lica/M iejscowość

ul. Niska

ul. Młynarska

ul.. Bugaj

Ostojów

ul. Bugaj \
ul. Zagórska

ul. Bugaj

ul. Stekowiec, ul. Bugaj j

ul. Langiewicza

2011 r.
Rodzaj i ilość usług weterynaryjnych

narkoza i założenie opaski gipsowej

wyjazd do wypadku, badanie lekarskie i eutanazja

badanie, kastracja, pobyt 1 dzień

odłów, badanie, kastracja, pobyt 1 dzień

odpchlenie, szczepienie i pobyt
wyjazd do wypadku, badanie lekarskie i eutanazja
odłowienie + przetrzymanie - 93 dni czerwiec-
adobcja - 3szt.
odłowienie, badanie, odrobaczenie, odpchlenie,
szczepienie,
przetrzymywanie - 125 dni lipiec - adpbcja - 1 szt.

wyjazd do wypadku, badanie lekarskie i eutanazja



wrzesień

październik

1+2 Mickiewicza, Mostki

1+3 iul. Stekowiec, ul. Bugaj

4+1
ul. Bodzentyńska

ul. Powstańców
ul. Berezów

Ostojów

3 jul. Bugaj, ul. Stekowiec

cesarskie cięcie, eutanazja miotu,
badanie, sterylizacja

przetrzymanie psów - 124 dni sierpień

dojazd, badanie lekarskie i eutanazja

sterylizacja 4 kotek i 1 suczki, pobyt w lecznicy
wyjazd do wypadku, badanie lekarskie
badanie, szczepienie

przetrzymanie psów - 81 dni wrzesień + adopcja

i listopad ul. Warszawska,
ul. Jarzębinowa dojazd do wypadku, badanie, pobyt w lecznicy

ul. Bugaj przetrzymanie psów - 62 dni - za październik

ul. Zeromskiego wyjazd do zdarzenia, badanie, szczepienie

| grudzień ul. Bugaj przetrzymanie psów - 6 Odni - za listopad

ul. Kielecka dojazd do zdarzenia, badanie, pobyt w lecznicy

ul. Bugaj przetrzymanie psów - 62 dni - za grudzień

Do chwili obecnej Gmina mimo usilnych starań nie zawarła umowy ze
schroniskiem.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł - 19.519,00 zł.



U R Z Ą D G M I N Y
28-225 Szydłów, Rynek 2

pOW. S t a s z Ó W , woj. świętokrzyskie
NIP 655-10-44-491, Regon 00054740?

Znak: RGK- 7020.19.2012 Szydłów, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Ul. 11 listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 r. informuję, że 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 2011 r.

Z up. Wójta Gminy
JviAcU/<2x€w s u^0

mgrAnna Suchorowska
P.O. KIEROWNIK REFERATU

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Drogownictwa



URZĄD GMINYDARŁÓW Tarłów. dn. 04.05.2012 r.
27-515 Tarłów, ul. Rynek 2

tel.15 8385111; tel./fax 15 8385120
woj. świętokrzyskie
NIC 863-10-19-852

RB-ROI. 6140.5.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy
w Tarłowie informuje: w roku 2011 nie były podpisane stałe umowy 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 2011 roku Gmina doraźnie odłowiła jednego psa który
został powierzony pod opiekę do Hotelu dla Zwierząt „ Azory", a następnie oddany do
adopcji. Innych przypadków wyłapywania i przekazywania do schronisk psów/kotów celem
zapewnienia im opieki nie dokonywano ( nie było takiej konieczności).

Koszty poniesione to kwota - 290 zł., płacone jednorazowo po wystawieniu faktury.



URZĄD GMINY
Tuczępy

28-142 Tuczępy
tel ./ fax (0-41) 353-31-

ZnakBGK-III.6140.6.2012
Tuczępy dnia 2012-04-11

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22.03. 2012r w sprawie udzielenia informacji

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - Urząd Gminy w Tuczępach informuje

o stopniu realizacji poniższych zagadnień:

1. - w 2011 r gmina nie posiadała zawartych umów z podmiotami na przeprowadzenie działań

związanych z wyłapywaniem zwierząt,

2. - w okresie od 01.01.2011 -30.10.2011 r wyłapano 4 szt.-gmina nie przekazała

odłowionych zwierząt do schronisk, odłowione przez pracowników gospodarczych gminy

zwierzęta zostały adoptowane przez osoby fizyczne .

3. - gmina w 2011 r przeznaczyła kwotę 500,00zł na realizację w/w zadań /zakup karmy/.

mgr



GMINA WAŚNIÓW
ul. Rynek 24, tel. 41 2646026 WaŚniÓW 24.05.2012

27-425 Waśniów
NIP 661-21-55-889, REGON 291010837

T.R.6141.2.2012

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

Urząd Gminy w Waśniowie w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:

1. Mimo kilkakrotnych próśb i monitów .schroniska w Mielcu, Radomiu i Kielcach nie
zawarły umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W roku 2011 na terenie gminy nie wyłapywano bezdomnych zwierząt.
3. Bezdomne zwierzęta w ilości 3 sztuk psów przekazano do adopcji mieszkańcom

gminy.

Uprzejmie przepraszamy za zwłokę.

Ł up. WÓJTA GMINY

/////
ŁfłMdM
s TF.CHNlaZNYCH



URZĄD MIASTA ! GMINY
WWĄCHCCKU

ul. Wiclkcwiejr^a 1, 27-215 Wąchock
tel. 041 27 3G 100, fax 041 27.°: L59
REG. 000548726, NiP 6G4-15-4a-l/7

BGK.6140.17.2012

Wąchock, dnia 29.03.2012 r.

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29,
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.03.2012 r. o udzielenie informacji publicznej
informuję jak poniżej:
1. Gmina ma podpisaną umowę z dnia 12.08.2010 r. na wyłapywanie i przetrzymanie
bezdomnych zwierząt z Gabinetem Weterynaryjnym, ul. Mickiewicza 17, 26 - 130
Suchedniów. Za świadczenie usług wystawiane są faktury zgodnie z warunkami umowy.
2. W 2011 r. w Gminie Wąchock odłowiono 5 sztuk psów.
3. Odłowione zwierzęta nie zostały przekazane do schronisk, ponieważ podmioty
zarządzające schroniskami nie chcą podpisywać umów ze względu na przepełnienie.
4. Odłowione zwierzęta przetrzymywane są w Michałowie nr 5, 26-110 Skarżysko
Kamienna oraz przebywają pod opieką osób prywatnych do czasu adopcji.
5. W 2011 r. Gmina Wąchock wydała łącznie kwotę: 8.523,54 zł na zakup karmy dla
psów, odławianie, przetrzymanie, wyjazdy do psów poszkodowanych w wypadkach
drogowych, leczenie po wypadkach, eutanazje, utylizacja zwłok, lecznicze i
profilaktyczne zabiegi medyczne.
6. W celu przeciwdziałania nadmiernej populacji psów i kotów, Gmina Wąchock
podpisała porozumienie z Tierschutzbund Zurich, Schulhausstr. 27. 8600 Dubendorf,
Szwajcaria (TSB) (Związek Ochrony Zwierząt). Współpraca polega na sterylizacji i
kastracji psów i kotów z terenu gminy wraz z ich oznakowaniem. Dotyczy to zarówno
zwierząt bezdomnych przeznaczonych do adopcji jak i posiadających właścicieli. Zabiegi
są bezpłatne dla osób, które chcą poddać zwierzę zabiegowi. Koszt zabiegu pokrywa
Tierschutzbund, a Gmina Wąchock pokrywa koszty mikroczipów do znakowania
zwierząt, czytników mikroczipów, obroży z lokiem gminy i Tierschutzbund wraz z
przywieszkami informującymi o tym, że pies jest oznakowany. Kosz realizacji projektu w
2011 roku wyniósł 11.850,80 zł.
7. Od początku działalności TSB na terenie Gminy Wąchock (od 2010 roku) zabiegom
zostało poddane około 680 psów i kotów. Od momentu podpisania porozumienia
(02.06.2011 r.) w ogólnopolskiej bazie danych w dniu 31.12.2011 r. zarejestrowanych
było 186, a obecnie zarejestrowanych jest 203 psów (stan na 27.02.2012 r.). Wszystkie
psy są oznakowane i poddanych zabiegowi kastracji lub sterylizacji.
8. W dniu 17.01.2012 r. do projektu przystąpiły Gmina Brody oraz Gmina Pawłów, gdzie
projekt realizowany jest na takich samych zasadach jak w Gminie Wąchock.
9. W 2011 r. Gmina Wąchock na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt wydała łączną
kwotę: 20.374,34 zł.

żup. BURMISTRZA

ftgr SebastiL
ZASTĘPCA 6t

Staniszewski
IIJRMISTRZA

1/1



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

Wilczyce, dn. 29.03.2012 r.

RGS. 6140.3.2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy w Wilczycach w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 r. (data
wpływu 27.03.2012 r.) w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej udostępnia
następujące informacje:

Informacja nr l

Gmina nie posiada podpisanej umowy na zapewnianie 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.
Należy również zaznaczyć że, problem bezdomności zwierząt na terenie gminy jest

marginalny.

W>Informacja nr 2

Nie dotyczy

Informacja nr 3

Nie dotyczy

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 listopada 29; 28-300 Jędrzejów
tel. 607 171 458

2. A/a



Z/^D1 G iv*; .:
WŁOSZCZC'

owa, ul. FM. •
Set (041) 3842663. 3842* !

f»x (041) 39421?.'J

Znak:MRO.1431.4.2012.JJ6
Włoszczowa, dn. 02.04.2012r.

STOWARZYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy Włoszczowa odpowiadając na pismo z dnia 22.03.2012r.

informuje, że w roku 2011 tut. Urząd nie posiadał stałych umów, ani również nie

udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dlatego też

z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano środków finansowych.

Z up



WÓJT GMINY
WODZISŁAW

Wodzisław, 2012.04.03
OŚ.R.6140.1.12

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

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 22.03.2012r.
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
poniżej przedstawiam informacje zgodnie z w/w pismem:

Ad.l
Na terenie Gminy Wodzisław firma DAMICH Damian Michalski zajmuje się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, które bezpośrednio po złapaniu zostają
przewożone do schroniska PLAMA Jan Michalski, Racławice 91, 32-222 Racławice,

Ad.2
W 201 lrv na terenie Gminy Wodzisław zostały złapane 3szt. bezdomnych zwierząt
(psów), które zostały przewiezione do schroniska.

Ad.3
W 201 Ir. koszt realizacji całego zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie - wyniósł óOOOzł.

mgr R,



URZĄD GMINY
Wo/ciechowice

*"•'•«/„• , ,, Wojciechowice, dnia28.03.2012r.

RGR.6140.11.2012.MP

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy w Wojciechowicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2012r.,
zgodnie z art. 13 ust. l, art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej ( Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198 ) z dnia 8 października 2001 r.) informuje, że:

1. Gmina Wojciechowice w 2011 r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, gdyż na terenie województwa nie było możliwości podpisania
takiej umowy ze schroniskiem.

2. Na terenie gminy Wojciechowice nie wyłapywano bezdomnych zwierząt w związku
z tym, gmina nie posiada danych o ilości wyłapywanych zwierząt za 2011 r.

3. Gmina nie poniosła żadnych kosztów w związku z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt w 2011 r. pomimo, że co roku w budżecie gminy są zabezpieczone środki na
ten cel. Obecnie gmina jest na etapie uchwalenia gminnego Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Wojciechowice w 2012r.

/ ^ r(^_^^Szymon Sidor

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



^oundcSbe Webmail :: inf. publ. św. Zagnansk 2012 http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin...

Temat inf. publ. św. Zagnansk 2012
Nadawca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-

zwierzat.pl>
Odbiorca Argos/BOZ <boz@boz.org.pl>

Data 30.03.2012 12:28

roundcube• •. ,. i -.- - •,:, • ..,.• ^mip

Original Message

Subject:informacja UG Zagnansk - opieka nad zwierzętami
Date:Fn, 30 Mar 2012 11:44:22 +0200

From:Zenon Więckowski <zenon.wieckowski@zagnansk.pl>
To: <soz@obrona-zwierząt. pl>

Zagnansk, dn. 29 marca 2012r.

Znak: G.614/4/2012

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów ul. 11 listopada 29

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2012 r. Urząd Gminy
w Zagnańsku informuje:
1. Gmina Zagnansk w 2011 roku wyłapywała bezdomne zwierzęta.

Usługę realizowały:
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jarosław Dudzik
Cedzyna 12

26-900 Kielce - umowa od dnia 26 sierpnia 2011 r. do dnia 31
grudnia
2011 r.

- Gabinet Weterynaryjny Suchedniów ul. Mickiewicza 17
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Pan Marcin Banak
Radlin 56B

26-008 Górno - umowa od dnia 25 lipca 2011 r. do dnia 25
sierpnia 2011r.

2. W okresie od l stycznia do 31 grudnia 2011 r. - odłowiono 25
psów

i utrzymywano je na koszt gminy w schronisku..
3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł: 27 770,00. Forma płatności

jednorazowa za każdego psa.

l z 2 2012-05-1621:04



^.oundctibe Webmail :: inf. publ. św. Zagnańsk2012 http://www.obrona-zwierzat.pl 'webmail"?_task=mail& action-pri

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel.0-607-171-458
www.obrona-zwierzat.pl

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

2 z 2 2012-05-1621:0-4



Gmina Zawichost
NIP 864-18-33-198*RKiON 830409809

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost

tel. /15/ 836-41-15, fax / 1 5 / 836-40-51
-2-

GKiMZNiI.H.6140.2.2012

Zawichost, dnia 20.04.2012r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka na 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 2011 roku nie było takich zleceń.

W przedmiotowej sprawie osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna

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

Tomasz Siwek



Strona l z l

Od: "Alicja Kita" <kita@gminazlota.pl>
Do: "www.obrona-zwierzat.pl" <=?iso-8859-2?Q?www.obrona-zwierz=B1t.pl?=>
Wysłano: 25 kwietnia 2012 11:33
Temat: opieka nadbezdomnymi zwierzętami

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2012 roku Urząd Gminy Złota wyjaśnia: W 2011 roku nie miała zawartej
umowy z żadnym podmiotem ani ze schroniskiem dla zwierząt bezdomnych.Gmina nie ponosiła kosztów

związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.Gmina jedynie poniosła niewielkie koszty udzielenia
pomocy doraźnej potrąconym 2 psom w wyniku wypadku ,które to psy następnie zostały
zaadoptowane .Obecnie gmina podpisała umowę z firmą zajmującą siię wyłapywaniem psów która ma
podpisaną umowę ze schroniskiem .Gmina ponosi comiesięczna opłatę ryczałtowa ,gmina podpisała również
umowę z lekarzem wet.i również ponosi kosz comiesięcznej opłaty ryczałtowej.
Z poważaniem insp. Alicja Kita

2012-05-21
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