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Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ Z w i e r z a k "

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15.02.2013r Urząd Gminy
w Baćkowicach informuje, iż w 2012 roku mieliśmy zawatrą umowę na wyłpywanie
bezdomnych zwierząt ze schroniskiem pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego z siedzibą w Łodzi ul Kosodrzewiny 56 lok.2.
W 2012 roku przekazaliśmy do schroniska o którym mowa wyżej
jednego bezdomnego psa.
Koszt odbioru psa - 200,00zł +YAT oraz należność za hotelowanie
w wysokości 6,00zł + VAT za każdą dobę w oparciu o ewidencję zwierzęt
przebywających w schronisku.

27-423 Bałtów
woj. świętokrzyskie

Oś. 6143.3.2013

Bałtów, dn. 22.03.2013r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Bałtowie wyjaśnia co następuje:
1. W 2012 roku Gmina Bałtów miała podpisaną umowę z Gabinetem
Weterynaryjnym lek. wet. Wacław Rodek z siedzibą: ul. Sandomierska 2/1
27-515 Tarłów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Natomiast odnośnie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Gmina
Bałtów miała podpisaną umowę z Agrohotelikiem dla zwierząt „Pod Gruszą
Stella Kałamajska z siedzibą: Celiny 45 a 26-010 Bodzentyn.
2. W 2012 roku z terenu gm. Bałtów wyłapano 10 psów, w tym 7 zostało
przekazanych do nowych opiekunów. Tutejszy Urząd posiada Karty adopcyjne,
w których zamieszczone są dane adresowe nowych właścicieli.
3. Koszt realizacji zadania: 3402,04 zł

pow. kazimierski
woj. świąickrzyskie

Bejsce, 07.03.2013 r.
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Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 517307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15.02.2013 r. (data
wpływu- 25.02.2013 r.) Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w 2012 roku Gmina Bejsce
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lekarzowi weterynarii
Panu Pawłowi Wojasowi.
Informujemy ponadto, iż w 2012 roku na koszt gminy wyłapanych było łącznie
7 bezpańskich psów, a koszt realizacji całego zadania wyniósł 550,00 zł, przy czym kwota
powyższa to koszt wyłapania oraz przetrzymania zwierząt przez lekarza weterynarii.
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Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Wójt Gminy Bieliny
informuje, że:
Gmina Bieliny nie ma podpisanej stałej umowy o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, jednakże
w przypadku zgłoszenia zlecamy wykonanie usługi Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu
Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce;
-

w 2012 roku z terenu gminy Bieliny wyłapano 18 bezdomnych agresywnych psów;

-

koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 17 999,82 zł, opłata udzielana jest jednorazowo.
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U R Z Ą D GMINY
26420 Bllżyn, ul. Kościuszki 79A
Tel.(041)2541404, 25-41472
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Bliżyn dnia 26.02.2013r.

OS.6140.17.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307,25-363 Kielce
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.02.2013 r. zgodnie z art. 14 ustawy z dnia
6 września o dostępie do informacji publicznej informuję, że:
1) w 2012 roku obowiązki gminy Bliżyn w zakresie odławiania i transportu bezdomnych
zwierząt, realizowane były na podstawie umowy zawartej w dniu 27.06.2011 r.
z Gabinetem Weterynaryjnym Agnieszka Łochowska, ul. Bodzentyńska 9D, 26-130
Suchedniów. Umowa ta dotyczy:
> wyłapaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Bliżyn;
> transporcie wyłapanych zwierząt do miejsca tymczasowego przetrzymywania
zwierząt;
> transporcie wyłapanych zwierząt do weterynarza, z którym Gmina Bliżyn posiada
umowę o świadczenie usług weterynaryjnych,
> transporcie wyłapanych zwierząt do nowych właścicieli;
> współpracy w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla wyłapanych bezdomnych
zwierząt;
2) w 2012 roku na terenie naszej gminy odłowiono 6 psów i na dzień dzisiejszy gmina
ponosi koszty utrzymania pięciu z nich;
3) w 2012 roku realizacja Programu opieki nad zwierzętami kosztowała gminę
20 143,10zł., regulowanie należności za poszczególne usługi oparta jest na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką gminy.

\

Ostrowiec Sw., dn. 18.04.2013 r.
OG.60.27.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„Zwierzak"
ul. Wesoła 51 pok. 307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2013r. (data wpływu 16.04.2013r.) znak: ŚTOZ-036/2013
uprzejmie informujemy, iż:
- dnia 30 marca 2012 r. Uchwałą nr XXH/23/2012 został przyjęty „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów w 2012 r."
- 9 lutego 2012 r. została zawarta umowa na świadczenie usług weterynaryjnych z Lecznicą
Weterynaryjną lek. wet. Andrzej Zdyb, lek. wet. Stanisław Mroczek, spółka cywilna z/s w Szewnie
ul. Langiewicza 50; 27-400 Ostrowiec Św.
- w 2012 r. nie była zawarta umowa ze schroniskiem dla zwierząt
- zwierzęta bezdomne były przekazywane do Ostrowieckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt
„Animals" w liczbie sztuk 16,
- łączny koszt opieki nad zwierzętami w roku 2012 wyniósł 5 514,00 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
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Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd
Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje, że w 2012 roku z terenu naszej
gminy wyłapano 9 szt. psów + 9 szczeniąt. Adoptowanych zostało 8 szt. psów.
Opiekę weterynaryjną świadczył: Gabinet Weterynaryjny Agnieszka
Łochowska, ul. Bodzentyńska 9D, 26-130 Suchedniów.
Łącznie na opiekę nad zwierzętami w ubiegłym roku wydatkowano
35.055,00 zł płacąc faktury za wyłapane zwierzęta w szt. i opiekę nad nimi.
Z up. BjJgMISTRZA
..„„

Dąbek

Inspektor^, ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej

URZĄD GMINY
28-210 Bogoria
woj. świętokrzyskie
0532O10
ROŚ. 6134.06.2013

Bogoria, dn. 14.03.2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na Wasz wniosek udzielam następujących informacji:
Ad.l.

Gmina Bogoria zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjnym w Bogorii w celu udzielania
opieki weterynaryjnej wyłapanym bezdomnych zwierzętom.
Samo wyłapywania

bezdomnych zwierząt jest realizowane

przez

wytypowanych

pracowników Urzędu Gminy w Bogorii.
Ad. 2.

W 2012 roku wyłapano 5 bezdomnych psów na terenie Gminy Bogoria. 4 z nich zostały
zaadoptowane przez osoby fizyczne. Pozostały pies przebywa na terenie tymczasowego
miejsca do przetrzymywania zwierząt w Bogorii.
Ad. 3.

Koszt realizacji całego zadania 2012 roku wyniósł 14.533,69 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
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URZĄD GMINY W BRODACH

27 - 230 Brody ul. Stanisława Staszica 3; www.brody.info.pl
tel./fax: (041) 271 - 12 - 31, 271 - 13-40, e -maił: gminaró brody.info.pl
NIP 664-00-11-820
PB.6140.16.2013

Brody, dn. 25.02.2013r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami
„Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307
25 - 363 Kielce
W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 lutego 2013r. (data wpływu: 25.Q2.2013r.)
o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Brodach informuje:
1) W 2012r. Gmina Brody udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Od 5 lipca 2012r. posiadaliśmy podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt
w miejscowości Piaski woj. Łódzkie.
2) W 2012r. na koszt gminy utrzymywano 13 szt. bezpańskich psów.
3) Koszty związane z odłowem bezpańskich zwierząt oraz zapewnieniem

opieki

(hotelowanie) w2012r. wyniosły 32.441,68zł. Opłata była naliczana wg bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką lOzł/dobę. Cały koszt realizacji
zadania tj. odłów zwierząt, zapewnienie opieki, usługi weterynaryjne, realizacja
programu sterylizacji i kastracji oraz oznakowania zwierząt wyniósł 46.301,17zł.
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Busko-Zdrój 20.03.2013
SM 5521.ZW.21.01.2013
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzetami"ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej z dnia 15.02.2013
roku dotyczący sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" informuję że:
1. Na terenie gminy Busko-Zdrój wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmują się funkcjonariusze
Straży Miejskiej .którzy przeszli szkolenie prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę z
Krakowa.Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się sprzęt do wyłapywania bezdomnych
zwierząt w postaci chwytaków, siatek oraz karabinka na naboje CO2 z którego korzysta weterynarz
współpracujący przy wyłapywaniu na umowę zlecenie.
2. W 2012 roku zostało złapanych 101 psów które zostały odwiezione do przytuliska na ulicy
Langiewicza w Busku-Zdroju prowadzonego przez Fundację Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi
Przytulisko prowadzone przez Panią Danutę Kuklińską z którą Gmina Busko-Zdrój podpisała
umowę na przetrzymywanie i adopcję tych zwierząt za co wnosi opłatę w wysokości l tysiąc złoty
za l dowiezionego do przytuliska psa.
3. Również Straż Miejska opiekuje się i dowozi znalezione ptactwo z terenu gminy do Azylu dla
Ptaków w Chęcinach. W 2012 roku takich ptaków dowiezionych było 3 sztuki, a 2 sztuki zostały po
zapewnieniu odpowiedniej opieki wypuszczone na wolność.

Komendant Straży Miejskiej
Zbigniew Wieczorek

GMINA I MIASTO CHĘCINY
26-060 CHĘCINY, PL. 2 CZERWCA 4
Tel: (041) 315 10 06, (041) 315 11 36
FAX: (041) 315 10 85
e-mail: geodezia@,checinv.pi, checinv(2),checmv.pl
http://www.checinv.pl

Chęciny, 28.02.2013r.
Znak: GNOŚR-Y- 1431.2.2013.EJ
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami "Zwierzak"
ul Wesoła 51/307
25-363 Kielce
W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
wykonania zadania własnego gminy polegającego na zapewnienia opieki bezdomnych
zwierzętom oraz ich wyłapania, Urząd Gminy i Miasta Chęciny uprzejmie informuje, że
Gmina Chęciny udzielała jednorazowych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienia im kompleksowej opieki weterynaryjnej,
Gmina Chęciny w 2012 roku zapewniała opiekę 35 bezdomnym zwierzętom.
Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką. Koszt pobytu dziennego w hoteliku dla zwierząt to 15 złotych brutto za dobę do
momentu ich adopcje. Natomiast koszty opieki weterynaryjnej zależą od stanu zdrowia i
wykonywanych niezbędnych zabiegów weterynaryjnych dla poszczególnych zwierząt.
^ Up„ B
mgr inż. Zuzann\Kurcsvń

URZĄD MIASTA l GMINY CHMIELNIK
Straż Miejska

URZĄD MIASTA i GMJN:

Plac Kościelny 5, 26-020 Chmielnik
Powiat Kielecki Województwo Świętokrzyskie
Tel./Fax (+48) 41 354 28 49
straz.miejska@chmielnik.com

w CHMTELNIKU
26-020 C h m i e l n i k , Plac Kościelny
Znak: SM 5521.33.2013.DK

Chmielnik, dn. OS.marca 2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/307
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:
1. W roku 2012 Gmina Chmielnik miała stałą umowę z P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129,25900 Kielce, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy i zapewnienie im opieki.
2. W roku 2012 w/w przedsiębiorstwo wyłapało 34 bezpańskie psy.
3. Lecznica zwierząt „ZOONA", Ciecierze 26, 26-020 Chmielnik udzieliła pomocy medycznej
l psu potrąconemu przez samochód.
4. Punkt Zbiorczy Padliny, ul. Przedborska87, 29-100 Włoszczowa przejął 2 martwe psy
znalezione na terenie gminy.
5. W 2012 r. łączny koszt realizacji całego zadania wymienionego w punktach 2,3 i 4 wyniósł
21 912,07 złotych. Za każdą akcję wyłapywania bezpańskich psów Gmina Chmielnik płaciła
jednorazowo za schwytanie i przejęcie psów.

Urząd Miasta i Gminy posiada Certyfikat Systemu Zarządzania
wg normy PN-ISO 9001:2009 Nr Certyfikatu NC-2053

Czarnocin,dnia 28.02.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

Urząd Gminy w Czarnocinie w odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2013r. dotyczące
udzielenia informacji w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
Ad. l. Gmina w roku 2012 miała zawartą umowę ze schroniskiem PLAMA Jan Michalski
Racławice 91, 32-222 Racławice,
Umowa zawarta z Przychodnią Weterynaryjną Pan Henryk Mróz Czarnocin 112,28-506
Czarnocin
Ad.2. Łączna liczba psów którym została udzielona pomoc weterynaryjna w roku 2012 wynosi 7.
Zwierzęta te nie zostały przekazane do schroniska, znaleziono im właścicieli na terenie gminy.
Ad.3 Łączny koszt realizacji całego zadania :" usługa lekarsko weterynaryjna" wyniósł
978,28zł.zgodnie z umową.

Sporządziła:D.Banasik
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Ćmielów 04.03.2013r.

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.Nr.l 12 ,poz.l 198 z 2001r.) w odpowiedzi na wasz
wniosek dotyczący sposobów i skutków wykonywania zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt na terenie Gminy Ćmielów, Urząd Miasta i Gminy w
Ćmielowie informuje:
l .Gmina nie posiada stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w 2012r.
2.Brak zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych w 2012 r.
z powodu braku realizacji wyłapywania.
3.Brak kosztów realizacji zadania w 2012 r.

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a
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Daleszyce dnia 02.04.2013 r.
GMR 6140.3.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami „ ZWIERZAK"
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/307

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce w odpowiedzi na Wasze pismo w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami podaje dane za 2012 r.
1. W 2012 r. gmina miała zawartą stałą umowę z Przedsiębiorstwem
Handlowo - Usługowym Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce.
Na zasadzie zleceń usługi wykonywane były przez następujące podmioty
- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Piotr Czerwiński, ul. Św. Rocha 10,
27—215 Wąchock,
- Lecznica weterynaryjna „ Cztery Łapy" ,os. Na Stoku 51 H, 25-437
Kielce,
- Hotelik dla zwierząt „ Norka", Borków 145, 26-021 Daleszyce,
- Lecznica dla zwierząt , ul. Kościuszki 77, 26-021 Daleszyce
2. . Wyłapano 45 szt. psów które oddano do przetrzymywania lub adopcji,
1 pies po wypadku został uśpiony i oddany do utylizacji, 1 pies po
złapaniu padł w trakcie transportu, 2 szt. kotów które wyleczono
oddano do adopcji, wysterylizowano 11 szt. suk.
3. Koszt całego zadania w 2012 r. wyniósł 27159,17 zł. Koszty płatności
odbywały się na zasadzie wystawionych faktur lub rachunków.

Urząd Gminy w Dwikozach

27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, www.dwikozy.gmina.pl,
tel. 015 83-11-471, fax. 015 83-11-404
Dwikozy, dn.13.03.2013 r.
Znak: OŚR033.10.2013.M.M

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce
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 Towarzystwo 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 2012 roku dwa bezdomne psy
(oddane do adopcji).
3. Obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom realizujemy poprzez
zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia Zakładowi Gospodarki Komunalnej , który to
przewozi zwierzę do w/w przytuliska w Sandomierzu. Gmina ze swojej strony
ponosi jednorazowy koszt wyłapania i dowozu ok. 400 zł oraz opłaca jednorazowo
karmę lub usługi weterynaryjne dla zwierzęcia za około 600 zł.

Z poważaniem
-•--. „--,-

Znak: GKRiOŚ - 7140.15.13

Działoszyce, dnia 27.02.2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„ZWIERZAK"
25-363 Kielce,
ul. Wesoła 51/307
W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 15 lutego 2013 roku, Urząd Miasta i Gminy
w Działoszycach uprzejmie informuje:
-Ad. l W 2012 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 2012 roku, przekazano do w/w. schroniska dla bezdomnych zwierząt sukę z
pięcioma szczeniakami do 8 - tygodnia życia.
-Ad. 3 Koszt realizacji tego zadania wyniósł 4950,00 zł płatne przelewem,tzgodnie z
zawartą umową.
Z tiP.
mgr inż. Michał Leszczyński

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Od:
"Dorota Anioł" <andol3@op.pl>
[dodaj do książki]
Data:
l marca 2013 14:25:44
Do:
"kielce@stowarzyszeniezwierzak.eu" <kielce@stowarzyszeniezwierzak.eu>

Temat:
informacja z Pałkowa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Fałkowie
informuje, że w 2012 roku mieliśmy podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt Z Prywatną Wielobranżową Firmą Usługową "HART" ze Świebodzic. W roku
ubiegłym nie wydawaliśmy zleceń na wyłapywanie zwierząt i nie umieszczaliśmy zwjerząt w
schronisku.
Około 2. 500 zł wydaliśmy z budżetu gminy na dokarmianie i leczenie bezdomnych zwierząt
Z poważaniem
Dorota Anioł

województwo iwiętokrgyshie
NIP 355-13-40-870

Gnojno,dn.04.03.2013r.

Znak:ROS.II.6134.2.2013

ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO
OPIEKI nad ZWIERZĘTAMI „ZWIERZAK łł
25-363 Kielce
uL Wesoła 51/307

W nawiązaniu do pisma z dnia 15.02.2013r. (data wpływu 26.02.2013r.) o
udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem Urząd Gminy w Gnojnie uprzejmie informuje:
Ad.l. W 2012r. Gmina miała zawarta umowę z Panem Mariuszem Ścianą zam. Skrobaczow
34,28-110 Stopnica na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad.2. W 2012r. na terenie gminy nie wyłapywano bezdomnych zwierząt, ponieważ ich nie
zlokalizowano.
Ad3. W 2012r. Gmina nie poniosła większych kosztów na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami. Wybudowano natomiast dwa kojce na terenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Busku-Zdroju.

SAB GMINY

Znak: ITO.6140.4.2013

Gowarczów dnia 08.03.2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W nawiązaniu do pisma z 15.02.2013r. (data wpływu 25.02.2013r.) o udzielenie informacji
publicznej Urząd Gminy Gowarczów udziela odpowiedzi na przedstawione przez Państwa
pytania:
1. Gmina Gowarczów od stycznia 2012r. ma podpisaną umowę z podmiotem
wyłapującym bezdomne zwierzęta - Panem Jarosławem Dudzikiem prowadzącym
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe. Cedzyna 129, 25-900 Kielce.
2. W 2012r. w/w Przedsiębiorstwo wyłapało na terenie gminy Gowarczów 2 psy.
3. Koszt realizacji zadania: wyłapania 2 psów i opieki nad nimi wynosił w 2013r.:
1813,52 zł, jest to kwota jednorazowa.

Otrzymują:
ł. Adresat
Do wiadomości:
2. a/a

URZĄD GMINY GÓRNO
26-0(18 Górno. woj. Świętokrzyskie
Referat Rolnictwa 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.qorno.pl e-mail: gmina@qorno.pl
Górno dniał 1.03.2013
Znak: ROŚ.6140.10.2013.MSz

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami "ZWIERZAK"
25 - 363 Kielce , ul. Wesoła 51/307

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 lutego (wpłynęło 25 lutego) 2013roku dotyczące
wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidziane ustawą o
ochronie zwierząt, Urząd Gminy Górno informuje:
1. W 2012 roku Gmina Górno miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem
Handlowo- Usługowym Jarosław Dudzik . Cedzyna 129 . 25-900 Kielce.
2. W 2012roku z terenu Gminy Górno wyłapano 11 bezpańskich psów.
3. W 2012roku Gmina Górno poniosła koszty wyłapania bezpańskich psów w kwocie
7.942,11 zł. Wykonawca wystawiał fakturę VAT po przedstawieniu umowy
adopcyjnej psa.

;•>.'

AMNAIMIELM

Imielno, 12.03.2013r.

Znak:RL.6140.1.2.2013
i

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami " Zwierzak "
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce
W odpowidzi na pismo z dnia 26.02.2013r. odnośnie udzielenia informacji
publicznej, Gmina Imielno informuje że:
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki gmina posiada
umowę z Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego, Longin Siemiński,
Schronisko ID 10143402 ul. Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź
- w roku 2012 na terenie gminy nie zostało wyłapane żadne zwierzę ( brak
zgłoszeń ) a więc co za tym idzie nie poniesione zostały żadne koszty z tego
tytułu.
^ upJfl/óitałGmfty
Kierownik refafati) /nfcefejflbji. Ochrony
Środowiska, fflziałanfcśli/rtospodarczej

Iwaniska dnia2013.03.il.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce
ul.Wesoła 51/307

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję:
Gmina Iwaniska w 2012 roku miała zawartą umowę w po wyższej sprawie z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego LONGIN SIEMIŃSKI Schronisko Nr ID 10143402 92-411 Łódź
ul. Kosodrzewiny 56 lok.2.
W 2012 roku Gmina w tym zakresie nie poniosła większych kosztów.
Wyłapane w 2012 roku bezpańskie psy zostały odebrane przez nowych właścicieli, którzy
zaadoptowali zwierzęta i ich utrzymują. W związku z powyższym nie było konieczności ich
wywożenia do odległego od nas około 200 km Schroniska.
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
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Jędrzejów,2013-03-01

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013r r. (data wpływu do Urzędu
Miejskiego 26.02.2013r) uprzejmie informuję, że
1. Gmina

Jędrzejów od 1999r ma podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Zakładem Usług Komunalnych w Jędrzejowie oraz
umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi na
transport i przetrzymywanie psów.
2. W 2012 roku zostało wyłapane i odwiezione do schroniska 45 szt. psów .
3. W roku 2012 Gmina poniosła koszty utrzymania

psów w wysokości

127.724,40 zł, płatne miesięcznie - wyliczenia oparte na ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.

mgr

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

c-5

Kazimierza Wielka, dn. 18 kwiecień 2013

l R Z Ą D MIASTA I GMINY

1

'<.:>./•• -' •••'. Y\ lelku, ul. T. Kościuszki 12

V. V!)XI '-.;. t- ;S!'f -DARKI KOMUNALNEJ
1

l (.V'"M;- -. Y ŚKO!X)\VISKA

te!.-l3;:;-9". lhx. 41/3521-956

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Opieki
Nad Zwierzętami „Zwierzak"
Ul. Wesoła 51
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miasta i
Gminy w Kazimierzy Wielkiej w załączeniu przesyła informacje dotyczące opieki nad
zwierzętami za 2012 rok.
1.

Gmina Kazimierza Wielka posiada stałą umowę na leczenie, obserwację
tymczasowe przetrzymywanie zwierząt z Przychodnią Weterynaryjną BOMA s.c.
Odonów 86, 28-500 Kazimierza Wielka. Posiada umowę na odbieranie
bezdomnych zwierząt z Fundacją „Nasza Szkapa" ul. Marcinka 1/3, 44-330
Jastrzębie Zdrój mającą punkt w Wojsławicach gmina Kazimierza Wielka. Posiada
również umowę na odbieranie bezdomnych zwierząt z firmą DAMICH Damian
Michalski ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz. Ponadto informuję że
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się na terenie Gminy Straż Miejska.

2.

W 2012 roku na terenie gminy wyłapano 75 psów, z czego 53 trafiły do Fundacji
Nasza Szkapa, 8 zostało adoptowanych przez mieszkańców, 9 zostało uśpionych a 5
pozostało na 2013 rok na obserwacji i leczeniu w weterynarii Borna. W 2012 roku
na terenie gminy wyłapano 5 kotów z czego 2 trafiły do Fundacji Nasza Szkapa, 2
zostało adoptowanych przez mieszkańców, l został uśpiony.

3.

Koszt opieki na bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku wynosił: odebranie zwierząt
w schroniskach 31 000 zł, natomiast za opiekę weterynaryjną z leczeniem w
BOMA 18 165,57 zł. Forma płatności jednorazowa za umieszczenie (przyjęcie)
zwierzęcia w schronisku, natomiast opieka i leczenie w przychodni weterynaryjnej
oparta na ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, płatna za każdą dobę
opieki.

Z poważaniem

dr mż. Rafał Stokłosa

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

SUK.IV.7021.1.77.2013

Kielce, dnia 27.05.2013r.

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

Wydział Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Kielce
w nawiązaniu do złożonego w dniu 23 maja 2013r. wniosku o udostępnienie
informacji publicznej informuje:
Ad.l) Dnia 01.01.2012r. pomiędzy Gminą Kielce a Świętokrzyskim
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak" z siedzibą w Kielcach przy
ul. Leonarda 1A zawarta została
umowa nr W/WU/15/ŚUK/5/UM/259/2012
na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na nieruchomości
położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 203. Umowa zawarta była na czas
określony od dnia 01.01.2012r do 31 01.2012r.
W dniu 10.02.2012r. pomiędzy Gminą Kielce a Świętokrzyskim
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak" z siedzibą w Kielcach przy
ul. Leonarda % zawarta została
umowa nr W/DOT/89/ŚUK/1/UM/339/2012
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu Miasta Kielce, zapewnienie im opieki oraz wykonywanie zadań
wynikających z programu zapobiegania bezdomności zwierząt". Umowa zawarta
została na okres od dnia 01.02.2012 do dnia 31.12.2012r.
Ad.2) W roku 2012 pod opiekę Gminy Kielce przyjętych zostało 702 psy i 171
kotów.

Urząd Miasta Kielce posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i wymagań SPZK

Ad.3) Koszt realizacji całego zadania za rok 2012 wyniósł 638 000,00zł.
Koszt realizacji umowy nr W/WU/15/ŚUK/5/UM/259/2012 wyniósł
38 000,00zł i płatny był po zakończeniu okresu, w którym realizowana była usługa.
Koszt realizacji umowy nr W/DOT/89/ŚUK/1/UM/339/2012 wyniósł
600 000,00zł. Płatność za wykonanie zadania publicznego w formie dotacji
przekazana została w czterech kwartalnych transzach.

DYREKTOR WYDZIAŁU.
mgr inz. Robert Urbański

^^

Kije dnia 04.03.2013 r.
Znak:GIROŚ,614.6.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce
ul. Wesoła 51/307

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2013 r. Urząd Gminy w Kijach informuje:
1. W 2012 r. Gmina Kije miała zawarta umowę na wyłapywanie bezdomnych psów
z firmą Anna Bieniek Lisów ul. Szkolna3,26-026 Morawica.
2. W 2012 r. w/w podmiot wyłapał z terenu gminy 19 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł razem 32080,00 zł. Były to
płatności jednorazowe za wyłapanie i umieszczenie psa w hoteliku prowadzonym
przez w/w podmiot.

Do wiadomości:

1. a/a

Klimontów,dnia 5.03.2013 r.
R.6140.2.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce
ul. Wesoła 51/307
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w
Klimontowie poniżej podaje informacje:
1. w 2012 r. gmina nie miała stałych umów i nie udzielała doraźnych zaleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt
2. ilość zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. - O
3. koszt realizacji całego zadania - O
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Znak:Or.l413.3.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
Ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 lutego 2013 roku (data
wpływu do Urzędu: 25 lutego 2013 r.) Urząd Gminy w Kluczewsku informuje, że w 2012 roku Gmina
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Gabinetowi Weterynaryjnemu
„Mon-Wet" w Hucisku Przybyszowskim 22 .
Na koszt Gminy zostały wyłapane dwa psy.
W 2012 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 1273 zł. Na podstawie wystawionych faktur.

Z up. Wp JTA GMINY
'kiewicz
z Gminy

Od:
"UKO" <uko@umkonskie.pl>
[dodaj do książki]
Data:
l marca 2013 13:26:11
Do:
kielce@stowarzyszeniezwierzak.pl

Temat:
[brak]
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013r., informuje że w 2012 roku Gmina Końskie
miała zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
weterynaryjnej z Gabinetem Weterynaryjnym Agnieszka Łochowska, Suchedniów ul.
Bodzentyńska 9d. W 2012 odłowiono 95 psów, kotów 0. Na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami wydadtkowano 98 959,00 zł brutto.

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.6140.1.13

Koprzywnica 2013.03.01
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/307.

W nawiązaniu do pisma z dnia 15.02.2013r. r. dotyczącego
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta
i Gminy w Koprzywnicy informuje, że:
Ad. l W 2012 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 Przewromem , 36-003 Przewrotne 323 na wykonanie usługi w zakresie
unieszkodliwiania porzuconych , niezidentyfikowanych i bezdomnych padłych
sztuk zwierząt na terenie naszej gminy.
Ponadto gmina współpracuje z Fundacją na Rzecz Ratowania
Bezdomnych Zwierząt „Happy Garden" ul. Wyspiańskiego 18/26, 39-400
Tarnobrzeg tzn. nie ma stałej umowy tylko w razie zaistniałej sytuacji zgłasza
bezdomne zwierzę w celu umieszczenia go w ich schronisku zapewniając mu
opiekę, płacąc za każdy dzień 10 złotych aż do chwili adopcji przekazanego
zwierzęcia.
Ad. 2 W 2012 roku na terenie naszej gminy wyłapano jednego bezdomnego
psa i umieszczono go w schronisku (Fundacja na Rzecz Ratowania Bezdomnych
Zwierząt „Happy Garden), natomiast od właściciela posesji naszej gminy
przejęto 5 szt. psów, które zagrażały bezpieczeństwu dla ludzi, gdyż nigdy nie
były wiązane , psy były wychudzone, zaniedbane, nigdy nie były szczepione .
Psy w ilości 3 szt zostały przekazane do schroniska (Fundacja na Rzecz
Ratowania Bezdomnych Zwierząt „Happy Garden" ), natomiast 2 sztukami
psów opiekuje się gmina( psy zostały przekazane na Komunalną Oczyszczalnię
ścieków w Koprzywnicy) i mają bardzo dobrą opiekę.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł - 2.919,20 zł kwota dotyczyła, leczenia, szczepienia, opieki i pielęgnacji zwierząt, zakupu
karmy, zakupu bud dla psów, uśpienia i utylizacji.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Od:
"rolnictwobogdans" <rolnictwobogdans@vp.pl>
[dodaj do książki]
Data:
27 lutego 2013 07:17:29

Do:
kielce@stowarzyszeniezwierzak.pl
Temat:
udzielenie informacji
Dzień dobry
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej( pismo z dnia 15.02.2013r.),
uprzejmie informujemy, że
-w 2012roku gmina miała zawartą umowę z Joanną Bieniek, Lisów3,26-026 Morawica(
umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki),
-w 2012r. gmina przekazała dwa bezdomne psy osobą prywatnym- mieszkańcom gminy,
-formą wynagrodzenia za przyjęcie psa był zakup karmy dla psów.
Dziękuję
Pozdrawiam
Bogdan Stolarczyk
Od:
"rolnictwobogdans" <rolnictwobogdans@vp.pl>
[dodaj do książki]
Data:
18 marca 2013 16:00:05
Do:
"kielce zwierzak" <kielce@stowarzyszeniezwierzak.pl>

Temat:
Re: Odp: udzielenie informacji
Witam
informacja z dnia 27 lutego 2013r. przesłana z Gminy Krasocin
Pozdrawiam
Bogdan Stolarczyk

4.
URZĄD MIASTA I GMINY
27-415 KUNÓW
ul. Warszawska 45B
Regon 000542907

Kunów, dnia 1 7.04.201 3r.

Znak: OSR.6140.19.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami "ZWIERZAK"
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/307
W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2013r. dot. udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie". Urząd Miasta i Gminy w Kunowie informuje:
1. w 2012 roku Gmina Kunów nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
2. w 2012 roku na terenie gminy wyłapanych zostało 12 psów. 7 psów zostało
wyłapanych przez Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Animals" i to
stowarzyszenie przejęło nad nimi opiekę. Jeden pies został przekazany osobie
fizycznej - posiadamy protokół przekazania. Dwa psy przebywają na bazie ZGKM
w Kunowie. Dwa psy zostały uśpione ze względu na ich agresywność.
3. całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7550,23 zł.

si

Znak RG -IY.6140.6.2013

ro
Lipnik dnia 21.03.2013 r
Św iętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
"ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 r Urząd Gminy w Lipniku podaje
informacje dotyczącą wykonywania zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
1. W 2012 roku Gmina Lipnik miała zwartą umowę z Przedsiębiorstwem HandlowoUsługowym Jarosław Dudzik, Cedzyna 129,25-900 Kielce oraz z firmą Anna Bieniek,
Lisów ul. Szkolna 3 26-026 Morawica.
2. W 2012 r wyłapanych zostało 4 szt. bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 4588,00 zł za wyłapanie i zapewnienie opieki
i była to opłata jednorazowa oraz 400,00 zł opłata ryczałtowa 7200,00 zł miesięcznie/.
Podpisał
Z. Up. Wójta
mgr Rafała Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W LBPNIKU
Z DNIA

projekt
2012 R

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lipnik
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 pkt.15, art.40 ust.l art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.ll ust. l i 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r nr 106, póz. 1002 z późn.
zm.) w związku z § 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26
sierpnia 1998 r w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U Nr 116 póz.
753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddziała w Kielcach
Rada Gminy uchwala co następuje
§ 1.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lipnik ma charakter stały
1 przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb poprzez informację przekazaną przez
mieszkańców lub z urzędu.
2. wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone , jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką te
zwierzęta dotąd przebywały.
§ 2. Bezdomne zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników urzędu
gminy, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzęta faktycznie
pozostają bez opieki, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§3.1 .bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot prowadzący schronisko lub podmiot
prowadzący działalność w tym zakresie, dysponujący odpowiednim sprzętem i środkami do
wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach na podstawie
odpowiedniej umowy zawartej przez gminę.
2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności
wyłapywania w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone
w schronisku dla bezdomnych zwierząt z którym gmina zawarła umowę.
§ 5. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie , że zwierzę jest chore, ranne albo gdy zachowuje się
agresywnie mogą zostać podjęte środki i czynności szczególne pod nadzorem lekarza weterynarii
z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
§ 6. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone
w schronisku ponosi on koszt jego wyłapania, przewiezienia lub umieszczenia w schronisku, w tym
również opieki weterynaryjnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy w Lipniku
Nr
z dnia.
2012 r
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lipnik
Art.ll ust. I i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U z 2003 r nr 106,
póz. 1002 z późn.zm.) nakłada na gminę obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
oraz ich wyłapywanie. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i postępowanie z tymi zwierzętami
odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy. W uchwale określone zostały zasady i warunki
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Szczegółowe zasady i warunki wyłapywania bezdomnych
zwierząt określone są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20
sierpnia 1998 r w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r
nr 116, póz. 753. Uchwałę podejmuje się po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Odział w Kielcach.

URZĄD GMINY

26-025 Łagów, ui. Iwaiteta 11
łd. (041)3&-74-ł2l,fex(04I)3W>4-236

Łagów, dnia 28.02.2013 r.

woj. świętokrzyskie

Znak: GK.6140.8.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 r. dot. udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję, że w 2012 r. Gmina Łagów nie miała podpisanej umowy z
przedsiębiorcą zajmującym się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. Zadanie to było
wykonywane na doraźne zlecenie. Wyłapanych w 2012 r. zostało 21 bezdomnych psów.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 32745,32 zł. Opłata ponoszona była jednorazowo za
umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Zup. Wójte Gmrny Łagów

Sporządziła: Katarzyna Zieją, tel. 41/30 74 121 w.26

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a
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Łączna, dn. 01.03.2013 r.

Znak: T.6140.06.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak"
25-001 Kielce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2012 r. (data wpływu 25.02.2013 r.) Urząd
Gminy w Łącznej informuje:
•

•

•

•

•

•

W zakresie zapewnienia całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Łączna
posiada podpisaną umowę z lek. wet. Jerzym Zajączkowskim, „Gabinet
Weterynaryjny" ul. Konarskiego 12,26-110 Skarźysko-Kamienna- tel. (41) 253 28 14,
W zakresie zleceń na wyłapywanie bezpańskich zwierząt Gmina Łączna posiada
podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym, z siedzibą w Suchedniowie przy ul.
Bodzentyńska 9D reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Łochowską.
Aktualnie Gmina Łączna nie posiada zawartej umowy ze schroniskiem na
przyjmowanie wyłapanych zwierząt - ze względu na przepełnienie wspomnianych
placówek. Gmina posiadar podpisaną umowę na przetrzymywanie bezpańskich psów
z „Hotel dla psów - Pod Lasem" reprezentowanym przez Panią Katarzynę Boruń.
W zakresie odbioru zwłok uśpionych lub padłych „bezpańskich" zwierząt Gmina ma
podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem , Jasta" z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Pawłowska 4.
W ramach zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku
2012 gmina Łączna zapewniła opiekę i pomoc weterynaryjną 22 bezpańskim
zwierzętom
(wyłapywanie
bezpańskich
psów,
zabiegi
weterynaryjne,
przetrzymywanie w hotelu, sterylizacja kotów przed adopcją) na terenie Gminy
Łączna
Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł łącznie 18 894,07 zł (słownie: osiemnaście
tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery zł 07/100), a płatność za usługi odbywała się
na podstawie ewidencji zwierząt przebywających pod opieką bądź poszkodowanych.

WÓJTA

Otrzymują:
Iły Adresat.
2. Aa.

m0r Mircłsfayt Kopytek
Sekr^
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Łoniów, dn.28.02.2013 r.
VfC-j, ;,:•- :.r:,-

Znak: R.6140.4.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„Zwierzak"
W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2013 r. data wpływu 26.02.2013 r.
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Łoniów informuje, iż w roku
2012 były zgłoszenia o bezdomnych psach, które pojawiały się na terenie Gminy Łoniów. Psy
zostały zaopatrzone weterynaryjnie i przekazane do adopcji mieszkańcom Gminy. W związku
z powyższym Gmina Łoniów nie poniosła kosztów za umieszczenie zwierząt w schronisku.
Gmina nie ma stałej umowy ze schroniskiem, ponieważ żadne ze schronisk nie jest
zainteresowane zawarciem takiej umowy z powodu braku wolnych miejsc.

Otrzymują:
l x Adresat
1 x a/a

Łopuszno, dn. 2013-03-04
URZĄD GP^IMY ŁOPUSZ^C
woj. świętokrzyskie
26-070 ŁOPUSZNO, ul. KONECKA 12
te!./fa:<41 391 40 01-, 391 40 09.391 40 54
NIP 650 14 02 Q4Ś, PEG, 000545283

Znak:RiG-6140.03.01.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce
UL Wesoła 51/307

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż
1. Gmina Łopuszno posiada porozumienie zawarte z dniu 05.07.2012r z Gabinetem
Weterynaryjnym „JABWET" lek. wet. Bogdan Jabłońskim, w zakresie dokonywania
zabiegów usypiania ślepych miotów, sterylizacji, kastracji zwierząt domowych oraz udzielania
pomocy zwierzętom poszkodowanym podczas zdarzeń drogowych.
2. We własnym zakresie Gmina Łopuszno odłowiła dwa psy w 2012r. (maj 2012r, 22
październik 2012r.)
3. Gmina Łopuszno nie poniosła żadnych kosztów, ze względu na fakt, iż jedno zwierzę zostało
zaadoptowane przez nowego właściciela: P. Magdalena Bujak, zam. w Kielcach. Drugie
zwierzę po udzieleniu pomocy weterynaryjnej i odkarmieniu uciekło do poprzedniego miejsca
pobytu (zdarzyło się to dwukrotnie) - miejsca pobytu nie jesteśmy w stanie ustalić.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Łubnice 27.02.2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ ZWffiRZAK"
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/307

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15
lutego 2013 roku na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie uprzejmie informuję ,że
Gmina nie miała podpisanych stałych umów a także nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Gmina Łubnice jest gminą
typowo rolniczą i w przypadku wystąpienia problemu z bezdomnością zwierząt
rozwiązujemy je poprzez wyszukiwanie przez Sołtysów i Radnych Gminy
gospodarstw które chętnie zaopiekują się zwierzętami. W związku z powyższym
gmina nie poniosła kosztów w 2012 roku na w/w cel.

Z poważaniem.

więio:-..-iy::ie

MałogOSZCZ, 2013.03.01

Znak: GK. 6140.14.2013
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15
luty 2013 r. (data wpływu do urzędu 25.02.2013r.) Urząd Miasta i Gminy
w Małogoszczu udziela odpowiedzi na zadane pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Odp.: Gmina Małogoszcz w 2012 r. miała stała umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego - Longinem Siemińskim z siedziba w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
Odp.: Na terenie gminy Małoeoszcz w 20J2 r. zostało wyłapanych 8 bezdomnych
psów i nadal jest utrzymywanych J psów na koszt gminy (wyłapane w 2012 r.)
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Odp.: Koszt całego zadania jaki poniosła Gmina Małogoszcz w 2012 r. wynosi:
7 078,65 zł, płatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oparta jest na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego.

Masłów 2013-04-16
BiGP.6140.11.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak"
uL Wesoła 51/307
25-363 Kielce
W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej
Urząd Gminy Masłów informuje, że w 2012 roku Gmina Masłów posiadała podpisaną
umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Jarosław Dudzik Cedzyna 129 25-900
Kielce, które zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy przejęło odpowiedzialność za
odłowione bezdomne zwierzęta z terenu gm. Masłów. W związku z brakiem możliwości
podpisania umowy na 2012r. ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, zgłaszane przez
mieszkańców bezdomne zwierzęta stwarzające zagrożenie były wyłapywane. W roku 2012
odłowiono 16 bezdomnych psów z terenu gm. Masłów, forma opieki nad zwierzętami
adopcja. Dodatkowo na koszt Gminy Masłów poddano sterylizacji bezdomną kotkę oraz 4
bezdomne suki, zwierzęta zostały adoptowane przez mieszkańców Gminy.
Wyżej wymienione zadania finansowane były ze środków Budżetu Gminy Masłów za rok
2012 wyniosły 16.909.84 zł brutto.

Z^eaWÓJTA

YiV«

mgr Jadwiga Duda

•tf~r-.d Giaiay w Michałowie
' 28-411 Michałów
woj świętokrzyskie
tal. 41 356 52 43, fax 41 356 52 44

Michałów, dnia 28.02.2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyłani
następujące informacje:
1. Gmina Michałów w 2012 roku posiadała następujące umowy:
- na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129,
25-900 Kielce
- w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku - umowa
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Busku - Zdroju
- w celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej - umowa z Gabinetem
Weterynaryjnym Norberta Nowaka w Pińczowie.
2. Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2012 roku wynosi 0.
3. W 2012 roku nie zostały poniesione żadne koszty związane z realizacja zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie'.'
SEKRE
mgrinz.

GMINY
•tka-Bębenek

ZAKŁAD GOSPODARKI KOP*UN.*LNEJ

»o;*dStS« V

Miedziana Góra dn. 29.02.2013r.

2b-08b Miedziana Góra
tel. 41 30J-20-21 fax 41 303-20-22
NIP 959-16-13-.no, Reg. 2921W22

Znak: ZGK.7081-2/13

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce
Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze w odpowiedzi na pismo z dnia
15.02.2013 dotyczącego udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje że w roku 2012 na terenie
gminy Miedziana Góra zostało wyłapanych 21 bezpańskich psów w tym 20 przez Pana Jarosława
Dudzika, prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław
Dudzik z siedzibą Cedzyna 129, 25-900 Kielce, tel. 790-452-382, z którym Zakład ma podpisaną
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Firma udziela informacji o
miejscu pobytu psów oraz warunkach ich przetrzymywania.
Natomiast jeden pies został odłowiony przez pracowników Zakładu i przewieziony do
lekarza weterynarii, Gabinet Weterynaryjny „KAMA" Katarzyna Dobrowolska Gugała Ćmińsk ul.
Wyrowce 96, celem wykonania badań. Po przeprowadzonych czynnościach szczeniak został
oddany do adopcji mieszkance gminy, Pani Grażynie Raczyńskiej zam. ul. Śliska 23, 26-085
Miedziana Góra, która zobowiązała się zapewnić psu godziwe warunki życia.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 10 553,34 zł (opłata jednorazowa za
wyłapanie po realizacji zlecenia).

KIERÓW
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Mirzec, dnia 19.03.2013 r.

Znak:GŚR.II.6140.12.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307

25-363 Kielce

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 lutego 2013 r., dotyczącego udostępnienia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie w 2012 r.", przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt - Urząd Gminy w Mircu w odpowiedzi na załączone pytania, informuje następująco:
1. Zostały zawarte stałe umowy z pomiotami świadczącymi usługi wyłapywania/
przetrzymywania/ opieki weterynaryjnej:
• Gabinet Weterynaryjny Agnieszka Łochowska, ul. Bodzentyńska 9D, 26-130
Suchedniów - odłów oraz zapewnienie opieki zwierzętom,
• Gabinet Weterynaryjny Jerzy Zajączkowski, ul Konarskiego 12, 26-110
Skarżysko Kamienna - opieka weterynaryjna nad zwierzętami.
2. Zewidencjonowano:
• Ilość zwierząt wyłapanych - 3 szt..
• Zwierzęta przekazane do adopcji - 2 szt.,
• Zwierzęta podane eutanazji
l szt. ( przeprowadził Lek. Wet. Jerzy
Zajączkowski).
3. Koszty realizacji całego zadania z miesięcznym cyklem rozliczenia/płatności za
wykonane usługi w danym miesiącu obliczono na kwotę - 8 200,74 zł.
Informacja udostępniona na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z
2001r.,Nrll2poz. 1198).

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a.

URZĄD GMINY

MNIÓW

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
tel. (41) 37 37 002, 37 37 004, 37 37 024

fax (41) 37 37 024
e-mail: ug@mniow.pl www.mniow.pl

Mniów, dnia 04.03.2013 r.
Znak: OG. II. 1431.1.2013
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce
uL Wesoła 51/307

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Mniowie informuje:
1. Na terenie gminy Mniów w 2012 r. zostało wyłapanych 5 psów.
2. Odłowione zwierzęta trafiały do Gabinetu Weterynaryjnego Agnieszki Łochowskiej ul.
Mickiewicza 17 26-130 Suchedniów zgodnie z umową nr GKOŚ.IV.7080-1/2012.
Natomiast na świadczenie usług weterynaryjnych została podpisana umowa nr
GKOŚ.IV.6140.3.2012 z Gabinetem Weterynaryjnym „Lupus" z siedzibą Skarżysko
Kamienna ul. Słowackiego 21.
3. Na 2012 r. w budżecie gminy przeznaczono na wyłapywanie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt 10 000 zł. Gmina Mniów posiada dokumentację dotyczącą
wyłapanych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem miejsc adopcji.

U R Z Ą D GB^ilNY
•*' Wiorawicy
ui. Kielecka 38
28-026 MORAWICA
woj, świętokrzyskie

Morawica, dn. 26.02.2013 r.

tel. 041-311 -46-92, fax 041-311 -46-90

Znak: RG.6140.5.2013.EW>00550&86

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami ^ZWIERZAK"
w Kielcach

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2013 r. Urząd Gminy w Morawicy
informuje, iż z terenu Gminy Morawica w 2012 r. wyłapano 73 bezdomne psy, które
przekazano do przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Lisowie ul. Szkolna 3, gm. Morawica,
z którym gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki dła
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Morawica. Koszt realizacji tego zadania w 2012 r.
zamknął się w kwocie 113.460,00 zł.

Moskorzew 28.02.2013r

DGK.6140.2.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce ul. Wesoła 51/307

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidziane ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w Moskprzewie informuje.:
1.gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami od
31.10.2012r. z Firmą „BAROS" Maciej Glijer Suchedniów ul. Berezów 76c
2.w 2012r zostały wyłapane 3 bezdomne psy które przekazano do adopcji mieszkańcom
gminy.
S.koszt realizacji zadania /karma, usługi weterynaryjne/ wyniosły 400.00 zł.

STRAŻ GMINNA W NAGŁOWICACH

NAGŁOWICE 06-03-2013r

UL. MIKOŁAJA REJA 5
28-362 NAGŁOWICE
(41) 381-44-34

SG.28/1/2013
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
Ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W nawiązaniu do pisma SW 47 z dnia 15-02-2013r informuję, iż w Gminie Nagłowice na
bieżąco monitorowana jest problematyka bezpańskich zwierząt, a w szczególności psów.
W przypadku ujawnienia zabłąkanych zwierząt czyni się starania w celu ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a także poszukuje się
nowych właścicieli dla tych zwierząt.
W 2012r na terenie gminy Nagłowice ujawniono 12 psów, które jak się okazało
zakwalifikowano do miana psów bezpańskich.
Wśród tych psów jedno zwierze (o imieniu ARON) pozostawało bez należytej opieki jego
właścicielki. Do czasu adopcji pies ten żywiony był na koszt Urzędu Gminy w Nagłowicach. W
niedługim czasie znaleziono nowego właściciela zamieszkałego w gminie Chęciny.
Pozostałe bezpańskie psy umieszczone zostały poprzez adopcję w rodzinach zastępczych lub
odnaleziony został ich właściciel.
W kwietniu 2012r podpisano umowę z lekarzem weterynarii na sterylizację bezpańskich
psów.
Sterylizację w całości wykonywano na koszt gminy.
W 2012r wydano 27 talonów na wykonanie zabiegów sterylizujących.
W 2012r koszt realizacji Programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami opiewał na kwotę
BOOOzł., która została zaplanowana w budżecie Gminy.

.f\
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NagłoMcach

mgr Marek Mictinowski

Nowa Słupia 04.03.2013 r.
ZnakRGI.RL./5/13

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„ZWIERZAK"
25-363 Kielce
ul. Wesoła 51/307

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 r. Urząd Gminy w Nowej Słupi
informuje co następuje:
L W 2012 r. Gmina Nowa Słupia-podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Gabinetem Weterynaryjnym „BARY" Karina Bełczewska - Kwiatkowska Strupice 6, 27 425 Waśniów.
2. W 2012 roku wyłapano 20 sztuk psów na koszt Gminy Nowa Słupia.
3. Koszt realizacji całego zadania za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w 2012 r. wyniósł
6003,00 zł. Zapłaty dokonywano przelewem na konto wskazane w Fakturze VAT.

2 up. WOWTA GMINY
mgr ńi^. Marek Parska

Kierownik Referatu '
Gospoda rczo-I n westycyj n eg o

Od: rolnictwo@nowykorczyn.pl
[dodaj do książki]
Data:
28 lutego 2013 08:14:14

Do:
kielce@stowarzyszeniezwierzak.pl
Dw:
stoz.zwierzak@gmail.com
Temat:
odpowiedź na pismo
W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2013r,Urzad Gminy w Nowym Korczynie infocmuje,że
umoe na wyłapywanie zwierząt i ich doraźną opiekę gmina podpisała z lekarzem weterynarii
P. Wiesławem Zych,gmina nie poiniosła w 2012
roku kosztów z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt.
Krzysztof Wojtaś
insp.d/s rolnictwa

Obrazów, 05.03.2013r.

GR.6040.5.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„ZWIERZAK"

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 15-02-2013r. /data
wpływu: 26.02.2013r./ Urząd Gminy w Obrazowie przesyła informuje w następującym
zakresie:
1. W 2012r Gmina nie miała podpisanej umowy na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom
2. Nie było zgłoszeń, ani interwencji w sprawie bezdomnych psów celem przekazania ich do
schronisk.

Z poważaniem

^krrrar!/15 <-->!}•«/

Otrzymują:
lx adresat

lx a/a

Od: "gminaoksa" <gminaoksa@poczta.onet.pl>
[dodaj do książki]
Data:
27 lutego 2013 11:40:29

Do:
kielce@stowarzyszeniezwierzak.pl
Temat:
Opowiedz na wniosek
Urząd Gminy w Oksie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
wyjaśnia:
l/ W 2012 roku Gmina zawarła stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienia im opiekł z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi. ul.
Kosodrzewiny 56 lok 2, 92-411 Łódź.
21W 2012 roku w tym schronisku hotelowane były na koszt gminy 3 zwierzaki ( psy).
3/ W 2012 roku całkowita kwota hotelowania tych zwierzaków wyniosła 5.922 zł.
Z poważaniem:
Anna Świercz
Inspektor Urzędu Gminy

Oleśnica, dnia 17.04.2013r.
Znak: BKŚ.VII.6140.1.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 lutego 2013, oraz
nawiązaniu do pisma ŚTOZ - 039/2013 z dnia 12.04.2013 r. Gmina Oleśnica udziela następującej
informacji:
1. W 2012 roku gmina nie zawarła stałych umów oraz nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2012 roku gmina nie wyłapała i nie utrzymywała żadnych psów.
3. Koszty jakie gmina poniosła w 2012 roku: leczenie - 86,40zł, dożywianie - 1554,23zł.
Sporządziła: Agata Peron
Z UD. Wt^T/S

mer MsgdsIensLDzi&dzic

*• KIEROWNIKA
Jferału BudownictWfi G
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",.,' "oPATOWCU
,,-, Pynek 3, 28-520 Opatow.ec
pow. kazimierski
woi. Świętokrzyskie
.«•<«« (041)3518052.^3518031

Opatowiec dnia 01.03.2013

REGON OOOS45277

Znak:.ORO.5.6140.4.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
Odpowiadając na pismo z dnia 15 lutego 2013 r. dotyczące."opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ informuje:
1. Gmina zawarła umowę z Przychodnią Weterynaryjną „BOMA" Odonów 126
28-500 Kazimierza Wielka,
2. na terenie gminy wyłapanych zostało 6 psów. Pięć psów zostało adoptowanych przez
rolników, jednego psa odebrała Przychodnia Weterynarii „BOMA" Odonów 126.
Koszt usługi wyniósł 169.00 zł,
3. w 2012 roku poniesiono jedynie koszty na rzecz Weterynarii ,3OMA"w wysokości
169,00 złotych.

.:.:.,,: GMINY
•

: . ;.->. 27-SOO Opatów

Opatów, dnia 05.03.2013r

i.iiK; ; •' • "•;- i

Egz. Nr.f..
T,__
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RG-IV.6140.13.2013
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 15.02.2013r o udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję:,
Ad. 1. W 2012r Gmina Opatów miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem
Handlowo Usługowym z Cedzyny k/Kielc na odłów i transport wraz z przejęciem za
nie odpowiedzialności oraz umieszczenie bezpańskich zwierząt w hoteliku bądź
w schronisku dla zwierząt.
Ad. 2. W 2012 roku na terenie Gminy Opatów zostało wyłapanych przez w/w
Przedsiębiorstwo 17 psów, zaś mieszkańcy zaadoptowali 5 psów i 5 porzuconych
szczeniąt.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania tj. złapanie i transport bezdomnych psów
z terenu Gminy Opatów w 2012r wyniósł 18.505,23zł.
Wykonano w 2 egz.
Egz. nr l - adresat
Egz. nr 2 - a/a

Opracowała: D. Dziekońska

Osiek, dn. 08.03.2013r.

KO.1431.1.2013.K3

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce
ul. Wesoła 51/307

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26 lutego 2013 roku
(data wpływu) Urząd Miasta i Gminy w Osieku informuje, że w 2012 roku gmina miała zawartą
umowę z Prywatną Wielobranżową Firmą Usługową „HART" Dozór Sanitarno-Porządkowy, ul.
Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice na odłowienie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
miejsca w schronisku.
Informujemy, że w 2012 roku nie było konieczności odłowienia bezdomnych zwierząt, w związku z
czym gmina nie poniosła żadnych kosztów.
Otrzymują
adresat
2

g/a

Z UP- Burmistrza Miasta i Gminy

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony ŚaBdowiska

mgr Grzegorz Nowak

UE2AD MIASTA

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec ŚY/iętofczyski
Znak: WGK.III.6140.16.2013.DK

'
Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 28.02.2013r.
Pani Ewa Bartosik
Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25 -363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 1 5. 02.20 1 3r.
poniżej przekazuje informacje dotyczące działań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Ad. 1. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach realizacji zadań własnych, o których mowa
w ustawie o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.) zapewniała
w 2012 roku opiekę bezdomnym zwierzętom na podstawie stosownych umów zawartych
z niżej wymienionymi podmiotami:
a) z Zakładem Usług Miejskich - samorządowym zakładem budżetowym z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt
do lecznicy weterynaryjnej i schroniska.
b) ze schroniskiem dla zwierząt w Olkuszu - na przyjęcie bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, sprawowanie opieki nad nimi oraz
obligatoryjne wykonywanie zabiegu sterylizacji lub kastracji. Schronisko dla zwierząt
w Olkuszu było w tym okresie, jedynym podmiotem, który złożył ofertę
na świadczenie usługi przyjęcia bezdomnych zwierząt i sprawowania nad nimi opieki
oraz spełniał wymogi formalne.
c) z Lecznicą Weterynaryjną w Szewnie - na świadczenie usług weterynaryjnych dla
zwierząt bezdomnych przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt
(obserwacja zwierząt w kierunku wścieklizny, leczenie bezdomnych zwierząt,
eutanazja w koniecznych, prawnie uzasadnionych przypadkach).
Ad. 2. Łączna liczba zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2012
roku wyniosła 94 sztuki, w tym 77 sztuk psów i 17 kotów. Do schroniska dla zwierząt
w Olkuszu, w okresie od 2 1.02.20 1 2r. do końca 2012 roku dostarczono 55 sztuk psów.
Z pozostałych 22 sztuk ze względu na stan agonalny 7 psów poddano eutanazji, część
przekazano do adopcji, a część trafiła do swoich prawnych właścicieli. Realizując założenia
programowe „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski" mające na celu zmniejszenie populacji
zwierząt bezdomnych, 16 z 17 sztuk wyłapanych kotów poddano zabiegom sterylizacji /
kastracji i wypuszczono w miejscu pochwycenia. Jeden z uwagi na stan agonalny został
uśpiony w lecznicy weterynaryjnej w Szewnie.
Ad. 3. W 2012 roku na zadanie polegające na opiece nad bezdomnymi zwierzętami Gmina
wydatkowała środki finansowe w wysokości 173.230,00 zł. W schronisku dla zwierząt za
przyjęcie i sprawowanie opieki nad zwierzętami wyłapanymi z terenu gminy obowiązywała
jednorazowa kwota opłaty z tytułu przyjęcia każdego zwierzęcia i sprawowania nad nim
opieki, zróżnicowana w zależności od jego gatunku i wynosząca l .800,00 złotych za psa oraz
1.000,00 złotych za kota. Kwoty te zawierały koszty wykonania zabiegów sterylizacji
i kastracji. Ponadto Gmina ponosiła również opłatę miesięczna za gotowość do przyjęcia
bezdomnych zwierząt w wysokości 1.800,00 złotych.
Otrzymują:
(D Adresat
2. Ko/a/a

o:
Ożarów, dn. 06.03.2013r.
B.IV .6140/3/13
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Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak"
Ul. Wesoła 517 307
25- 363 Kielce
W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2013r. - Burmistrz Ożarowa przesyła
odpowiedzi na zawarte w piśmie dane tj;
1. Gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W roku
2012 zostało wyłapanych 19 psów, i zostały przekazane do P.H.U.
Jarosław Dudzik, zam. Cedzyna 129,25-900 Kielce,
2. W roku 2012 zostało wyłapanych 19 psów,
3. Koszt realizacji zadania wyniósł 18 584,80 zł., za w/w zadanie uiszczono jednorazowo

ul RyneMO, woj. Świętokrzyskie
tei 41 3785403, W; 41 3765980
0
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Pacanów,2013.03.07.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami „Zwierzak"
Skr. pocztowa 397
25-001 Kielce

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej:
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 lutego 2013r. (data wpł.do tut.
Urzędu 28.02.2013r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
Urząd Gminy w Pacanowie informuje:

- Gmina Pacanów w 2012r. miała zawarte umowy stałe roczne na:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z P. Mariuszem Ścianą zam. Skrobaczów 34 , Gm.
Stopnica (podmiot- Inseminacja i profilaktyka zwierząt), i dostarczenie do Przytuliska
w Busku-Zdroju,

- posiadała zawartą umowę na umieszczenie bezdomnych psów z Fundacją Opieki nad
Zwierzętami Bezdomnymi JPrzytulisko,, 28-100 Busko-Zdrój, adres Zbludowice, ul.
Korczyńska 48,
- umowę na świadczenie usług weterynaryjnych: sterylizację, kastrację z Przychodnią
Weterynaryjną „VETUS"w Szczucinie ,ul. Zajezierze 15, z lekarzem weterynarii P.Agatą
Czaplą-Żurek,
- umowę z lekarzem weterynarii Zbigniewem Adłisem prowadzącym gabinet weterynaryjny
mieszczący się w miejscowości Rataje Słupskie, na udzielenie pomocy weterynaryjnej
zwierzętom poszkodowanym, rannym w wypadkach komunikacyjnych oraz sytuacjach
kryzysowych wymagającym natychmiastowej interwencji w celu ratowania ich życia,
- umowę na odbiór zwłok zwierzęcych z terenu tut. Gminy , Punkt Zbiorczy Padliny
we Włoszczowie ul. Przedborska 87, P. Hartwig Stanisław
W 2012r. został wyłapany i umieszczony w/w schronisku l pies. Forma płatności za
wyłapanie i opiekę była jednorazowa i wynosiła 2000,0 zł.
Ogółem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pacanów w 2012r.Gmina wydatkowała kwotę 4 179,40zł.

Sekretarz Gnnnv

URZĄD GMINY W PAWŁOWIE

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

www.gmina-pawlow.pl

Znak: RRiOŚ.6140.1.34.2013

Pawłów, dnia 06.03.2013 r.
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Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

Urząd Gminy w Pawłowie w odpowiedzi na pismo Znak: S W 59 z dnia 15 lutego
2013 r. (data wpływu: 25.02.2013 r.) informuje, iż:
1. Urząd Gminy w Pawłowie w 2012 r. kontynuował zawartą w dniu l sierpnia 2011 r.
umowę z Agrohotelikiem Dla Zwierząt „Pod Gruszą" Stella Kałamajska z siedzibą
w Celinach. Przedmiot umowy obejmował opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, aż do
chwili adopcji dla domu stałego (DS), okresową kontrolę nad losami psa i kota w DS.
W doraźnych przypadkach dokonywano odłowienia na podstawie stosownych zleceń dla
Gabinetu Weterynaryjnego Agnieszka Łochowska, ul. Mickiewicza 17, 26-130
Suchedniów. Ponadto odłowień dokonywali pracownicy UG Pawłów.
2. W 2012 r. na terenie Gminy Pawłów odłowiono 19 sztuk bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 5375 zł. Płatności były dokonywane
z dołu za miesiąc każdorazowej opieki nad zwierzęciem.

mgr mu
SLKR
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

"ojtas

GMINY

Urząd Gminy w Piekoszowie
26-065 Pif^oszów, ul. Częstochowska 66 a
woj świętokrzyskie
tal. 41-306-10-08, fax 41-30-62-193
NIP 959-09-29-137 Regon 000551740

Piekoszów, dnia 06. 03. 2013r.

GR. 6140. 6.2013

w

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami "Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 luty 2013 r. o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykorzystania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Piekoszowie informuje :
l. Gmina Piekoszów w roku 2012 posiadała i nadal posiada stałe umowy zawarte z :
a) P.H.U Jarosław Dudzik, Cedzyna 129,25 - 900 Kielce na odłowienie oraz transport
bezpańskich psów z terenu Gminy Piekoszów,
b) Przychodnia Weterynaryjna "Świętokrzyskie Centrum Weterynarii" Grabieć, Konopka,
Grabieć Wet. Spółka Partnerska, Kielce ul. Ks. P. Ściegiennego 81/1 w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
cl Gabinet Weterynaryjny Piotr Szwej i Robert Mrozik, ul. Leśna 12,26 - 065 Piekoszów
na usługi weterynaryjne.
2. W roku 2012 na koszt Gminy wyłapano 23 sztuki zwierząt bezdomnych (w tym 17 sztuk
miotów ślepych).
Koszt realizacji całego zadania łącznie ze sterylizacją za rok 2012 wyniósł 9.500,00 zł.,
a forma płatności to Faktury VAT.
WOJ!
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Pierzchnica, dnia 04.03.2013r.

26-015 Pie""hnica
Znak: RRiMG.6140.6.13

świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
w
nad Zwierzetami ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 roku Urząd Gminy Pierzchnica
iuprzejmie informuje, że:
Ad. l Gmina zawarła umowę z P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129,25-900 Kielce
na odławianie oraz transport bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt do 50 km
z ternu gminy Pierzchnica«
Ad.2. W 2012 roku zostało wyłapanych 11 sztuk zwierząt (psyX
Ad.3.Koszt realizacji całego zadania - 5.297,73 zł.
Forma płatności — wystawianie faktury za wykonaną czynność,

,.,.o. 3,'kretarza Gminy

w PIŃCZOY/IE

,i/YDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI MIENIEM

ul. 3 Maja 10, 28^400 Pińczów
,•==( 041 357-38-71. fax 041 357-26-45
OŚiGM.7031.1.12.2013

Pińczów, 11 marca 2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„ZWIERZAK"
25-363 Kielce
ul. Wesoła 51/307

Urząd Miejski w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem w
odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 lutego 2013 r. (data
wpływu do organu: 26 luty 2013 r.) uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
W 2012 roku z terenu Gminy Pińczów wyłapanych zostało 19 sztuk psów przez firmę
DAMICH Damian Michalski, ul. Gen J. H. Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz, która posiada
środek transportu do przewozu psów dopuszczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Olkuszu z odpowiednim wyposażeniem. Obsługa - czyli kierowca ma licencję transportu
zwierząt oraz zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje kierowcy/konwojenta. Podmiot
odławiający bezdomne psy posiada umowę ze schroniskiem PLAMA Jan Michalski, 32 - 222
Racławice 91 na bezterminowe utrzymanie zwierząt w schronisku. Schronisko to prowadzi
stosowną dokumentację dotyczącą przyjęcia zwierząt do schroniska. Gmina Pińczów
natomiast prowadzi dokumentację dotyczącą ilości odłowionych psów oraz poniesionych
kosztów związanych z ich utrzymaniem w schronisku. Forma płatności za opiekę jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł
-49 427 zł.
-j' r/rr

MIASTO i GMINA POŁANIEC
TI.6140.4.2013.IK-1

Połaniec, 05.03.2013r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29 stycznia 2013
roku w sprawie informacji nt. wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd
Miasta i Gminy w Połańcu informuje:
1. Gmina posiadała w 2012 r. zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Połańcu.
2. W ubiegłym roku zostały wyłapane dwa bezdomne psy, zostały one zaadoptowane
przez mieszkańców.
3. Gmina nie poniosła żadnych kosztów za opiekę nad zwierzętami, ponieważ zostały
one niezwłocznie przekazane do adopcji.

Urząd Miasta i Gminy
28-230 Potanieć
ul.Ruszczańska 27

tel. +48(15) 86-50-305
fax +48(15) 86-50-328
NIP MiG 866-15-80-228

www.polaniec.pl
sekretariat@umia.polaniec.pl

UKZĄD GMINY^-W'
29-135 Radków 90
tel.(034)3541120
NIP 57^-18-46-582

Radków 11.03.2013

NrGKRO.V.6140.2.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami,,
„Zwierzak"
Ul. Wesoła 51/307
25 - 363 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2013r Urząd Gminy w Radkowie informuje, że w
roku 2012 nie było zleceń dotyczących wyłapywaniu bezdomnych zwierząt lub zapewnienie
im opieki.
W związku z powyższym Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją
tego zadania.

WÓJT GMINY RADOSZyCfr
28-230 R A D O S Z Y C t
woj. świętokrzyskie
Znak.ROŚ.6140.6.2013

Radoszyce, dn. 04.03.2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.02.2013 r.(data wpływu) w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" , Urząd Gminy Radoszyce informuję, że Gmina
Radoszyce w 2012 r.:
1) nie miała zawartej umowy na stałe z żadnym podmiotem zajmującym
się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w razie konieczności doraźnie korzystała
z usług Gabinetu Weterynaryjnego z siedzibą
w
Suchedniowie przy
ul. Bodzetyńskiego 9D świadczącym usługi w zakresie:
• wyłapywania bezdomnych zwierząt;
• zapewnienia opieki weterynaryjnej;
Jeręii]ŁjGnuny^>dłowiQna4edne&O-psa bezdomnego który został później adoptowany,
dokonano uśpienia ślepego miotu (8 szt. szczeniąt). Koszt usługi wyniósł 430,80zł.
3) koszty realizacji zadań w 2012 roku związanych z wykonywaniem obowiązków
wynikających z ustawy o ochronie zwierząt wynosił ogółem 4 640,79zl z czego stanowiły:
• 2 088,99zł za leczenie i opiekę weterynaryjną porzuconego psa rasy chart angielski
w miejscowości Jacentów, gmina Radoszyce;
• 430,80zł za odłowienie psa i uśpienie ślepego miotu szczeniąt,
• l 998,00zł za utylizację zwłok zwierzęcych znalezionych na terenie Gminy(w tym też
pochodzących z wypadków drogowych oraz uśpionego miotu),
• 123,00zł za leczenie i przekazanie rannego bociana do azylu ptasiego.
Ponadto nadmienia się, iż w latach 2011-2012 gmina Radoszyce poniosła koszty
w kwocie 167 008,52zł za opiekę nad stadem zwierząt w ilości 45 sztuk odebranych czasowo
właścicielowi.
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Otrzymuje:
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Binkowski

URZĄD GMINY RAKÓW

ul Ogrodowa l, 26-035 Raków

Raków dnia

tci,/kix 41 3;>3 ^0 30 wew, 21

27.02.2013

Rolnictwo, Ochrona Środowiska

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Rakowie
informuje:
1.

W 2012 roku gmina nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem , nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2.

W 2012 roku na terenie gminy znaleziony został l szczeniak, który został przygarnięty
przez mieszkańca msc. Chańcza.

3.

W 2012 roku gmina nie poniosła kosztów związanych z wyłapywaniem i zapewnieniem
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

mgr Ag

U^ZĄD GMINY

26-242 Ruda Maleniecka 99a
woj. świętokrzyskie

tel. 41 373-13-40, fax41 373-13-41
NI? 658-14-57-424 Reaon 001232847

Ruda Maleniecka, 27.02.2013r.

Znak: ZR. 6140.8.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

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. W roku 2012 Gmina Ruda Maleniecka miała podpisane następujące umowy:
- Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129,
25-900 Kielce;
- Umowa ze schroniskiem - PLAMA Jan Michalski, 32-222 Racławice 91;
Umowa z hoteliskiem - Hotel dla psów „od lasem8 Katarzyna Boruń, Sadek 215,
26-500 Szydłowiec.

2. W roku 2012 Gmina przekazała do hoteliska 4 bezdomne psy.
3. Koszty związane z przetrzymywaniem w hotelisku bezdomnych zwierząt wyniosły w 2012r.
ok. 1800,00 zł. Koszty naliczone zostały za faktyczną liczbę zwierząt oraz dni, w których zwierzęta
pozostawały pod opieką hoteliska - zgodnie z zawartą umową.
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji w powyższym temacie, należy
kontaktować się z pracownikiem urzędu gminy ds. rolnictwa - Jolantą Omnan pod numerem telefonu
41 3731348.
ZASTERCJ
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Rytwiany, dnia 2013.02.28

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu
Gminy Rytwiany w dniu 26.02.2013r przesyłam poniższe informacje:
1.

Gmina Rytwiany w dniu 2 maja 2012r podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą: OBRONA ZWIERZĄT Anna BienieK
Lisów 3, 26 - 026 Morawica
2. W 2012 Gmina Rytwiany nie przekazała żadnego zwierzęcia do schroniska.
Bezdomna suka i 5 szczeniąt, które zostały znalezione w lesie w miejscowości Kłoda
zostały przekazane pod opiekę mieszkance Gminy. Zwierzęta zostały wcześniej
przebadane, odrobaczone i zaszczepione W/w zabiegi weterynaryjne zostały wykonane
przez lekarza weterynarii Pana Tomasza Miodyńskiego - Gabinet Weterynaryjny
w Osieku ul. Połaniecka 19 z którym Gmina Rytwiany ma zawartą umowę na opiekę
weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.
3 .Kosztrealizacji zadania w 2012* wyniósł^2 634,86zł w tym 1034,86 zł to koszt usługi
weterynaryjnej opisanej w pkt. 2 oraz 800,00zł stała opłata miesięczna (200zł/1m-c) na
rzecz podmiotu za gotowość do wykonania usługi określonej umową z dnia 02.05.2012r.

ra forknsiewicz
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Sadowię, dnia 27.02.2013 r

RGR. Y.6140.12.2013
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Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ ZWIERZAK „
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2013 r w sprawie

udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ informuje, że :
1. W 2012 r Gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie i odławianie
bezpańskich psów z P.H.U Jarosław Dudzik, Cedzyna 129,
25 - 900 Kielce .
2. W 2012r na terenie gminy wyłapano 2 szt. bezpańskich psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r wynosił 1213,34 zł.
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mer Jlanuia Prcr&bis
SBKKKTARZ GMINY

27-650 S/W1RZEC
woj. &""M~hrxyskie
MiP: 864-109-34-55

tel,/15 83144 43,1^15831458.?
Zn. IG. 6140.2.2013

Samborzec dnia,13.03.2013 r.

świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„ZWIERZAK"
25-363 Kielce
Ul. Wesoła 51/307

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 .02.2013 r., a otrzymanego 26.02.2013 r. o udzielenie
informacji publicznej informuję, że w 2012 r. nie prowadzono wyłapywania bezdomnych zwierząt z
uwagi na brak zgłoszeń. Z tego względu gmina nie ma podpisanej umowy o wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Koszt realizacji całego zadania „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami" wynosił - 544,68 zł.
/ w tym usługi weterynaryjne i karma dla bezdomnego psa przygarniętego do adopcji / .

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

Sandomierz, 05.03.2013.r.

NK.6140.2.2013.MGI

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
Ul. Wesoła 51/307
25-363 KIELCE.

W odpowiedzi na pismo dotyczące sprawowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami uprzejmie informuję, że Gmina Sandomierz posiadała w 2012r. umowę
zawartą z Hotelem dla psów „BAROS" 26-130 Suchedniów ul. Berezów 76c.
Na podstawie ww. umowy zostało złapanych na terenie Gminy
Sandomierz 11 bezdomnych psów.
Koszt złapania, transportu i utrzymania w hotelu bezdomnych psów
z terenu Gminy Sandomierz wyniósł 4.395,61 zł a zapłata odbyła się na zasadzie opłaty
ryczałtowej opartej na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką hotelu.
Otrzymują :
l x adresat
lx a/a
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29-145 Secemin
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RG-VII.6140.3.2013.JŁK

Secemin, dnia 01.03.2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
uL Wesoła 51/307
25-363 Kielce

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 2012 roku, posiadaliśmy zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z firmą F. U. H. „OSKAR" z Olesna.

Ad. 2
W 2012 roku nie zachodziła potrzeba wyłapywania i utrzymywania zwierząt (psów/kotów).
Ad. 3
Nie poniesiono kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymywaniem zwierząt (psów/kotów).

Z "Myojta
Z-ca Kier9wnika Rg
7.P^^Sp^
Gospodarki

URZĄD MIEJSKI
28-340 SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20
tel. (0-41) 38-11-127
fax. (0-41) 38-11-131
www.sedziszow.pl
e-mail: um@sedziszow.pl

SG.1431.6.2013

Sędziszów, 07.03.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25 - 363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. sposobu i skutków
-"wykonywania zadania„opieka—nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, udzielam informacji jak niżej:
1. Gmina Sędziszów do maja 2011 roku prowadziła schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Zadanie to wykonywał Zakład Usług Komunalnych. Od maja 2011 r. zakład dalej
w imieniu gminy prowadzi „Przytulisko dla bezdomnych zwierząt" w miejscu po byłym
schronisku na potrzeby Gminy Sędziszów.
2. W roku 2012 zostało wyłapanych z terenu gminy Sędziszów 16 psów, które były
umieszczone w przytulisku. Nasze działania zmierzały do jak największej liczby
adopcji. Przez cały rok adoptowano 12 psów.
W przeciągu całego roku w przytulisku znajdowało się średnio około 12 psów. Nie było
przypadku przetrzymywania kotów.
3. Koszt utrzymania jednego psa w ciągu doby (wyżywienie, obsługa, obsługa
weterynaryjna, wyłapywanie) wyceniono na 11,25 zł.
W przeciągu całego roku 2012 rozliczono w przytulisku 4488 dobo/psów, co dało koszt
utrzymania 50. 490,00 zł, ponieważ Zakład Usług Komunalnych jest jednostką budżetową
koszty utrzymania Przytuliska poniósł budżet Gminy Sędziszów.

B UR MI
r'.ż. W&Ą
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Zakład Usług Komunalnych
w Sędziszowie
28 - 340 Sędziszów
ul. Dworcowa 19
NIP: 6562321882

tel. fax: 3812023; 3811580; 3811822
kom: 0731 471 720
REGON: 260481535
Sędziszów, dn.06.03.2013r.

Znak: ZUKtoM-te. tó .2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25 - 363 Kielce
Zgodnie z zapytaniem udzielam odpowiedzi na pismo z dnia 15,02.2013r.
1. Gmina Sędziszów do roku 2011 prowadziła schronisko dla bezdomnych
zwierząt. Zadanie to wykonywał Zakład Usług Komunalnych. Od maja 201 Ir.
zakład dalej w imieniu gminy prowadzi „Przytulisko dla bezdomnych zwierząt*
w miejscu po byłym schronisku na potrzebyjjminy Sędziszów.
2. W roku 2012 zostało wyłapanych z terenu gminy Sędziszów 16 szt. psów,
które były umieszczone w przytulisku. Nasze działania zmierzały do jak największej
liczby adopcji. Przez cały rok adoptowano 12 szt. psów.
W przeciągu całego roku w przytulisku znajdowało się średnio około 12 szt. psów.
Nie było przypadku przetrzymywania kotów.
3. Koszt utrzymania jednego psa w ciągu doby (wyżywienie, obsługa, obsługa
weterynaryjna, wyłapywanie) wyceniono na 11,25 zł.
W przeciągu całego 2012 roku rozliczono w przytulisku 4488 dobo/psów co
dało koszt utrzymania 50.490,00 zł. Ponieważ Zakład Usług Komunalnych jest
jednostką, budżetową koszty utrzymania Przytuliska poniósł budżet Gminy
Sędziszów.
Z poważaniem

mgr in^M^aw Jarzyński
Do wiadomości:
- Urząd Miejski Sędziszów

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
26-052 Nowiny, 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

RGŚ-Y.6140.1.2.2013

GMINA

FAIR PLAY
2010

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

Nowiny, dnia 28.02.2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.02.2013 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej dotyczącej sposobu - i skutków
wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy SitkówkaNowiny informuje, że:
• W 2012 r. Gmina Sitkówka-Nowiny posiadała zawartą umowę na obsługę
weterynaryjną Gminy w zakresie wykonywania usług wyłapywania
bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, z terenu Gminy SitkówkaNowiny i zapewnienia im podstawowej opieki weterynaryjnej
wraz z zapewnieniem miejsca tymczasowego przebywania do czasu
adopcji zwierzęcia lub umieszczenia go w schronisku dla bezdomnych
zwierząt z Gabinetem Weterynaryjny „MEDWET" ul. Berberysowa 34
w Kielcach.
• W 2012 r. pod opieką Gminy Sitkówka-Nowiny znajdowało się 14 szt.
psów, w tym: 12 szt. wyłapane w 2012 r. i 2 szt. wyłapane w 2011 r.
• W 2012 r. podjęto 21 interwencji, w tym: wyłapanie psów 12 szt.,
udzielenie pomocy zwierzętom w wypadkach komunikacyjnych 7 szt.,
wezwania bezpodstawne 2 szt.;
• Wszystkie zwierzęta (psy) wyłapane z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
są obligatoryjnie trwale znakowane mikroczipami i poddawane zabiegom
sterylizacji i kastracji.
• Całkowity koszt realizacji obsługi zwierząt w ramach zadania wyniósł
w 2012 roku 51305,02 zł, w tym koszty interwencji, stałej opieki
lekarsko-weterynaryjnej, koszty utrzymania itp.
• W 2012 r. przekazano do adopcji 10 szt. psów, w tym: Kraków
(małopolskie), Brzeg (opolskie), Suków (świętokrzyskie), Zgórsko
(świętokrzyskie), Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie), Tychy (śląskie),
Ruda Śląska (śląskie), Chorzów (śląskie), Katowice - 2 szt. (śląskie).
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Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami Bezdomnymi
„ZWIERZAK"
25-363 Kielce
ul. Wesoła 51/307

Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuje :
Ad. l. W roku 2012 gmina posiadała stałe urno wy na:
a) z prywatną firmą DAMICH Damian Michalski ul.Gen.J.H. Dąbrowskiego 18,32-300 Olkusz na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska dla bezdomnych
zwierząt „PLAMA" w Racławicach,
b) z podmiotem gospodarczym „Gabinet Weterynaryjny Maria Czech, 28-530 Skalbmierz,
ul.Ppor.Sokoła 58/1" - na zbieranie i całodobową opiekę nad poszkodowanymi w zdarzeniach
komunikacyjnych i innych bezdomnymi zwierzętami.
Ad.2. Ilość wyłapanych i przetrzymywanych na koszt gminy zwierząt w 2012r. - 5 szt. (psy).
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. - 14 556,00 zł
w tym:
- jednorazowo za wyłapanie i umieszczenie zwierząt w schronisku - 12 915,00 zł.
- ryczałtowo za opiekę weterynaryjną-1 650,00 zł.

K j 6. R O W
Referatu Gcspp^^j
Rolnictwa i Ofe^
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URZĄD MIASTA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18

tel. (0-41) 25 20 100
fax (0-41) 25 20 200

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

www.skarzysko.pl

Rok nadania praw
miejskich 1923

Skarżysko - Kamienna dn. 04.03.2013 r
GK.6140.1.8.2013.HM

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „Zwierzak"
Prezes Zarządu
Pani Ewa Bartosik
ui. Wesoła 51
25-311 Kielce
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15.02.2013 r (data wpływu do Urzędu Miasta
Skarżyska - Kamiennej 25.02.2013 r) o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia
6 września 2010 r o dostępie do informacji publicznej informuję, że Gmina Skarżysko - Kamienna
zawarła w 2012 r umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Skarżyska Kamiennej z Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą przy ul. Warszawskiej 283 w Skarżysku Kamiennej. Z terenu Gminy Skarżysko - Kamienna w 2012 r odłowiono 173 bezdomne zwierzęta,
w tym 7 ślepych miotów. Do adopcji trafiło 110 bezdomnych zwierząt, na co Gmina Skarżysko Kamienna posiada stosowną dokumentację. W roku 2012 Gmina Skarżysko - Kamienna
wydała na wyłapywanie bezpańskich zwierząt kwotę 47.877,75 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 były 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 oraz pobyt zwierzęcia
w lecznicy. Gmina Skarżysko - Kamienna sfinansowała 151 zabiegów sterylizacji samic i 125
zabiegów kastracji samców psów oraz 95 zabiegów sterylizacji samic i 15 zabiegów kastracji
samców kotów oraz 1086 dób pobytu zwierząt w lecznicy.
Jednocześnie~ińformuję, że uchwała NR XXII/38/2012 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej
z dnia 19 kwietnia 2012 r w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej 2012 r przewidywała
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 2012 r do Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej wpłynęło
167 wniosków mieszkańców miasta o wydanie zlecenia na zabieg sterylizacji/kastracji psa lub kota.
wprowadzenia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy
Skarżysko - Kamienna..
Nadmieniam, że Gmina Skarżysko - Kamienna na stałe współpracuje z 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

^k^ijBkw Kościsine
a; łćośoistiia 2A
V5-; 15 ^tarżyskc Kościelne
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Skarżysko Kościelne dn. 0 1.03. 20 1 3r.

In.IV.6140.7.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
"Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2013r. Urząd Gminy Skarżysko Kościelne przekazuje
informacje zgodnie z dyspozycją zawartą w w/w piśmie:
1. Podmiot zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt - Gabinet Weterynaryjny
Agnieszka Łochowska, ul. Bodzentyńska 9D, 26-130 Suchedniów.
2. W 2012r. na terenie Gminy Skarżysko Kościelne zostało wyłapanych 9szt zwierząt
bezdomnych.
3. Koszt realizacji zadania tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki
i całodobowa opieka weterynaryjna - łącznie 102 845,58zł

SEKRETARZ GMINY
mgr Monika mączyńska
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SEKRETARZ

MINY

URZĄD MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ
26-110 Skarżysko -Kamienna
ul Sikorskiego 18

lei. 41 25 20 100
fax 41 25 20 200

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

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 urnowy 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 u!. Warszawskiej 293 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 2e 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
fub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrąconych przez pojazdy mechaniczne.
Zwierzęta chore, kontuzjowane lub przejawiające nadmierną agresję w ramach zawartej umowy na
świadczenie ushjg weterynaryjnych były leczone, obserwowane, szczepione przeciwko wściekliźnie
oraz sterylizowane iub kastrowane. Zdrowe zwierzęta były wypuszczane w miejsce wyłapania, przy
C2ym 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 fub kociąt, wyjazd do wypadku, leczenie stacjonarne.
W roku 201 1 na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wyłapano 156 bezdomnych
zwierząt, które stwarzały zagrożenie dia ludzi i innych zwierząt.
Jednocześnie informuję, że 19 maja 2011 r Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej podjęła
uchwalę NR Vin/50/20łl 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 fub kastracji samców psów fub 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 2 powyższym w/w bezdomne zwierzęta zneigzły
nowych opiekunów.
Wprowadzenie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na tsrsnis
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 właścicieti 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
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Słupia, dnia 2013.02.25
Znak : ROŚGG.6074.01.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce
ul. Wesoła 51/307

Informacja nt: sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Urząd Gminy w Słupi niniejszym informuje, że Gmina Słupia w roku 2012 nie zawarła z
żadnym podmiotem umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
nie poniosła z tego tytułu kosztów.

Słupia dn. 21.05.2013 r
Nr. RGG- 6140/4/2013
Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad zwierzętami
„Zwierzak"
25-363 Kielce
Ul. Wesoła 51

W odpowiedzi na pismo z dn. 15.05.2013 r dotyczące zapewnieniu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słupia w roku 2012,
Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej uprzejmie informuje że w roku 2012
Gmina miała zawarte Porozumienie z Gabinetem Weterynaryjnym lek. Wet. Łukasz Żelezik zam. Słupia 41 , 28-350 Słupia z dnia 26.03.2012
r. (tel.413816 149).
W roku 2012 wystąpiły dwa przypadki konieczności zapewnienia opieki dla
dwóch psów bezdomnych.
Po ich przebadaniu przez lek. weterynarii , zaszczepieniu przeciw
wściekliźnie , psy zostały przekazane pod opiekę chętnym osobom z terenu
Gminy.

,vss;tof Mowak

GMINA e i l Y Z ^

Smyków 91, 26-212 Smyków
DOW. konecki, woj. śv;ięto'.-.rzyski<.

tel./fax 0-41 373-91-81
N1P 558-19-39-608

Smyków, dnia27.02.2013r.

Znak: OŚ.R 6140.07.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad zwierzętami „ Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej" ( Dz. U.
z 2001 r., Nr 112, póz. 1198), w związku z otrzymanym wnioskiem na temat sposobu ł
skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Wójt Gminy Smyków przesyła odpowiedzi na zadane w nim pytania:
l. W 2012r. gmina Smyków miała podpisane stałe umowy na wyłapywanie zwierząt z:
„Damich" Damian Michalski, ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 18, 32 — 300 Olkusz oraz
Gabinet Weterynaryjny Agnieszka Locho wska, ul. Mickiewicza 17, 26 - 130
Suchedniów.
2. W 2012 r. utrzymywany na koszt gminy był jedenjjies, _
3. Koszt realizacji zadania wymienionego w pkt. 2 wyniósł l 031,16 zł

Sobków, dnia 04.03.2013 r.
Znak: OiSO.1431.3.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.02.2013 r., który wpłynął do Urzędu Gminy
w Sobkowie w dniu 26.02.2013r. w sprawie udzielenia informacji o wykonywaniu zadania
opieki nad zwierzętami w 2012 roku, Wójt Gminy Sobków przesyła informację z realizacji
niniejszego zadania:
W 2012 roku Gmina Sobków zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i umieszczanie ich w schronisku z FUH „Oskar" Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300
Olesno, który odebrał 3 psy.
Dwie sztuki „bociana białego", które wypadły z gniazda przekazano do Ośrodka Pomocy
Dzikim Zwierzętom Ptasi Azyl, Ostrów 10,26-060 Chęciny.
W punktach czasowej opieki na terenie Gminy utrzymuje się 5 psów, poszukujemy dla nich
właścicieli.
Usługa wyłapania l sztuki psa z umieszczeniem w schronisku w 2012 roku kosztowała
Gminę 1800 zł. W miesiącach, w których nie była świadczona usługa „za gotowość" Gmina
płaciła ryczałt 400 zł.
Łączne koszty poniesione w 2012 roku na opiekę nad zwierzętami wyniosły 10441,57 zł
i obejmowały również obsługę weterynaryjną, dożywianie oraz sterylizację 2 sztuk
bezdomnych zwierząt.

Saieu Zdroju

.j i-y..--v-'- •;'•;•:"•'•• : '

znak: GPŚ-I.614.4.2013

Solec-Zdrój 01. 03.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w SolcuZdroju informuje, iż realizując Program opiekł nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku:
-

Gmina miała podpisaną umowę z lekarzem weterynarii, który zobowiązany był
zapewnić pomoc weterynaryjną bezdomnym zwierzętom rannym w wypadkach
komunikacyjnych oraz w innych kryzysowych sytuacjach, zakończenia cierpień
rannego lub chorego bezdomnego zwierzęcia w sytuacjach, gdy leczenie nie rokuje
wyzdrowienia zwierzęcia, zapewnienie pomocy weterynaryjnej zwierzętom
wymagającym natychmiastowej interwencji w celu ratowania ich życia,

-

Gmina posiadała umowę z Fundacją Opieki nad Zwierzętami
Przytulisko w Busku-Zdroju,

-

Gmina posiadała umowę z Sarią na wywóz odpadów pochodzenia zwierzęcego,

-

interwencje w sprawach bezdomnych kierowane były do służb komunalnych gminy,
które reagowały na każde zgłoszenie, w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Bezdomnymi

W roku 2012r. do schroniska w Busku-Zdroju przewieziono jednego psa - koszt jego
utrzymania w schronisku to l 500 zł. Gmina Solec-Zdrój przed podpisaniem pierwszej
umowy ze schroniskiem w Busku-Zdroju wybudowała na własny koszt boks dla zwierząt, do
którego trafiają zwierzęta przewiezione z terenu naszej gminy.
W 2012 roku jeden z bezdomnych psów - rasy husky, najprawdopodobniej porzucony
na terenie gminy gminy, został zaadoptowany przez kuracjuszkę z Częstochowy. Owczarek
niemiecki, zabłąkany na terenie gminy, został wyłapany przez służy komunalne i wyniku
akacji informacyjnej rozpoznany przez właścicieli, trafił pod ich opiekę.
Łączne koszty poniesienie na opiekę nad zwierzętami w 2012r. wyniosły 7 008,00 zł.
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

URZĄD- R&EJSK3
w Starachowicach
Ul. Rsd"if75:V-:,3 45

27-200 Siaiacnawice
Znak: GKS-OK.7031.3.28.2013.KMa

Starachowice, 07.03.2013r

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami "Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom na terenie
Gminy Starachowice w 2012 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

Łochowska,

ul. Bodzentyńska 9d 26-130 Suchedniów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2014 roku.
Ponadto Gmina Starachowice posiadała zawartą umowę ze Świętokrzyskim Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami „ Zwierzak" w Kielcach w ramach, której Towarzystwo zapewniało
niezbędne warunki bytowania zwierzętom bezdomnym z terenu Starachowic oraz
poszukiwało dla nich nowych właścicieli.
2.

W okresie od 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku na terenie Miasta Starachowice
odłowionych zostało 259 szt. bezdomnych psów/kotów ( w tym w ramach umowy
z Gabinetem Weterynaryjnym, Agnieszka Łochowska, ul. Bodzentyńska 9d, 26-130
Suchedniów - 116 szt. oraz we współpracy ze Świętokrzyskim Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami „Zwierzak" - 143 szt.). W roku ubiegłym Gmina Starachowice przy braku
możliwości współpracy ze schroniskami dla zwierząt utrzymywała

u wykonawcy

świadczącego usługi odłowu zwierząt oraz ich przetrzymania i w tzw. hotelikach, domach
czasowego pobytu lub innych miejscach często ponad 100 zwierząt bezdomnych.
3. Środki finansowe zabezpieczone w Budżecie Gminy z przeznaczeniem na zapobieganie
bezdomności zwierząt domowych

w 2012 roku wyniosły 673.032,89 zł ( w tym środki

finansowe na świadczenie usług odłowu, utrzymania i przeprowadzania akcji adopcyjnych
bezdomnych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne). Forma płatności za utrzymywanie
zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Starachowice przez Gabinet Weterynaryjny

Agnieszka Łochowska oraz Świętokrzyskie Towarzystwo

Opieki na

Zwierzętami

„ Zwierzak" oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod ich opieką,
zgodnie z obowiązującymi taryfikatorami.

r Kwiecień

BURMISTRZ
MIASTA I GM J MY

STASZÓW
IKOŚ.6140#2Ó13.IV

Staszów, 12.03.2013 r.

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
"ZWIERZAK"
ul Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na pismo dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" tut. Urząd uprzejmie informuje:

ad. 1.

W roku 2012 Gmina Staszów zawarła dwie umowy, w ramach których zapewniona została
opieka bezdomnych zwierząt:
• z dnia 8 lutego 2012 r., z hotelem dla zwierząt Obrona Zwierząt, Lisów, ul. Szkolna 3, 26026 Morawica na przejęcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w roku 2012,
• z dnia 12 stycznia 2012 r., z Gabinetem Weterynaryjnym "Chiron" Piotr Markiewicz, ul.
Plac Uniwersału Połanieckiego 17, 28-230 Połaniec na wyłapywanie i świadczenie usług
weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Staszów.

ad. 2.

W roku 2012 wyłapano z terenu gminy trzydzieści sześć zwierząt bezdomnych (33 psy i 3
koty). Siedem psów z terenu Gminy Staszów trafiło do hotelu dla zwierząt Anna Bieniek, Lisów,
ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica, jeden pies został przekazany do swojego właściciela (pies okazał
się uciekinierem z posesji), dwa psy oddano pod opiekę Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Zwierząt "Ogród Św. Franciszka", ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg, dwa psy zostały
przekazane pod stałą opiekę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółkę
Gminy, a pozostałym zwierzętom znaleziono nowe domy adopcyjne.

ad 3.

Koszt realizacji całego zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
wyniósł: 40 786,72, zł z czego 28 326,72 zł przeznaczono na wyłapywanie zwierząt i świadczenie
usług weterynaryjnych, a 12 460,00 zł przeznaczono na przejęcie bezdomnych zwierząt przez hotel
dla zwierząt. Zapłatę za wyłapywanie zwierząt i opiekę weterynaryjną dokonywano zgodnie
z miesięcznymi fakturami, wystawionymi przez w/w lekarza weterynarii wraz z zestawieniem
wykonanych usług weterynaryjnych. Zapłatę za przejęcie bezdomnych zwierząt przez hotel
dla zwierząt dokonywano zgodnie z fakturą, wystawianą jednorazowo za umieszczenie zwierzęcia
w hotelu (dożywotnie bądź zapewnienie adopcji).

Tieraydlc Wyd/_iaTu Infrastruktury
rlSInej i Ochrony Środowiska

Od:
"Wojciech Ślefarski" <wojciech.slefarski@staporkow.pl>
[dodaj do książki]
Data:
l marca 2013 12:06:55
Do:
ldelce@stowarzyszeniezwierzak.pl

Temat:
OR. 1431.12.2013 - dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dn. 25.02.br (ŚTOZ
"Zwierzak")
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307,25-363 KIELCE
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15.02.2013 r.
(data wpływu: 25.02.2013r.), Urząd Miejski w Stąporkowie informuje:
l.
W 2012 roku Gmina Stąporków miała umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z
Panią Agnieszką Łochowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet
Weterynaryjny Agnieszka Łochowską, ul. Bodzentyńska 9D, 26-130 Suchedniów.
Na zlecenie Gminy, bezdomne psy były kierowane do Schroniska dla Zwierząt prowadzonego
przez Fundację „Zwierzyniec", ul. 18 Stycznia 131,98-300 Wieluń. Ponadto, w sytuacjach
wyjątkowych korzystano z usług Hotelu dla psów w Odrowążu przy ul. l Maja 41 A, z którym
Gmina ma zawarte stosowne porozumienie. W 2012 r. miała też miejsce akcja wyłapania
bezdomnych kotów i przekazania ich do Azylu dla bezdomnych zwierząt w Konstancinie Jeziornie. Usługę wykonano na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Fundacją św.
Franciszka „Pomóż zwierzętom - naszym małym braciom" z siedzibą w Konstancinie
Jeziornie przy ul. Podgórskiej 2 a Gminą Stąporków.
2.

W 2012 r. wyłapano 40 psów bezdomnych oraz 23 koty.

3.
W 2012 r. wydatkowano z budżetu gminy 77.601,76 zł na sprawy związane z opieką
nad zwierzętami bezdomnymi. Za umieszczenie w schronisku ponoszono jednorazową opłatę.

Z poważaniem,
Wojciech Ślefarski
Sekretarz Gminy
Urząd Miejski w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków
tel. (+48 41) 374 11 22, fax (+48 41) 374 18 60, www.staporkow.pl

GMINA STOPNICA
ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. /41/ 377 98 00, fas MV 3~7 98 06
NIP 655-17-66-527 '

REOON 291010783

Stopnica dnia 07.03.2013r

Znak:Or.l431/3/2013
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 K I E L C E
ul. Wesoła 51/307
W odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2013 r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania,opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie-Gmina Stopnica informuje:
l .Gmina w 2012 roku miała zawarte umowy z:
-Fundacją Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Przytulisko,Zludowice 48 28-100 Busko.
-Gabinetem Weterynaryjnym GALLIYET leLwetPaweł Wójcik^8-130 Stopnica
ul.Dr.Piotrowskiego 16 a
-Inseminacja i profilaktyka zwierząt Mariusz Ściana zam.Skrobaczów 34,28-130 Stopnica na
Odławianie bezdomnych zwierząt.
2.W roku 2012 przekazano 3 szŁbezdomych zwierząt /psy/ pod opiekę w indywidualnych
gospodarstwach domowych.
3.W roku 2012 na realizację zadań związanych z opieka nad zwierzętami wydano środki
finansowe w wysokości 4319,43 zł.
2i~ir_
Źćhumki

.^ a. "Wvb:
Strawczyn, 28 lutego 2013 r.
Znak: RIT.6140.7.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami "ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25 - 363 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w
Strawczynie - 23 lutego 2013 r.) Urząd Gminy w Strawczynie udziela odpowiedzi na
nadesłane pytania:
Ad. 1. W 2012 r. Gmina Strawczyn miała umowę z P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129,
25-900 Kielce na odławianie i transport bezpańskich psów i przetrzymywanie zwierząt w
celu znalezienia nowego właściciela.
Ad 2. W 2012 r. z terenu Gminy Strawczyn odłowionych zostało 21 bezpańskich psów.
Ad. 3. Całkowity koszt związany z odławianiem i zapewnieniem opieki bezpańskim psom
w 2012 r. wyniósł 19 241,86 zł brutto. Forma płatności: ryczałt.

ul. Fabryczna 5

6-130

Suchedniów, dnia 01.03.2013 r.

Znak:GN-6140.6.2013
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 K i e l c e

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
15.03.2013 r - Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie informuje, że
1. W 2012 r. na wyłapane bezdomnych zwierząt Gmina posiadała
umowę z Firmą BAROS Hotel Dla PSÓW w Suchedniowie przy ul.
Berezów 76c, która również zapewniała im opiekę.
2. Na terenie naszej gminy w 2012 r. zostało wyłapanych 8 bezpańskich
psów, 4 trafiły do adopcji na co posiadamy oświadczenie adopcyjne
z danymi osób, które je adoptowały. Gmina posiada kartoteki dla
wszystkich wyłapanych bezpańskich psów, z opisem dostarczonego
psa, stanem ogólnym jego zdrowia oraz z wykonanymi przez lekarza
zabiegami. Ponadto na koszt Gminy zostały wykonane przez lekarza
usługi weterynaryjne 5-ciu psom i 26-ciu kotom, które polegały na
badaniu, szczepieniu, odrobaczeniu oraz sterylizacji. Po wykonaniu
usług weterynaryjnych, w/w
bezpańskie zwierzęta zostały
w gospodarstwach
osób zwracających się do tut. Urzędu o ich
wykonanie.
3. Koszt realizacji całego zadania to kwota 20.941,29 zł.. Faktury
płacone były systematycznie po ich wystawieniu.

URZĄD GMINY
28-225 Szydłów, Rynek 2

pow. StaszÓW, woj. świętokrzyskie
NIP 655-10-44-491, Regon 000547402

Znak:RGK.6140/07/13

Szydłów, dnia 26 stycznia 2013r.

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
Ul. Wesoła 51/307,
25-363 Kielce.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2013r,Gmina Szydłów informuję, że zasady
i sposób postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy określa „Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłów". W roku 2012 Gmina Szydłów nie
miała na stałe podpisanej umowy z Lekarzem Weterynarii ani ze Schroniskiem. Mieszkańcy o
pojawieniu się bezdomnego zwierzęcia zawiadamiali tutejszy Urząd Gminy, po czym
zwierzęta były dokarmiane i poszukiwani byli nowi właściciele chętni do przyjęcia zwierzęcia
i sprawowania nad nim opieki.
Ha Gminy
S-EKRF/l R7. GMINY

Tarłów dnia 08.03.2013r.

. l 5 8385120
wól. świętokrzyskie

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
25-363 Kielce
ul Wesoła 51/307

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 lutego 2013 r. Urząd Gminy a Tarłowie
uprzejmie informuje, iż koszty jakie poniósł na opiekę nad zwierzętami w roku 2012
dotyczyły opieki weterynaryjnej wykonanej przez Prywatny Gabinet Weterynaryjny Wacław
Rodek ul. Sandomierska 2,27-515 Tarłów i wyniosły jednorazowo 140 zł.

mgr
sR

*^er

Tuczępy dnia 2013-02-28
ZnakBGK-III.6140.4.2013
Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„ZWIERZAK"
w Kielcach
ul. Wesoła 51/307
W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2013w sprawie udostępnienia informacji publicznej
nt. bezdomnych zwierząt Gmina Tuczępy informuje:
za umieszczenie w schronisku zwierząt/PSy/koty/ była zawarta umowa z Fundacją Opieki
nad Zwierzętami Bezdomnymi Przytulisko, adres Zbludowice 48,28 -100 Busko - Zdrój,
forma płatności - jednorazowo za każdą sztukę umieszczoną w schronisku.
na odławianie zwierząt była zawarta umowa z firmą „Inseminacja i Profilaktyka Zwierząt
Mariusz Ściana Skrobaczów 34,28-130 Stopnica tel. 606 142 341,
forma płatności - ryczałtowa
Opiekę weterynaryjną w związku ze zgłoszeniami losowymi jak i innymi zdarzeniami ze
zwierzętami sprawował Gabinet Weterynaryjny w Tuczępach Cichoń Krzysztof Tuczępy
35 ,była zawarta umowa, płatność- od ilości zdarzeń
w przypadku pozostawionych zwłok zwierząt na terenie gminy, Punkt Zbiorczy Padliny we
Wieszczowie ul. Przedborska 87 reprezentowany przez Pana Hartwig Stanisław
tel.692364361- zawarta umowa, płatność - od ilości zdarzeń.
W 2012 r na terenie gminy wyłapano trzy psy i przekazano do schroniska, koszt realizacji
całego przedsięwzięcia wyniósł 10 458,01 zł

GMINA

ul. Rynek 24, tel. 41 26 46 026

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

Waśniów dnia 26.02.2013
T.R.6141.3.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami" Zwierzak"
25-363 Kielce ,uL Wesoła 51/307

Urząd Gminy w Waśniowie w odpowiedzi na pismo z dnia 15 Iutego2013 roku o
udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, informuje:
1. Gmina udzielała w 2012 roku doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
/Gabinet weterynaryjny „BARY", z siedzibą w Strupicach./
2. W ramach zleceń zostały wyłapane 3 szt bezdomnych psów i po wykonaniu zabiegów
strerylizacyjnych oddane do adopcji.
3.Koszt całego zadania w 2012 roku wyniósł 2896,00 zł.

fOJTA
mgr A&\}cszka Minkina
Sekretarz Grniny

Wąchock, dnia 28.02.2013 r.

'J»7ĄD MIASTA S GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1. 27-215 Wąchock
tel. 041 27 36 130, fax 041 27 36 159
REG: 000548726. NIP 664-15-09-177

BGK.6140.3.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307,
25-363 Kielce
W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
informuję jak poniżej:
1. Gmina Wąchock od 2010 roku ma podpisaną urno we z Gabinetem Weterynaryjnym
Agnieszka Łochowska, ul. Bodzentyńska 9 D, 26 - 130 Suchedniów na wykonanie odłowu
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wąchock. Na mocy zapisów umowy realizowane jest
również przetrzymywanie wyłapanych zwierząt.
2. W 2012 roku na koszt Gminy Wąchock w wysokości: 7 183,19 zł brutto wyłapano i
przetrzymano 4 psy.
3. W 2012 roku koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł 15 512,03 zł brutto
Wszelkie płatności wykonywane były zgodnie z warunkami umowy po przedstawieniu
faktury VAT.

l/l

w

25 y c a c li

Wilczyce 174
27-612 WUczyce
yAvw.wilczvce.pl
tel. (0-15) 837-72-75, fiut. (0-15) 837-72-36
e-mail: invad@.wilczvce.pl
Wilczyce, dn. 28.022013 r.
RGS. 1431.2.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
na Zwierzętami „Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce
Urząd Gminy w Wilczycach w odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2013 r. (data
wpływu: 26.02.2013 r.) r. w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
udostępnia następujące informacje:
Informacja nr l
Gmina nie posiada podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
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.
Gmina w miesiącu styczniu br. wystosowała pisma do czterech schronisk
z prośbą o zawarcie w/w umowy, niestety do dziś żadne ze schronisk nie wyraziło zgody na
podpisanie takiej umowy.
Informacja nr 2
Nie dotyczy
Informacja nr 3
Nie dotyczy

Otrzymują:
1. Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
Na Zwierzętami „Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307; 25-363 Kielce
2. A/a

Wiślica, dnia 12.03.2013

Znak: GK-I-6140.6.2012
Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2013 Urząd Gminy Wiślica informuje:
1. w roku 2012 gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
2. w roku 2012 na terenie gminy wyłapano l psa.
3. w roku_2012 koszt realizacji całego zadania to - 2932 zł w tym koszt umieszczenia
psa w schronisku - 1500 zł.
ż. up. A/V<3
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Otrzymują:
(jy Adresat

2. a/a
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Włoszczowa, dn. 07.03.2013r.
Znak:MROZ. 1431.5.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami
„ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.02.2013r. (data wpływu do Urzędu Gminy
Włoszczowa 25.02.2013r.) - na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 ze zm.)
informuje, że:
Ad. 1 W roku 2012 Gmina Włoszczowa posiadała podpisaną umowę z firmą F.H.U.
„Oskar" - Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1,46-300 Olesno, świadczącą usługi
w zakresie wyłapywania na terenie miasta i gminy Włoszczowa bezdomnych zwierząt
i umieszczaniu ich w schronisku.
Ad. 2 w roku 2012 z terenu miasta i gminy Włoszczowa wyłapano i przekazano do
schroniska łącznie 12 szt. bezpańskich psów.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami zamknął
się w kwocie 19.083,59 zł.

Kwota ta zawiera koszty jednorazowe wyłapania

i umieszczenia bezdomnego psa w schronisku, jak również koszty ryczałtowe
wypłacane ww. firmie za gotowość do całodobowego podjęcia działań związanych
z odławianiem bezdomnych zwierząt.

Gminnego.

l

WÓJT GMINY
WODZISŁAW
Wodzisław, 2013.03.04
OŚ.R.6140.2.13

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
Ul. Wesoła 51/307
25 - 363 Kielce

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.02.2013r.
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 Psie Pole Jan Michalski, Racławice 91,32-222 Racławice.
Ad.2
W 2012r., na terenie Gminy Wodzisław zostało złapane 27szt. bezdomnych zwierząt
(psów), które zostały przewiezione do schroniska.
Ad.3
W 2012r. koszt realizacji całego zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie oraz opieka weterynaryjna - wyniósł 55 050zł.

U U Z Ą D GMINY
Wojciechowice
27-532 Wojciechowie©

Wojciechowice, dnia 27.02.2013r.

RGR.6140.7.2013.MP

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,, ZWIERZAK"
uL Wesoła 51/307
25-363 Kielce

Urząd Gminy w Wojciechowicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 26 lutego 2013r.
( data wpływu ) zgodnie z art. 13 ust. l i 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 pomimo naszych starań w 2012r. nie miała podpisanej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, gdyż nie było możliwości
podpisania takiej umowy z żadnym schroniskiem.
2. Na terenie Gminy Wojciechowice w 2012r. nie wyłapywano bezdomnych
zwierząt.
3. W 2012r. Gmina Wojciechowice nie poniosła żadnych kosztów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Nadmienia się, że co roku w budżecie są zabezpieczone
środki na ten cel. Obecnie jesteśmy na etapie uchwalania programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Wojciechowice w 2013r. i posiadamy podpisaną umowę ze schroniskiem
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Urząd Gminy w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941
JRZĄD GMINY
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8
NIP 959-09-25-932, RE6. 000551941
tel. 41 300 13 22, fax 300 13 73

Zagnańsk, dn. 27 lutego 2013 r.

Znak: G.6140/2/2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ZWIERZAK"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2013 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Zagnańsku
informują:
1. Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Zagnańsk w 2012
roku dokonywało Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jarosław
Dudzik żarn. Cedzyna 129 na podstawie podpisanej umowy,
2. W 2012 roku wyłapano nalerenie Gminy Zagnańsk 50 psów,
3. Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł: 53 003,22 zł. Płatność
jednorazowa za wykonanie usługi.

Z poważaniem

tel.: 41/300 13 22, 41/300 15 95, fax: 41/300 13 73, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl, www.zagnansk.pl
Numer Konta Bankowego Urzędu Gminy: 15 8512 0002 2001 0000 0143 0003 Bank Spółdzielczy Samsonów

Zawichost

Nff864-18-33-198*R£GON 830409809
ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. /lS/ 836-41-15, fax/15/ 836-40-51
-l-

Zawichost, dnia 07.03.2013r.

GKiMZNiI.II.6140.4.2013

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „Zwierzak"
ul. Wesoła 51/307
25-363 Kielce

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, AV 2012 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

Z up. BURMISTRZA
ing^Grzegorz Połeć
?£kretarz Miasta i Gminy

Od:
"Alicja Kita" <kita@gminazlota.pl>
[dodaj do książki]
Data:
8 marca 2013 14:26:36
Do:
kielce@stowarzyszeniezwierzak.pl

Temat:
bezdomne zwierzęta Gmina Złota
Odpowiadając na pismo w sprawie bezdomnych zwierząt Urząd Gminy Złota uprzejmie
wyjaśnia:
Ad l .W 2012 roku Gmina miała podpisane umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
firmą Damich z Ołkusza-Damian Michalski oraz firmą BAROS z Suchedniowa-Macjej Glijer
Ad.2 W 2012 roku zostało wyłapanych 8 psów i oddanych do schroniska, 4 z nich zostały
przekazane do adopcji a pozostałe 4 przebywają w schronisku
Ad.3 Koszt realizacji zadania to kwota 21,000 zł. Za wyłapywanie psów i umieszczenie w
schronisku gmina płaciła ryczałt miesięczny a także za opiekę weterynaryjną również ryczałt
miesięczny.

