w Baniach Mazurskie*
ul. M Konopnlckiej 26
19-520 Banie M a z u r s k i e
woj warmińska
• mazurskie
71
;i./fax(087}61b
78; 615 71 79
n
345 10-57 087 REGON 000531306

Banie Mazurskie, dnia 06.04.2009r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2009r, udzielam odpowiedzi
według kolejności zadanych pytań:
1. Usługi Sprzętowo - Transportowa i Wywóz Nieczystości, Józef
Brzeziński, ul. Zatorowa l, 19-500 Gołdap.
2. Brak zwierząt wyłapanych lub utrzymywanych.
3. Opłata za wyłapanie i uśpienie chorego psa (l szt) według stawek
określonych w umowie .
erska
KTOR

URZĄD GMINY BARCIANY
WÓJT GMINY BARCIANY

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Barciany, 2009-04-06

W odpowiedzi na zapytanie z 27 marca 2009 r. informuję co następuje:
Ad. l. Gmina Barciany nie miała w latach 2007 i 2008 stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i dalszą nad nimi opiekę
ad 2. W 2007 i 20008 roku nie wystąpiły przypadki wyłapywania i utrzymywania zwierząt na
koszt gminy.
Ad 3. nie dotyczy
Dotychczas ewentualne problemy z bezdomnymi psami i kotami rozwiązywaliśmy poprzez
organizowanie adopcji.
W porozumieniu ze Związkiem Gmin „Barcja" trwają pracę nad powołaniem do życia schroniska
dla bezdomnych zwierząt o zasięgu powiatowym co pozwoli na prawidłowe rozwiązanie tego
problemu.

INY
akub Wiśniewski

Pismo sporządził:
Cezary Łotys
grunty@barciany.p

ul Wojska Polskiego 7, 11-410 Barciany
tel. +48 89 753 10 03, fax. +48 89 753 13 11
www.barciany.pl

GMINA

FAIR PLAY

URZĄD MIEJSKI

w Barczewie
Plac Ratuszowy l
11-010 Barczewo
woj. warmińsko-mazurskie

Barczewo dnia . 29. 04. 2009r.

SM 5231/ Jó /09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji
dot: opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję , że miasto i gmina Barczewo
nie posiada własnego schroniska dla zwierząt.
Problem bezpańskich psów i kotów rozwiązany jest w następujący sposób : bezpańskie psy z
terenu gminy przekazywane są do Schroniska Zwierząt w Olsztynie oddalonym 15 km od
Barczewa . Za każdego odebranego zwierzaka wystawiana jest faktura przez schronisko i
natychmiast przelewane są pieniądze .
W budżecie gminy na ten cel przeznaczona jest suma 10 000 zł co w zupełności
pokrywa koszt przekazanych do schroniska zwierząt.
W ubiegłym roku do schroniska przekazano 21 psów
podobna ilość
przekazanych zwierząt była w latach poprzednich.
W 2008r pokryto koszty sterylizacji 11 bezdomnych kocic . W 2009r przeznaczono
dodatkowe fundusze , które pozwoliły przeprowadzić sterylizację 13 bezdomnych kocic z
terenu miasta .

Z poważaniem
Z-ca BURMISTRZA
żre

U R Z Ą D GMINY
11-200 BARTOSZYCE
Piać Zwycięstwa 2

tei. O 89 76277 16, fax 089 762 77 23
woj. warmiftsko-mazurskie
NIP 743-00-11-211• REGON000532719

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak:
RŚ-II-7062-20/2009

Bartoszyce, dn.08.04.2009r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r. dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uprzejmie informuje, że w roku 2007 i 2008 Gmina Wiejska Bartoszyce nie miała podpisanej stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jak również nie było podpisanej stałej umowy ze
schroniskiem dla zwierząt. W 2007r. wyłapano i przekazano do schroniska 13szt. psów, natomiast w
2008r. 8szt. Koszty związane z zakupem karmy, przekazaniem do schroniska oraz leczeniem
bezdomnych psów w 2007r. wyniosły 18 651,64zł, natomiast w 2008r. 14 164,49zł. Opłata za
przekazanie zwierząt do schroniska odbywa się jednorazowo. Wyłapywaniem na zlecenie Urzędu
Gminy zajmowała się firma Handlowo- Usługowa „Kwartet" Stanisław Kowalczyk ul. Bema 3311200 Bartoszyce. Psy były przekazywane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Mój Dom"
Tomasz Wieleba, Bagienice Małe 11- 700 Mrągowo.

ZASTĘPCA WÓJTA

b- <V/

Bogusław Miluski

ui. Rynek 1
13-WO BISKU»»iEG

, nowe f
.
tel 4? <60 57, 47 4g»J K, fas 47 45i» S

Biskupice 29, 04, 2009r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Agros"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A 04-886 Warszawa
tel./fax:0226155282
e-mail: boz@boz.org.pl

w odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 dotyczące tematu: „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informujemy:
Ad. l. W roku 2007 i 2008 Gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad.2. W roku 2007 i 2008 Gmina nie wyłapywała i nie utrzymywała
bezdomnych zwierząt.
Ad.3. Gmina nie poniosła w 2007 i 2008 żadnych kosztów związanych z
realizacją zadań związanych z wyłapywaniem i opieką nad
bezdomnymi zwierzętami.

m.

Stronal z l

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

<bmi_biskupiec@poczta.onet.pl>
<boz@boz.org.pl>
8 kwietnia 2009 13:56
Udzielenie informacji publicznej

Udzielenie informacji publicznej- zapytanie z dnia 27.03.2009r. Gmina
Biskupiec w latach 2007-2008 umieszczała psy w schronisku dla bezdomnych
zwierząt "Mój Dom" w Bagienicach Małych, gm. Mrągowo na podstawie
zawartej umowy. W tym schronisku w roku 2007 umieszczono 19 psów, a w
2008 roku 27 psów. W roku 2007 ubyło naszych psów w schronisku -15, a
2008 roku -19, większości poprzez znalezienie dla nich nowych opiekunów,
sprzedaż i sporadyczne eutanazje. Na koniec roku 2008 w tym schronisku
przebywało 23 szt. psów z ter. naszej gminy.
Rozliczenie za umieszczenie psów w schronisku odbywało się na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką i koszty te wyniosły w
roku 2007r- 26 513,58 zł, a w 2008r.- 47 059,58 zł.
Za udzielenie tej informacji uprzejmie proszę przelać kwotę l zł (jeden zł)
na nasze konto: Bank Pocztowy S.A. Olsztyn, Punkt Obsługi Klientów, 11-300
Biskupiec, ul. Dworcowa3, Nr 06, Nr konta: 06 1320 1104 3132 3622 2000
0002, Urząd Miejski w Biskupcu, ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
Podstawa: Zarządzenie Nr 1488/06 Burmistrza Biskupca z dnia
07.08.2006r w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie
Miejskim w Biskupcu.
Z poważaniem: Antoni Dajnowski

2009-04-08

U R Z Ą D MIEJSKI
wBISZTYNKU }

-^B;=^^sr'

,„. (089)7188006, fax(089)7188603

Bisztynek dn. 08.04.2009 r.

GG.0717-3/6/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że w roku 2007 i 2008 na terenie Gminy i Miasta Bisztynek nie
stwierdzono zwierząt bezdomnych i związku z tym nie poniesiono kosztów związanych
z realizacją w/w zadania.

BUR

TRZ

Ja n Wójcik

Braniewo dnia 08.04.2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „AGROS"
w Warszawie

W nawiązaniu do wniosku z dnia 27.03.09 o udostępnienie informacji publicznej,
uprzejmie informuję, że:
1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Braniewo wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie
Gminy Braniewo dokonuje się okresowo.
2. W 2007 roku wyłapano i przekazano do schroniska w województwie pomorskim jednego
psa. Koszt realizacji zadania wyniósł 500 złotych, natomiast w 2008 roku wyłapano
i przekazano do schroniska 3 psy. Koszt realizacji zadania na jednego psa wyniósł 610 zł.
3. Koszt realizacji zadania w 2007 roku w formie płatności jednorazowej wyniósł SOOzł.
Koszt realizacji zadania w 2008 roku, w formie trzykrotnych płatności jednorazowych po
61 Ozł wyniósł, 183 O zł.
Wój^Gminy

lJ
Yincenti Przyborowski

AIMNGTCAOABUDYNKÓW K'. •MINALNYCH

ul. R z e m i e ś l n i k a l
14-500 B r a n i e w o
tel. 6 4 4 2 4 4 8 td./fa* fi/M 29 02

Braniewo, dnia 15.04.2009

L.dz./DTE/'ó20/2009

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

Administracja

Budynków

Komunalnych

w

Braniewie

na Państwa

wniosek

0 udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie wyjaśnia.
Zarządzeniem

nr

111/04 Burmistrza

Miasta Braniewa

z dnia 09.09.2004r

Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie (zakład budżetowy Urzędu Miasta)
zlecone zostało wykonywanie czynności związanych z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt
na terenie miasta Braniewa i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt. W 2007 roku
zostały wyłapane psy w ilości 8 a w 2008r w ilości 11 osobników. Ponieważ najbliższe
schroniska dla zwierząt znajdują się w Elblągu i Olsztynie oraz ze względu na znaczne
przepełnienie, placówki te nie przyjmują zwierząt spoza terenu swoich gmin. Wobec tego
ABK jest zmuszona zapewnić opiekę wyłapanym zwierzętom we własnym zakresie. I tak psy,
które

nie znajdują

właścicieli

umieszczane

są

w

pomieszczeniach

i

wybiegach

zagospodarowanych na terenie- posesji administrowanej przez ABK. Obsługę codzienną;
karmienie i sprzątanie wybiegów wykonują etatowi pracownicy ABK, zlecana jest jedynie
niezbędna

opieka

weterynaryjna

(ewentualna

obserwacja

zwierząt

bądź

leczenie

1 szczepienia). Zlecenia te nie mają stałego charakteru jedynie jednorazowy w przypadkach
koniecznych. Koszt realizacji zadania w 2007r i 2008r materiałów tj. zakup materiałów na
wykonanie
do

wybiegów

wyłapywania,

i remont pomieszczeń
wyniósł

4.656zł.

w

dla psów,
2007r

zakup
a

karmy

9.612zł.

i

sprzętu

w

2008r

są to fundusze otrzymane przez ABK w ramach dotacji z Urzędu Miasta Braniewa
z przeznaczeniem na ten cel.
Do wiadomości Urząd Miasta Braniewa
Z poważaniem
DYREKTOR

Administracji Dudyra

Komunalnych

B

WÓJT

11-606 Budry
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak:
ROZ 6050-1/09

Data:
06.03.2009

Odpowiadając na Wasze pismo w sprawie realizacji zadań „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:
1. Gmina Budry od 2006 - zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich dalsze
utrzymanie dla „Przedsiębiorstwa Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Anna Maria Krajeńska - Kuncewicz" - Bystry 26, 11-500 Giżycko.
2. W 2007 i 2008 roku na terenie Gminy Budry nie zgłoszono przypadków bezdomnych
zwierząt, nie korzystano z usług i nie poniesiono kosztów.
3. Dotychczasowa realizacja umowy odbywała się w formie miesięcznego rozliczenia
za zwierzęta przebywające pod opieką w schronisku.
Z poważaniem

WÓJT GMINY DĄBRÓWNO
;

] 4 - 1 2 0 D Ą P - ' - < :-'^'NO
ul Koścu:s/.ki 21
woj. warmińsko-mazurskie

Dąbrówno, 08.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04--886 Warszawa
Nasz znak: ROŚ. 60607/09

Stosownie do pisma z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie udzielenia informacji
na temat opieki jaką wykonuje tutejszy organ nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, że Gmina Dąbrówno podjęła uchwałę określającą zasady
i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy.
- w 2007 roku wyłapano i przekazano do adopcji 10 sztuk zwierząt (psów)
- w 2008 roku przekazano do adopcji 3 sztuki zwierząt (psów)
Za przyjęte do adopcji zwierzę , gmina wypłaca przyjmującemu kwotę lOOzł,
w celu pokrycia kosztów ich adaptacji zgodnie z podjętą uchwałą,
Poniesione koszty w tym zakresie w latach : 2007 i 2008 wyniosły - 1.300 zł.
Nadmienia się, że posiadamy budy dla bezdomnych zwierząt w których
przechowujemy zwierzęta oczekujące na adopcję.
Z poważaniem
W O J

•
URZĄD MIEJSKI
w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto, dnia 06.04.2009 r.

NrRG.6052-2-1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ,^4rgos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję :
Ad 1. Gmina Dobre Miasto w 2007 i 2008 roku miała i ma obecnie podpisaną
umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście na odpłatne
wykonanie obowiązku wyłapywania bezdomnych psów wałęsających się na terenie Gminy
Dobre Miasto, stwarzających zagrożenie dla otoczenia oraz dostarczanie ich do schroniska dla
zwierząt.
Ad.2. Zwierzęta wyłapane i utrzymywane przez Gminę:
2007 rok - 11 szt
2008 rok - 6 szt.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania :
2007 rok -3.445,30 zł
2008 rok- 2.000,50 zł
Koszt realizacji całego zadania Gmina pokrywała w wysokości udokumentowanej
kosztami poniesionymi przez Spółkę na podstawie wystawionych faktur .W przypadku
konieczności korzystania z pomocy weterynaryjnej na podstawie wystawionych faktur przez
Spółkę weterynaryjną.

/l
Staniśfowjrzaskowłski
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IGP. 6052-1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

Data: 03.04.2009 r

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r.
w Dubeninkach uprzejmie informuje:

Urząd Gminy

1. Gmina Dubeninki posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i dalszą opiekę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla
Bezdomnych zwierząt, Anna Maria Krajewska - Kuncewicz z siedzibą w
Bystrym 26, 11-500 Giżycko.
2. W 2007 roku zostały i utrzymywane w powyższym schronisku dwa psy.
3. Koszt utrzymania w schronisku ogółem za 2007 r wyniósł 2087,92 zł.
Natomiast forma płatności następowała przelewem co miesiąc w kwocie
439,20 zł.

Z poważaniem
Jan Miler

Dywity, 2009.04.07.
__^_ GMIN*

ul Olsztyńska 32
11-001 Dywity
rei. 089-524 76 59, fax 089-512101 24
>UP 739-10-28-821, Regon 000535592

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

GK.III/7082-2/2009
W nawiązaniu do złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuję, że :
Ad. l Gmina nie posiada na stałe zawartej umowy tylko było zlecane
wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla Schroniska Zwierząt w
Olsztynie.
Ad.2 Na koszt gminy wyłapanych zwierząt
w 2007 r. odnotowano 19 szt,
w 2008 r. odnotowano 13 szt.
w 2007 r. wyniósł 2.465,60 zł,
Ad.3 Koszt realizacji całego zadania
w 2008 r. wyniósł 3.795,10 zł.
- za umieszczenie psów w schronisku koszt
w 2007 r. wyniósł 1.558 zł,
w 2008 r. wyniósł 2.788 zł.
- za przewiezienie zwierzęcia do utylizacji lub na obserwację do
lecznicy
w 2007 r. wyniósł 809,60 zł,
w 2008 r. wyniósł 629,10 zł.
- inne
w 2007 r. wyniósł 98,00 zł,
w 2008 r. wyniósł 378,10 zł.
Forma płatności według faktury przelewem na konto świadczącego usługę.

l.a/a

URZĄD GMINY

'3-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10
tel. 023; 697 07 00, fax 697 07 01

GKŚ: 0717-8/09

Działdowo, dnia 20.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie realizowania
opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:
> Gmina Działdowo w latach 2007 - 2008 nie korzystała z usług profesjonalnych firm
zajmujących się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej
opieki, w związku z czym nie podpisywała umów na świadczenie w/w usług;
> Zwierzęta - psy po wyłapaniu umieszczane są na terenie Gminnej Oczyszczalni
Ścieków w Uzdo wie celem poddania ich czasowej

obserwacji pod opieką

miejscowego lekarza weterynarii i zostają tam do momentu znalezienia nowego
właściciela;
> Gmina nie prowadzi ewidencji tychże zwierząt;
> Roczne koszty gminy w latach 2007 - 2008 zapewnienia tym zwierzętom opieki
weterynaryjnej oraz wyżywienia (podczas ich przebywania na terenie oczyszczalni)
były rzędu ok. 6 000,00 zł.;
> Gmina Działdowo nie przekazywała wyłapanych zwierząt do schronisk.

WÓJ

BURMISTRZ MIASTA
DZIAŁDOWO

wi
Działdowo, dnia 09.04.2009 r.

GKW.6134-3/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

Na podstawie art. 10 i 12 ustawy
publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz.
27 marca 2009 roku, w sprawie udzielenia
zwierzętami w 2007 i 2008 roku uprzejmie

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
1198 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia
informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi
informuję:

Wyłapane na terenie Gminy Miasta E>ziałdowo bezdomne zwierzęta domowe były
przetrzymywane w 2007 i 2008 roku w schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości
Pawłowo k/Ciechanowa na podstawie zawieranej corocznie pomiędzy Gminą Miasto Działdowo a
schroniskiem dla bezdomnych psów umowy.
W roku 2007 wyłapano na terenie Miasta Działdowo 7 bezdomnych psów, z tego 3 psy
zostały umieszczone w tym schronisku, natomiast 4 psy oddano osobom chętnym na adopcję takich
zwierząt.
W roku 2008 wyłapano na terenie Miasta Działdowo 24 bezdomne psy, z tego 11 psów
zostało umieszczonych w tym schronisku, 9 psów oddano osobom chętnym na adopcję takich
zwierząt, natomiast 4 psy wróciły do prawowitych właścicieli.
Usługi weterynaryjne w zakresie leczenia bezdomnych zwierząt domowych zarówno w roku
2007 i 2008 świadczył przedsiębiorca który zawaił z Gminą stosowną umowę i posiadał wymagane
prawem zezwolenia oraz zgody niezbędne do ich świadczenia. Ponadto osoba ta jest zarejestrowana
w tut. Ewidencji Działalności Gospodarczej jako podmiot prowadzący i świadczący usługi
weterynaryjne.
Padłe bezdomne zwierzęta domowe był odbierane zarówno w roku 2007 i 2008 przez osobę,
która świadczyła usługi polegające na zbieraniu padłych zwierząt z terenu miasta Działdowa.
Podobnie jak w powyższych przypadkach Gmina również z tym przedsiębiorcą zawarła umowę na
świadczenie usług związanych z odbiorem i utylizacja padłych zwierząt.
Poniesiony przez Gminę Miasta Działdowo w 2007 roku łączny koszt zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom wyniósł 27 187,14 złolych, natomiast w roku 2008 kwota ta wyniosła
31.080,34 złotych. Kwoty te stanowiły wydatek uwzględniony w założeniach do budżetu miasta
Działdowo na dany rok i były niższe niż planowane.
Na powyższe kwoty składają się wszystkie opłaty poniesione przez Gminę Miasta
Działdowo w danym roku kalendarzowym. Przy czym za utrzymanie psów w schronisku Miasto
ponosiło opłaty w stosunku miesięcznym, jeżeli chodzi o świadczenie innych usług zapłata
następowała w terminie 14 dni od daty ich wykonania.
Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a

Informację sporządził:
Wojciech Zbigniew Fabiński - Naczelnik Wydz. GK.W
Urzędu Miasta Działdowo

WÓJT GMINY

DŹWIERZUTY
woj. warmińsko-mazurskie
Nasz znak: OŚ-7061 -02/09

Dźwierzuty, dn. 02.04.2009 r.

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

W nawiązaniu do pisma otrzymanego przez Urząd Gminy w Dźwierzutach dnia
01.04.2009 r. przedkładam następujące informacje na temat sposobu wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie gminy Dźwierzuty:
1. Gmina Dźwierzuty w 2007 i 2008 r. nie miała stałej umowy oraz nie zlecała
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Jednorazowe przypadki gmina wyłapywała we
własnym zakresie i przekazywała dla nowych właścicieli lub nieodpłatnie do schroniska
w Szczytnie.
2. Gmina

Dźwierzuty

nie

posiada

danych

o

zwierzętach

wyłapanych

i utrzymywanych na koszt gminy.
3. Gmina Dźwierzuty w 2007 i 2008 r. nie ponosiła kosztów związanych z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami.

Zup.
Jarosław Śmieciuch
Z a ś t>£ p c a V. ó j t a

Urząd Gminy E l b l ą g

ISO 3001

PCA

Certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:200l

8 2 - 3 0 0 E l b i ą g , u l . B r o w a r n a 85
lei. (O55) 23418 84, f a x (O55) 23408 71
NI P: 578-l 0-11-21 8, REGON: 000531625
BoŚ S.A.o/Elbląg20154012742019524324880001
w w w. grainaelblag.pl, sekretariat@gminaelblag.pl

Elbląg, dnia 07.04.2009r.
OŚ/GK - 7080- 5 709

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

Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85c 82-300 Elbląg informuje, że :
•

w latach 2007 - 2008 współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z Europejskim
Towarzystwem

Ochrony

Zwierząt

-

Zarządem

Głównym

w

Wejherowie

ul. Kochanowskiego 19A/9. Ponadto od 2009r. współpracujemy ze Schroniskiem
dla Zwierząt w Elblągu ul. Królewiecka oraz Lecznicą dla zwierząt w Elblągu
ul. Grunwaldzka, w której przetrzymywane są zwierzęta wymagające obserwacji lub
bezpośredniego leczenia.
•

w 2007r. koszt wyłapania i opieki za 20 sztuk bezdomnych zwierząt (głównie psów)
wynosił 8.420,0 zł, natomiast w 2008r. koszt ten wyniósł 9150,0 zł za 18 sztuk.

•

płatność, faktura VAT, realizowana jest bezpośrednio za poszczególne zwierzę,
za jego wyłapanie i opiekę.

Gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt, ale pokrywamy w całości koszty
związane z wyłapywaniem, leczeniem i opieką nad tymi zwierzętami.

W O J T
mgr inż. Genowefa

iv *fi
URZĄD MIEJSKI
ul. Łączności l
82-3OO E L B L Ą G

Elbląg, dnia

o 3 mi

GKiOŚ.GK.IV.7080J$2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Dotyczy: wniosku z dnia 27 marca 2009r. o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek j w., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 03.04.2009r.
przekazuję informacje, o które Biuro Ochrony Zwierząt wystąpiło:
1. W latach 2007 i w 2008 Gmina Miasto Elbląg miała zawartą stałą umowę na
prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Elblągu z Miejskim Przedsiębiorstwem
Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu. W ramach tej umowy m.in. wyłapywane były
bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Elbląga i umieszczane w Schronisku dla Zwierząt
w Elblągu, gdzie miały zapewnioną opiekę (również opiekę weterynaryjną).
2. Dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt Miasta
Elbląga w Schronisku dla Zwierząt
Okres
sprawozdawczy

wyłapane

psy

przebywające w
schronisku

wyłapane

koty
przebywające
w schronisku

2007

223

153 psy
średniodziennie

17

32 koty
średniodziennie

I półrocze roku
2008

99

153 psy
średniodziennie

10

21 kotów
średniodziennie

3. Sprawozdanie z działalności Schroniska dla Zwierząt w Elblągu za 2007r. (w tym
również koszty utrzymania) jest dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w
Elblągu www.um-elblag.samorzady.pl zakładka: Finanse - Budżet, katalog
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląga za 2007r. - plik Sp 900.
Natomiast Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląga za 2008r., w którym
będzie zawarte sprawozdanie z działalności Schroniska dla Zwierząt w Elblągu za
2008r. (w tym również koszty utrzymania), będzie przyjmowane na sesji Rady
Miejskiej w Elblągu w dniu 30.04.2009r. i po tym terminie będzie dostępne na stronie
internetowej.
Dostępne jest natomiast sprawozdanie z działalności Schroniska dla Zwierząt w
Elblągu za I półrocze 2008r. (w tym również koszty utrzymania) na stronie BIP
Urzędu Miejskiego w Elblągu www.um-elblag.samorzady.pl zakładka: Finanse Budżet, katalog Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląga za I półrocze
2008r.- plik Sp 900.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z UMOWĄ NR l/GK/2008 z dnia 19.12.2008r. pomiędzy
Gminą Miasto Elbląg i organizacją pozarządową Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt OTÓŻ „ANIMALS" z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 41/16, w okresie od l
stycznia 2009r. do 31 grudnia 201 lr., Schronisko dla Zwierząt w Elblągu prowadzi OTÓŻ
„ANIMALS". W ramach powyższej umowy OTÓŻ „ANIMALS" również wyłapuje
bezdomne zwierzęta i zapewnia im opiekę w schronisku.
Organizacja ta została wybrana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i \volontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, zpóźn. zm.).

ZYDENTA

Otrzymują:
(T) Adresat
Y GK.IV-a/a

Witold Wróbleloski
WiceprdzM/śrH. MMsta

Ełk, dnia 6 kwietnia 2009r.
URZĄD MIASTA
19-300 EŁK

ul. Marsz J. Pitsudskiego 4
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO
tei 087 732 62 u. f«. OB? 7

.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

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

Mk-7080/1/51/2009
W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - Wydział Mienia Komunalnego Urzędu
Miasta Ełku, informuje jak niżej:
Ad. 1.
- w 2007r:
a), stała umowa na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Siedliskach k/Ełku
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
b), umowa-zlecenie na wyłapanie 60 sztuk psów z terenu miasta i przewiezienie ich do
Azylu dla zwierząt przy Lecznicy w Wołominie - z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„PERRO" M. Golańska, Zamienię ul. Leśna 23,
c), umowa - zlecenie na odbiór 55 sztuk psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Siedliskach i przewiezienie do Przytuliska „Barnaba" W.E.Biedrzycka Nowa Wieś k/Warki
- z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" M. Golańska, Zamienię ul. Leśna 23.
- w 2008r.
- stała umowa na prowadzenie Azylu dla Bezdomnych Zwierząt w Siedliskach k/Ełku z
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Ad. 2. "
- w 2007r.
na koszt gminy było wyłapanych i utrzymywanych - 1 83 sztuk psów
- w 2008r.
na koszt gminy było wyłapanych i utrzymywanych - 1 95 sztuk psów
Ad. 3.
- w 2007r.
a), opłata jednorazowa za wyłapanie i umieszczenie psów w azylu - 76 006 zł
b), opłata stała roczna za prowadzenie schroniska - 93 700,00 zł
- w 2008r.
opłata stała roczna za prowadzenie Azylu - 144 000,00 zł.

tfX C Z E L N l
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inż. Andrzej Semeńczuk

F rów b«
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Strona l z ł

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Zenon Niedzwiecki" <ochrona@frombork.pl>
<boz@boz.org.pl>
15 kwietnia 2009 12:08
Opieka nad bezdomnymi zwierzeniami.

Adn. 1. Miasto i Gmina Frombork nie posiada podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie
udziela zleceń (brak takich potrzeb).
Adn. 2. Nie wystąpiły koszty utrzymania ani wyłapywania.
Adn. 3. Koszty nie wystąpiły w latach 2007-2008.
Z poważaniem
Zenon Niedzwiecki

2009-04-15

URZĄD

n .500 GIŻYCKO

ui. Mickiewicza 33
i,., ceott 4299960 fax4299976

MIP 845-10-12-653

Giżycko, dnia 02.04.2009 r.

RGKiB.OŚ. 7062-6/2009

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy Giżycko uprzejmie informuje:
1. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki w latach
2007-2008 Gmina Giżycko posiadała zawartą stałą umowę z Przedsiębiorstwem
Prowadzenia Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, A.M. Krajewska-Kuncewicz,
Bystry 26,11-500 Giżycko.
2. Dane odnośnie odłowionych zwierząt:
- ilość zwierząt wyłapanych w 2007 r. - 22
- ilość zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2007 r. - 26 (stan na 31.12.2007 r.)
- ilość zwierząt wyłapanych w 2008 r. - 23
- ilość zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2008 r. - 25 (stan na 31.12.2008 r.)
3. Koszt realizacji zadania w 2007 r. wyniósł 68 383,66 zł
Koszt realizacji zadania w 2008 r. wyniósł 62 759,12 zł.
Płatność za realizację zadania w w/w latach oparta była na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.

Zup.WóL,
Czesława Szymańska
K I E R Q W*? I K
Refer«tuXJo|>/ifarld
Wtownictwa

URZĄD MIEJSKI
Wydział Ogólny

Giżycko, 08 kwietnia 2009 r.

11-500 Giżycko, al. l Maja 14
tel. 087 732 41 43
WO.0114-1/13/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że
Gmina Miejska Giżycko miała w latach 2007-2008 i nadal ma podpisaną umowę na
prowadzenie działań ochronnych przed bezdomnością zwierząt na terenie Giżycka z
Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anny Marii KrajewskiejKuncewicz
z siedzibą w Bystrym 26A. Schronisko w Bystrym k. Giżycka jest schroniskiem miejskim, zaś
umowa dotyczy jedynie prowadzenia go i utrzymywania zwierząt.
Zbiorcze dane dotyczące liczby zwierząt i kosztów utrzymania schroniska przedstawia
poniższa tabela:
Rok
Liczba psów w Liczba
psów Liczba
psów Liczba
psów Roczny koszt
schronisku na odłowionych w oddanych
w uśpionych
w utrzymania
danym roku
koniec roku
danyrn roku
danym roku
schroniska
2007
57
96
45
12
114.904,-zł
2008
110
65
35
5
105.957,-zł
Jak wynika z podpisanej umowy koszty ponoszone przez miasto mają charakter ryczałtowy
i co miesiąc przedsiębiorca prowadzący schronisko ma obowiązek przedstawiać aktualne
zestawienia liczby zwierząt, oraz karty ewidencyjne świeżo przyjętych do schroniska
zwierząt.
Z poważaniem

SE
GMIN

tewicz

WÓJT GMINY
GODKOWO

woj. warmińsko-mazurskie

L. dz. 605/09/OS

Godkowo 2009.04.07
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa.

Dotyczy : pisma z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji
na temat,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

W odpowiedzi na w/w pismo Urząd Gminy w Godkowie informuje :
1. Gmina
umowy
2. Z tego
3. Gmina

Godkowo w latach 2007 , 2008 i na 2009 rok nie miała i nie ma żadnej
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
też względu gmina nie posiada żadnej statystyki.
nie poniosła żadnych kosztów na realizację całego zadania.

Na terenie gminy Godkowo nie występowały przypadki powodujące podjęcie decyzji
w sprawie realizacji takich działań.

Otrzymuje :
1. Adresat.
2. a/a

Wyk. Stanisław Ozga,
tel. 0552497210

URZĄD MIEJSKI

, W GOŁDAPI
Piać Zwycięstwa 14
woj. warmińsko-mazurskie
Telf08T<v 5-60-5? tax{087)615-08-00

WIK: 7050-1-1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Gołdap, dnia 27.04.2009r.

Gmina Gołdap w latach 2007-2008 nie zawarła umowy ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt. W ramach ochrony przed zwierzętami agresywnymi i podejrzanymi o chorobę
wścieklizny były odławiane psy i umieszczane na czas obserwacji weterynaryjnej w tymczasowym
punkcie zatrzymań. Po tym czasie psy były zwracane właścicielom a bezdomne po zaszczepieniu
przekazywane do adopcji.
W latach 2007-2008 podjęto 76 interwencji zgłaszanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
Straż Miejską lub mieszkańców.
W roku 2007 Gmina zawarła umowę z firmą USTiWN w Gołdapi i w formie zryczałtowanej płaciła
wykonawcy 1500 zł brutto miesięcznie. W roku 2008 została z w/w firmą zawarta umowa
z płatnością opartą na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w punkcie.
Pracownicy firmy są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i humanitarnego poskramiania
i wyłapywania psów. Sprzęt specjalistyczny został użyczony przez Urząd Miejski.

U RZĄD GMINY

11-220 GÓROWO IŁAWECKIE

Górowo Iławeckie, dnia 06 kwietnia 2009 r

ul Kościuszki 11
tel. 761 13 22 fax 7*1 15 30

RSL-6074/2/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na pismo z dnia 27 marca 2009 r nr WM 30 w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję
jak niżej:
- W województwie Warmińsko - Mazurskim jest bardzo mało schronisk dla zwierząt, a te
istniejące są przepełnione. W związku z tym nie ma możliwości zawarcia
jakiejkolwiek stałej umowy celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Procedura wyłapywania zwierząt na terenie naszej gminy jest następująca. Zwierzęta
wyłapywane są we we własnym zakresie, następnie są przekazywane na obserwację do
Lecznicy Zwierząt w Góro wie Iławeckim. W międzyczasie trwaj ą poszukiwania osoby, która
zaopiekuje się zwierzęciem. Po obserwacji i zaszczepieniu zwierzę przekazywane jest „nowemu
właścicielowi." Zdajemy sobie sprawę, że taki proceder nie może trwać wiecznie, dlatego też
czynione są starania utworzenia schroniska dla zwierząt na terenie powiatu bartoszyckiego.
W 2008 roku udało się przekazać pięć psów do schroniska „Mój Dom"w Mrągowie,
W 2007 roku wyłapano i przekazano pod opiekę „nowym właścicielom" 2 psy, a w 2008 roku
13 psów w tym pięć przekazano do w/w schroniska.
- Gmina poniosła koszt w wysokości 524,60 zł w 2007 roku i 9 399,06 zł w 2008 r. na realizację
całego zadania t.j. usługa weterynaryjna ( szczepienia + obserwacja) oraz koszt przekazania
psów do schroniska.
Z poważaniem

URZĄD MIASTA

GÓROWO IŁAWECKIE
Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie
woj. warmińsko-mazurskie <4,

^•
i - i • i r\A onnn „
Górowo Iławeckie, dnia 3.04.2009 r.

OŚD.7062-8/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
tel./fax:022 615 52 82
e-mail:boz@boz.org.pl

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 marca 2009 roku
informuję iż na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie zostało udzielonych 5 zleceń na
wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Górowo Iławeckie w 2007 i 2008 roku .
Bezdomne psy zostały wywiezione do Schroniska dla zwierząt „Mój Dom" Tomasz
Wieleba ,11-700 Mrągowo ,Bagienice Małe.
Informacyjnie podaję, iż z terenu Miasta Górowo Iławeckie zostały wywiezionych w roku
2007: 6 psów ,koszt za 6 wywiezionych psów wyniósł 6.600 złotych brutto; natomiast w
roku 2008 wywieziono 11 psów, koszt za 11 psów wyniósł 16.068 złotych brutto.
Ogółem kwota za 2007 r. i 2008 r. wyniósł:22.668 złotych brutto.
Forma płatności za wywóz psów do Schroniska to opłata jednorazowa za umieszczenie w
schronisku bezdomnego psa.
W 2007 roku wynosiła za l psa -l 100 złotych
W 2008 roku wynosiła za l psa -1560 złotych

Daria-^Butkiewicz
Sekretarz Miasta

GMINA IŁAWA

U R Z Ą D GMINY W IŁAWIE

GMINA.

FAIR PLAY

£4 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A
S + 48 (O- 89) 649 24 18 (sekretariat); fax.+48 (O- 89) 649 48 82
e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl ®: http://www.gmina-ilawa.pl, NIP: 744-10-01-386
Iława, dnia 3 kwietnia 2009 r.

IRL.7080-1/2009

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

Urząd Gminy w Iławie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27 marca 2009 r.
informuje:
1) W latach 2007-2008 gmina Iława miała podpisaną umowę na wyłapywanie psów oraz
ich utrzymywanie w schronisku z firmą „Ty i Ja" Bogusława Bielewska & Józef
Eremus, ul. Biskupska 7, 14-200 Iława, pełniącą funkcję administratora Schroniska
dla zwierząt w Iławie, którego właścicielem jest miasto Iława.
2) W 2007 r. wyłapano i utrzymywano w schronisku 16 psów, a w 2008 r. - 14 psów.
3) W 2007 r. zapłacono 12.000 zł ryczałtem za utrzymanie psów w schronisku. W 2008 r.
płacono jednorazowo 600 zł. brutto za utrzymanie l psa w schronisku dostarczonego z
gminy Iława i 100 zł. brutto za wyłapanie każdego bezdomnego psa. Łącznie w 2008
r. zapłacono 9.800 zł. brutto.

Z poważaniem

z up. WÓJTA;
mgr Andrzej Ejrach
INFRA

KIEROWNIK
REFERATU
/T
'Jp i ROZ\A0JU LOKALNEGO

ł

WM

MIASTA IŁAWY

a Bieżącego Utrzymania
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

Iława, dnia 03.04.2009 r.

Znak: BU.7080-10/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A

Pot, wniosku o udzielenie informacji publicznej
W związku z otrzymanym pismem z dnia 27.03.2009 r. o udzielenie informacji
publicznej

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, jak niżej:
1. W latach 2007 - 2008 Gmina Miejska Iława miała podpisane umowy z Firmą
Usługową „TY i JA" Bogumiła Bielewska & Józef Eremus na bieżące
utrzymanie schroniska dla zwierząt, w ramach której dokonywane były
wyłapywania psów z terenu miasta. Wyłapane zwierzęta były umieszczane w
schronisku dla zwierząt w Iławie.
2. Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych w schronisku w 2007 roku
wynosiła: 90 psów i 3 koty, a w 2008 r. 75 psów i 18 kotów.
3. Cena ryczałtowa za bieżące utrzymanie schroniska w 2007 roku wynosiła 172.132,00 zł natomiast w roku 2008 - 157.139,17 zł

dr inż.
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Zofia Szyburska" <zofia.szyburska@interia.pl>
<boz@boz.org.pl>
2 kwietnia 2009 12:58
ingormacja

W odpowiedzi na Wasze pismo Urząd Gminy Iłowo- Osada, ul. Wyzwolenia
5,
13-240 Iłowo- Osada
informuje, że gmina w latach 2007-2008 nie miała zawartych stałych
umów
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie
udzielała zleceń na ich wyłapywanie.
Na koszt gminy nie były wyłapywane i utrzymywane zwierzęta bezdomne.
z poważaniem
Z. Szyburska insp. d/s ochrony środow.
Kredyt z dopłata, nawet 200 000 zł. Sprawdź!
http: //1 i n k Jn teria, p l/f 2 Qfc

2009-04-02

Urząd Gminy Jedwabne
ul. W a r m i ń s k a 2
1 2-1 22 J e d w a b n e

tel. (89) 621 30 45, fax (89) 62130 94

Jedwabno, 15.05.2009r

Nasz znak:
GT.6134-2/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r. (data wpływu do Urzędu Gminy
01.04.2009r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane
ustawą o ochronie zwierząt, informuję:
ad 1. Gmina Jedwabno w latach 2007 i 2008 nie posiadała stałej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W przypadku pojawienia się bezdomnego zwierzęcia na
terenie gminy, wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy zajmują się jego złapaniem i przewiezieniem
go do miejsca czasowego pobytu (teren oczyszczalni ścieków w Jedwabnie) gdzie ma zapewnioną
właściwą opiekę.
Ad 2 Koszt wyłapanych, utrzymywanych bądź przekazanych do schroniska w Szczytnie
bezdomnych zwierząt to w roku 2007r. - 3500 zł a w roku 2008r. - SOOOzł.
Ad 3 Forma płatności za umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku to jednorazowa opłata
w wysokości od 400zł do SOOzł za każde oddane zwierzę. W przypadku, kiedy bezdomne zwierzę
pozostaje pod opieką Urzędu Gminy w miejscu specjalnie wyznaczonym koszt utrzymania to ok.
200 zł na jednego psa (żywienie, opieka weterynaryjna).

Ó JT

URZĄD MIEJSKI
f' a c o zamkowy 4
11-320 Jeziorany

Jeziorany,
dn. 03.04.2009 r.
J

woj. warrnifisko-mazurskie
• P i //ioo> c-"-: •" /n [nx 539 ?7 sr1

Nasz znak:
RO 7620-21/09

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2009 r. dotyczące udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję:
1. Rada Miejska w Jezioranach podjęła Uchwałę nr XXXIII/292/02 z dnia
09.08.2002 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych psów.
Zwierzęta wyłapują pracownicy jednostki organizacyjnej Zakładu Administracji
Domów Mieszkalnych w Jezioranach, a następnie utrzymywane są na terenie
przedmiotowego Zakładu. Część zwierząt przygarniana jest przez mieszkańców
Gminy.
2. Dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy
przedstawiają się następująco:
• 2007r.- 8psów,
• 2008 r. -10 psów.
3. Koszt realizacji zadania w latach 2007-2008 r. wyniósł 9076,44 zł. Formą
płatności za opiekę były przelewy po wystawieniu faktury przez Zakład Administracji
Domów Mieszkalnych w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt.

Z poważaniem,

Sporządziła:
I.Ł.

URZĄD GMINY

H-042 Jonkowo
ul. Klonowa 2
739-10-10-7"8

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

Jonkowo, 14.04.2009r.

GK 7081/2/2009

W związku z Państwa pismem dotyczącym udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:
1. w 2007r. i 2008r. Gmina Jonkowo zlecała wyłapywanie zwierząt bezdomnych
Schronisku Zwierząt w Olsztynie oraz wykonywała wyłapywanie we własnym
zakresie,
2. dane liczbowe o zwierzętach:
ROK
wyłapanych
utrzymywanych na koszt gminy

2007rok

2008rok

ok. 12 sztuk

ok. 15 sztuk

średnio 9 sztuk

średnio 12 sztuk

3. koszt realizacji całego zadania w 2007r. - 15.858,33 zł, w 2008r. - 18.894,58 zł;
forma płatności za opiekę - jednorazowa za usługę schroniska w Olsztynie oraz
bieżąca - zwierząt przebywających pod opieką.
Jak wynika z powyższego problem bezdomności zwierząt nie słabnie, a
okoliczne schroniska są przepełnione. Jeśli dysponujecie Państwo informacjami na
temat schronisk, prosimy o wskazanie schronisk, które chętnie przyjmą bezdomne
zwierzęta z terenu naszej gminy.
SEKRETAfl£TT3MINY
Szal

GMINY

11-400 KĘTRZYN

Kętrzyn dnia 02.04.2009r

ul. T.Kościuszki 2
te!.. 089 751-24-74
woj.warmińsko-mazurskie
RE60N 000636634, NIP 742-10-02-603

Znak:
RGG. 071-l/£/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.03.2009r. informuję, iż:
1. Gmina nie posiada stałych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2007 i 2008r.
2. W latach 2007 - 2008r Gmina nie poniosła żadnych kosztów utrzymania
zwierząt bezdomnych oraz ich wyłapywania, z zastrzeżeniem pkt.3
3. Doraźnej pomocy Gmina Kętrzyn udziela Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami tj. udostępnia środki transportu i dofinansowuje koszty opieki
weterynaryjnej .

ÓJT
mgr mz

U t;

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Burmistrz Miasta Kętrzyna

Ul. Garncarska 37a

04-886 Warszawa
ZK.7080/4/098

Kętrzyn O l kwietnia 2009r.

dot. opieki nad zwierzętami bezdomni na terenie miasta Kętrzyna.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

ad. l

Umowa na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta Kętrzyna w roku 2007-2008 była
zawarta z Panem Tomaszem Wieleba prowadzącym Schronisko Bezdomnych Zwierząt „Mój Dom" w
Bagienicach Małych.

ad. 2
W latach 2007-2008, w skali miesiąca, w granicach 27-37 zwierząt z terenu miasta przebywało w
schronisku (różnie w zależności od miesiąca).
ad.3
Koszt opieki w 2007r. to ok. 65 tyś złotych a w 2008r. - 89 tyś. zł. Opłata oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

RMISTR^AMI
, s^tefWBaLećrzafc
iSurffiislrza Miasta
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STRONA 1/1

Urząd Miejski w Kistelicach
ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisietice
woj. warmifisko-mazufskte

s

Kisielice 2009-04-15

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia ;27
marca 2009 roku, Urząd Miejski w Kisielicach informuje, iż Gmina Kisielice w
roku 2007 udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firnkie
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel" z siedzibą w Grudziądzu przy
ulicy Nad Torem l,
W 2007 roku firma zabezpieczyła i objęła opieką 3 sztuki bezdomnych
zwierząt natomiast w 2008 roku 12 sztuk.
W 2007 roku koszt zadania wyniósł 2 343, 01 zł natomiast w 2008 roku
23 943, 72 zł.
W 2007 roku gmina zlecała firmie wykonanie usługi wyłapywania
bezdomnych zwierząt, natomiast na rok 2008 i na rok 2009 gmina podpisała
umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi psami z terenu Gminy
Kisielice.

Informację przygotował:
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Jarosław Zieliński
Tel: 055 278 55 08
Fax: 055 278 55 02
e-mail: rozwoigminv@kisielice.pl

WÓJT GMINY KIWITY
tel./fax: 089 766 0995
NIP: 743-15-81-494

11-106 Kiwity 28

e-mail: uskiwity(S),wp.pl
REGON: 000535540

Kiwity, 16.04.2009 r.
OS.7625-8/09

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009 r. dotyczące wniosku o udzielenie informacji
publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję że:
1. Gmina nie posiada stałych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienia im dalszej opieki.
2. W 2008 r gmina wyłapała 3 bezdomne psy, które zostały przekazane zainteresowanym
rolnikom. Gmina z tego tytułu nie poniosła kosztów.
3. Gmina nie poniosła kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
Z poważaniem

~*>

t

GMINY KOLNO

11-311 Kolno 33

woj. warmińsko-mazursi

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

Nasz znak:

Data:

RG.6016-25/09

Kolno, dnia 06 kwietnia 2009 r.

Odpowiadając na wniosek z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej - informuję:
1. W 2007 i 2008 roku gmina Kolno udzieliła zleceń na wyłapywanie bezdomnych
psów i zapewnienia im dalszej opieki dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt
„Mój Dom" Bagienice.
2. W 2007 roku na terenie gminy Kolno wyłapano i przekazano do w/w schroniska
3 psy, natomiast w 2008 roku wyłapano i przekazano do schroniska 5 psów, w
tym dwa odebrane właścicielowi.
3. W 2007 roku koszt realizacji zadania wynosił 3000 zł, a w 2008 roku 4680 zł,
ponieważ za dwa odebrane psy, koszty pokrył ich właściciel.
Forma płatności ryczałtowa za jednego psa, która w 2007 roku wynosiła 1000
zł, a w 2008 roku 1560 zł.
Jednocześnie informuję, że gmina Kolno jest gminą wiejską i w/w latach
bezdomne psy również były przekazywane do dalszego utrzymania nowym
właścicielom wyszukanym na terenie gminy Kolno.
z up.WĆ^TA
Agniesźkaj Jeziorek

URZĄD MIEJSKI
w KORSZACH
~^~
(4)

ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze.

woj. warmińsko-mazurskie
"REGON 000529321

Nasz znak:

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

Data:
30 kwietnia 2009

GT.6073-3/2009

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie realizacji
zadania z zakresu wyłapywania bezpańskich psów oraz opieki nad nimi
uprzejmie informuje się , że w roku 200712008 Gmina Korsze nie posiadała
zawartej umowy na to zadania . Bezpańskie zwierzęta zgłaszane były do
Towarzystwa Opieki na Zwierzętami w Kętrzynie a następnie adoptowane
przez przyszłych właścicieli.
W roku 2007 przekazano do adopcji 6 szi. psów a w 2008- 9 szt. psów.
Na realizację w/w zadania Gmina Korsze poniosła następujące koszty:
w roku 2007 - 3000 z ł , w roku 2008 - 3000 zł.
.MISTRZA

Urząd Gminy Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44

NIP 847-10-01-440; REGON 000531358; BS OLECKO: 25933900060030030002570012
tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74; e-mail: gmiiia(g)kowale.lr.pl; http://www.gmina.kowalc.fr.pl

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

Nasz znak: IGKm 6134-1/09

Data: 09.04.2009 r.

W odpowiedzi na pismo datowane w dniu 27 marca 29009 r. przedstawiam Państwu
informację w zakresie wystosowanych pytań tyczących sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie Gminy Kowale
Oleckie.
Ad. 1. Gmina w 2007 i 2008 roku miała zawarte stałe umowy z Przedsiębiorstwem Prowadzenia
Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska-Kuncewicz z siedzibą w Bystry
26, 11-500 Giżycko.

Ad. 2.
1) W 2007 roku na początku roku przebywało w schronisku 9 szt. psów, a na koniec roku 20
szt. W tym okresie wyłapano 18 szt. psów i 8 szt. psów przekazano do adopcji osobom
fizycznym;
2) W 2008 roku na początku roku przebywało w schronisku 20 szt. psów, a na koniec roku 23
szt. W tym okresie wyłapano 18 szt. psów i 15 szt. psów przekazano do adopcji osobom
fizycznym.
Ad. 3. Płatność za opiekę nad przebywającymi w schronisku zwierzętami była rozliczana na
zasadzie bieżącej ewidencji i wynosiła odpowiednio:
1) za 2007 rok - 42.452,72 zł;
2) za 2008 rok-43.956,19 zł.
Z poważaniem
Z up. Wójta
mgr inż. UrauaiW locmart

Kierownik ReHerMu Ł/fJifrastruktury,
Gospodarki Konranainej/i Mieszkaniowej,
Ewidencji Działalności Gospodarczej

WÓJT GMINY
KOZŁOWO

Kozłowo, dnia 03 kwietnia 2009 r.

Or.5243-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 27 marca 2009 roku informuję, że Gmina Kozłowo posiada podpisaną
umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. W Ciechanowie
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie ich w schronisku
dla zwierząt w Pawłowie. Na dzień 31 grudnia 2008 roku w schronisku
przebywały 3 psy. Dzienny koszt przetrzymywania jednego psa wynosi 7,32 zł.
Koszty wyłapywania bezdomnych psów i ich przetrzymywania w schronisku
poniosła Gmina wynosiły w 2007 roku 15.540,36 złotych i 7.140,54 złotych
w 2008 roku.

mgr im.

kowski

U R Z Ą D GM l NY
ul. 22-j;o Lipski 10
l ! - 612 KRUKI...ANKI
t*!,/fas 4-217-002

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

W związku z Państwa pismem, z dnia 27 marca 2009 w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. W odpowiedzi na
Państwa pismo Urząd Gminy w Kruklankach informuje, że Gmina Kruklanki ma podpisaną umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalszą opiekę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk
dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska - Kuncewicz, Zarówno 2007 jak i w 2008 r. na
koszt Gminy Kruklanki

pod opieką w/w schroniska był jeden pies, Łąc/nc koszta utrzymania

zwierząt w schronisku w 2007 r. wyniosły 786,9 z ł , natomiast w 2008 r. 2127,70 a opłata oparta
była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Młodsay Refe'ns»t
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Sieradzki

From : LJRZflD GMINY KURZETNIK

fipr.09

PHONE No. : 4S 056 4740515
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Kurzętnik, dnia 8.04.?.009r,
RG 6052/3/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
UL Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo £ dnia 27 marca 2009 roku , Urząd Gminy w
uprzejmie informuje:
1. Gmintł nie posiada stałych umów na wyłapywanie i opiekę bezpańskich psów oraz nic
wydawała zleceń na prowadzenie takich akcji.
2. W roku 2007 nit bjlo bc/-ptłński^li peuw.
W roku 2008 takich psów było 5,

3. W 2007 roku Gmina nie ponosiła żadnych kosztów.

W 2008 roku koszty wynosiły 1.883,70
weterynaryjna/.

Otrzymują:
1. adresat
2, a/a

złotych / transport, utrzymanie, opieka

z . WP J T
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P01

UK'AąjJ UMilN l
14-521 LELKOWO
wej- warmińsko-mazurski*

Lelkowo, dnia 03. 04. 2009 r.

RG- IV -86 1 0/5/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie" z dnia 27 marca 2009 r.
( wpłynęło 02. 04. 2009 r.), Urząd Gminy Lelkowo informuje, iż w latach 2007 i 2008, Gmina nie
posiadała umowy i nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt.
W związku z powyższym nie ma danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i
utrzymywanych na koszt Gminy, oraz nie było kosztów związanych z w/w zadaniem.

Z poważaniem
WÓJT

Stanisław Popiel

Otrzymują:
(y. Adresat
2. a/a

WM
URZĄD MIASTA I GMINY
STRAŻ MIEJSKA
13-230 Lidzbark u!. Dworcowa 2
woj. warmińsko-mazurskie

tel. (023) 696 1258

Lidzbark, dnia 07.04.2009r

SM-5231/03/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
09-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A
W odpowiedzi na pismo z dnia 27marca 2009r Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
informuję:
1. W roku 2007 oraz 2008 gmina miała zawarte umowy oraz jedno zlecenie na zadania związane z
opieką nad bezdomnymi zwierzętami:
- zlecenie z dnia 04.01.2007r oraz 10.01.2008r z Lekarzem Weterynarii Jarosław Waleszkowski, 13230 Lidzbark ul. Jeleńska - na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami z różnych zdarzeń
( potrącenia przez samochody, pogryzienia, wymagające natychmiastowej interwencji ).
- jednorazowe umowy z dnia 30.07.2007r. (10 szt.) oraz z 03.12.2007r. (5 szt.) z Lecznicą
Weterynaryjną lek. wet. Stanisław Szymczyk 09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa 17 na wyłapanie
bezpańskich psów oraz umieszczenie ich w schronisku.
- 2 umowy na odbiór padłych, bezdomnych zwierząt z dnia 06.07.2007r oraz z 11.08.2008r z
Mieczysławem Adamowicz zam. Jabłonowo 13-203 Dłutowo.
- zlecenie ze Schroniskiem dla Zwierząt ul. Komunalna 2a 14-200 Iława (2 szt).
2. W roku 2007 ogółem wyłapano 33 psy (w tym 5 szt. ślepy miot) z czego:
- 13 szt. przekazano do schroniska w Celestynowie,
-11 szt. przekazano po przeprowadzonej obserwacji w Lecznicy nowym właścicielom (adopcja),
- 9 szt. uśpiono ( z potrąceń, lub nierokujących wyleczenie, w tym ślepy miot 5 szt. ok. 10 dniowy).
- ogólny koszt zadania w 2007r wyniósł 11 599,87 zł.- forma płatności przelewy; za umieszczenie
13 szt. w schronisku zgodnie z przedstawionym kosztorysem - opłata jednorazowa , opieka
weterynaryjna doraźna zgodnie z cennikiem usług weterynaryjnych.
3. W roku 2008 ogółem wyłapano 14 psów z czego:
- 2 szt przekazano do schroniska w Iławie (bez poniesionych kosztów),
- 6 szt. przekazano po przeprowadzonej obserwacji w Lecznicy nowym właścicielom (adopcja),
- 6 szt poddano uśpieniu (z potrąceń, lub nierokujących wyleczenie ),
- ponadto l kota po uderzeniu przez samochód (paraliż tylnych łap ) uśpiono,
- spowodowaliśmy również odebranie l konia właścicielowi który przetrzymywał go w
skandalicznych warunkach i oddanie go do Schroniska dla Zwierząt TARA we Wrocławiu,
- ogólny koszt zadania w 2008r wyniósł 2130 zł. zgodnie z cennikiem usług weterynaryjnych.
Jednocześnie chciałbym poinformować, że na rok 2009 na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w
budżecie gminy zagwarantowano kwotę 15 000 zł.
Pragnę również poinformować, że na terenie Gminy Lidzbark brak jest schroniska dla bezdomnych
zwierząt z tego to względu jesteśmy zmuszeni do korzystania z usług schronisk położonych poza
naszym terenem.
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"wp" <kolodziejczyk.tomasz@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
7 kwietnia 2009 13:03
Odp. na wniosek dot. udzielenia infor. publicznej

Dzień' dobry
W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej, Urza;d
Gminy w Lidzbarku Warmin'ski informuje nie ma zawartej umowy na
wy?apywanie zwierza;t, powodem jest fakt, z.e zwierze;ta bezdomne
wyste;puja; sporadycznie. Cze;sto jest tak, z.e w?as'ciciela bezdomnego
zwierze;cia udaje się; ustalić' lub tez. mieszkan'cy biorą; pod opiekę;.
W przypadku zg?oszenia dot. zwierze;cia bezdomnego Urza;d zwraca się; do
Staz.y Miejskiej.
Pozdrawiam

2009-04-07
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BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
ul. A. Świętochowskiego 14

Lidzbark Warmiński, dnia 06.04.2009 rok.

11 -l 00 Lidzbark Warmiński
GKI.JJ.7082-10/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ ARGOS „
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie
informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję jak niżej:
Ad.1 Bezdomne zwierzęta w roku 2007 i 2008 były wyłapywane przez Straż Miejską
oraz pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w
Lidzbarku Warmińskim. Do czasu zapewnienia dalszej opieki ( adopcja ) zwierzęta
przebywały na terenie wspomnianego wyżej Przedsiębiorstwa.
Ad.2 W roku 2007 na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
przebywało 14 bezdomnnych psów. W roku 2008 11 bezdomnych psów oraz 5
małych kociąt.
Ad 3. Zwierzęta nie były umieszczancD w schronisku, ponieważ schroniska nie
przyjmują psów ze względu na bardzo duże przepełnienie. Koszt opieki nad
bezdomnymi zwierzętami do czasu adopcji przebywających na terenie
Przedsiębiorstwa wynosił w roku 2007 - 17.909, 60 zł natomiast w roku 2008
21.589,12 zł.
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URZĄD GMINY LUBAWA
Fijewo 73, pow. iławski
woj. warmińsko-mazurskie
14-260 Lubawa

Fijewo dn.2008-04-06
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Znak:GKIZP-6074-l/09

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r. w sprawie podania informacji dotyczący
opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje jak niżej:
- Gmina Lubawa w 2007i 2008r. miała podpisane porozumienie z gminą Ostróda na
wyłapywanie i zapewnienie dalszej opieki zwierzętom w schronisku w Lubajnach.
- w 2007r. wyłapano Iszt psa koszt wyłapania SOOzł.i przebywania w schronisku 750zł.
- w 2008r. wyłapano l szt psa koszt wyłapania -280zł.i przebywania w schronisku 750,-.
Łączny koszt tego przedsięwzięcia za ostatnie dwa lata wyniósł 2.080,-zł.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a,
Urząd Miasta - centr.: (89) 645 53 00;
faks: (89) 645 25 58;
e-mail: unad-miasta@lubawa.pl
Lubawa, 29.04.2009r.

IGK 7080-4/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r., które wpłynęło l kwietnia 2009 udzielam
odpowiedzi na pytania dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

1.

Gmina Miejska Lubawa w roku 2007 i 2008 miała podpisane porozumienie z Gminą

Miejską Ostróda w sprawie przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska w Lubajnach.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowała się Pani Ewa Gurzyńska - opiekun
schroniska.
2.

W 2008r. na terenie miasta Lubawa wyłapano 4, a w roku 2007r. 5 bezdomnych psów.

3.

Koszt realizacji całego zadania w 2007r. wyniosła 5800 zł, a w 2008r. 5200 zł. Opłaty za

utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku następowały na podstawie miesięcznych
rozliczeń.

Z poważanj

BU

mgr EdmMStandam
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

URZĄD GMINY
1 1-135 L u b o m i n o
ul. Kopernika 7
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 6160721, f a x 6 1 6 0 7 6 6

Lubomino, 01.04.2009 r.

RGK i T 606/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że:
1) gmina nie miała podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Został
zakupiony specjalistyczny sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, czym na terenie
gminy zajmuje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie;
2) 2007 r. - 3 psy, 2008 r. - 4 psy
3) poniesione koszty na zakup karmy - 2007 r. - 200 ,00 zł
2008 r. - 700,00 zł
Po złapaniu psy umieszczane są w kojcach przy Urzędzie Gminy . Po znalezieniu nowych
właścicieli są im przekazywane.

mgr Andrz/ej Mazi

Małdyty, dnia 2009-04-03

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
WÓJT GMINY MAŁDYTY
woj. warmmsko-mazurskie

Nasz znak: GKM- 7062/11/09

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który
wpłynął dnia l kwietnia 2009 r. do tut. Urzędu w sprawie sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że w 2007 r. i 2008 r. Gmina Małdyty posiadała podpisane
porozumienie z Gminą Ostróda, która jest właścicielem schroniska dla zwierząt.
W 2007 roku w schronisku dla zwierząt utrzymywany na koszt gminy był jeden
pies, natomiast w roku 2008 r. przebywały dwa psy. Koszt realizacji całego
zadania opartego na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w
2007 r. wynosił 1800 zł. natomiast w 2008 roku wynosił 3600 zł.

•
URZĄD GMIN\'

82-325 MARKUSY
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Markusy, dnia 06.04.2009 r.

«|p 578-10-61-914 RtGON 000533T9'

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 27.03.2009 r. dotyczący opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem tut. Urząd informuje, że
w latach 2007-2008 Gmina Markusy nie zawierała stałych umów ani nie zlecała
wyłapywania bezdomnych zwierząt, gdyż nie było takiej potrzeby ze strony
społeczności lokalnej.

Podinspektor
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11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, lei. fQ.,J7) 421 SO 50, faks 421 90 99
www.mikoiajki.pi

woj. v/armirtsko-mazurskic
e-maii: mikoki^-^ikoUjki oi BtP: www.bip.mikolajkt.pi

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

SDG. 7080/4/09

Mikołajki, 2009-04-02

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 01.04.2009r. w sprawie o udzielenia
informacji publicznej dotyczącej sposobu wykonywania zadań zawartych w ustawie o
ochronie zwierząt, polegających na sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uprzejmie informuje, że :
1. Gmina Mikołajki w latach 2007 i 2008 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki z Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt w Bagienicach Małych.
2. W 2007 roku ogółem wyłapano 181 bezdomnych psów, a za realizację przedmiotu
umowy zapłacono ogółem 32 160,21 zł. natomiast w roku 2008 ogółem wyłapano
228 bezdomnych psów i zapłacono 55 091,16 zł.
3. Zleceniobiorca otrzymywał wynagrodzenie :
• jednorazowo za opłatę weterynaryjną,
• opłatę za każdy dzień pobytu psa w schronisku,
• koszty utylizacji,
• koszty objazdu.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Krymska
087/421-90-64

URZĄD GMINY
82-316 MILEJEWO
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Milejewo, dnia 07.04.2009r.

woj. warmińsko-mazurafcie

MG 7083-1 /09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
w Milejewie informuje co następuje.
W celu zapewnienia

opieki bezdomnym

zwierzętom, której obowiązek wynika z ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U Nr 132, póz.
622 ze zm.), w roku 2007 i 2008 Urząd podpisał z Miejskim

Przedsiębiorstwem

Oczyszczania Spółka z o.o. w Elblągu umowy na wyłapywanie, transport i przyjęcie do
Schroniska dla Zwierząt psów z terenu naszej gminy.
Umowy zawarte były na czas określony od czerwca do grudnia każdego roku. W tym okresie
oddano do schroniska 16 bezdomnych psów.
Gmina tytułem zapłaty za świadczone usługi wnosiła opłaty miesięczne w wysokości 4%
kosztów utrzymania schroniska, co nie przekraczało kwoty:
• w 2007r. -1.800,00 zł. netto,
• w 2008r. - 2.000,00 zł. netto.

Krzysztof
f ó j Szui
Szurnął
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

\

Urząd Miejski w Miłakowie
U-3WMiłakou>o, ul Olsztyńska 16 tcl. (089) 757S3 00, fax. (089) 757S32I
c-mail

Miłakowo, dnia 20.04.2009r.
Nasz znak:
RGT-7062-2-17/09

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

Nawiązując do pisma z dnia 27 marca 2009r. dotyczącego udzielenia informacji
publicznej

nt. sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że Gmina Miłakowo w roku 2007 i 2008 nie
posiadała na stałe podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewniania
im dalszej opieki. Powyższe działania, w razie konieczności, zlecane są Lekarzowi
Weterynarii

Panu Tomaszowi Michalskiemu

prowadzącemu Gabinet Weterynaryjny

w miejscowości Miłakowo.
W 2007 roku świadczenie usług weterynaryjnych wykonano dla czterech bezdomnych
zwierząt na ogólną kwotę 1 337,00zł. Natomiast w roku 2008 - liczba świadczonych usług
wyniosła 11, na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 2727,00 zł.

mgr inz

Miłki, 6.04.2008 r.
Nasz znak:
7062-3/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Udzielając odpowiedzi na pismo z dn. 27 marca 2009 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami Urząd Gminy w Milkach podaje niżej następujące informacje:
1. Gmina Miłki w latach 2007 i 2008 r. posiadała stałą umowę zawartą ze Przedsiębiorstwem
Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym na odłowienie i zapewnienie
dalszej opieki nad zwierzęciem.
2. Dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy:
2007 r.- 12szt.
2008 r. - 11 szt.
Dane liczbowe są zmienne w ciągu roku ,zależne od zainteresowania adopcją .
3. Koszt realizacji zadania:
2007 r.- 13.241,88,-zł
2008 r. - 27.765,98,- zł
forma płatności- opłata miesięczna oparta na bieżącej ewidencji zwierząt.
B. Kołodko

MIASTA f G

Miłomłyn, dnia 06.04.2009r.

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

Nasz znak: GPiRL / 7 0 8 0 1 6 / 0 9

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że w latach 2007 - 2008 Gmina Miłomłyn
miała podpisaną umowę z Panią Ewą Gurzyńską opiekunem schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Lubajnach 2 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Jeżeli chodzi o utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku zostało podpisane porozumienie
pomiędzy Gminą Miłomłyn, a Gminą Miejską Ostróda właścicielem schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Lubajnach 2.
W 2007 roku Gmina Miłomłyn przekazała do schroniska 10 bezdomnych psów i 2 koty koszt realizacji zadania wyniósł 29.800 zł w tym:
•

27.450 zł - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku /opłata ryczałtowa, wysokość
kosztów obliczana jest: liczba zwierząt ostatniego dnia miesiąca razy 150 zł/.

•

2.350 zł - wyłapywanie bezdomnych zwierząt /płatność na podstawie rachunku
wystawionego przez zleceniobiorcę za wykonaną usługę/.
W 2008 roku Gmina Miłomłyn przekazała do schroniska 10 bezdomnych psów - koszt

realizacji zadania wyniósł 25.980 zł w tym:
• 23.850 zł - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku/ opłata j w./,
•

2.130 zł - wyłapywanie bezdomnych zwierząt /opłata j w./.
Z poważaniem

Sporządziła: M. G.

URZĄD MIASTA I GMINY
w MŁYNARACH

14-420 MLYNARY, ul. Dworcowa 29
©0552486019 H 055 248 6400
woj. warmińśko-mazurskie
REGON 000535617 NIP 582-11-00-194

Młynary, dnia 30 kwietnia 2009 roku

RG.7082-01/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Nawiązując do waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
27 marca 2009 roku na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", tut. Urząd informuje:
Ad. 1. W 2007 i 2008 roku gmina nasza nie posiadała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki. W 2008 roku jednorazowo
zlecono wyłapanie jednego psa, jednak próba wyłapania przez zleceniobiorcę nie
powiodła się, a tym samym nie ponieśliśmy kosztów.
Ad. 2. W 2007 roku na terenie gminy wyłapano 4 bezdomne psy, w tym dla jednego psa
znaleziono nowego właściciela, a pozostałe umieszczono w schronisku. Natomiast
w 2008 roku wyłapano 5 bezdomnych psów, w tym dla jednego psa znaleziono nowego
właściciela, a pozostałe umieszczono w schronisku.
Ad. 3. W latach 2007 - 2008 gmina nie ponosiła żadnych kosztów z umieszczeniem
w schronisku, ani z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

BURMISTRZ MORĄGA
14-300 Morąg
ul. 11 Listopada 9

Morąg, dnia 29.04.2009 r.

Znak: KI. 7080-04/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu

i skutków

wykonywania

zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie'' na terenie Gminy Morąg uprzejmie informuję, co następuje:

Ad. 1. W 2007 r. i 2008 r. Gmina Morąg miała podpisane stałe umowy:
a) na wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy Morąg - z Panią Ewą Gurzyńską, Usługi
Opieki nad Zwierzętami, Zwierzewo 29, 14-100 Ostróda administrującą schroniskiem
Gminy Miejskiej Ostróda położonym w m. Lubajny k/Ostródy (do 31.03.2008 r.),
b) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Morąg - z Gminą
Miejską Ostróda (do 31.03.2008 r.),
c) na wyłapywanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Morąg z Przedsiębiorstwem Oczyszczania sp. z o.o. w Morągu, ul. Wenecka l, 14-300
Morąg, prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w m. Zbożne k/Morąga
(od 01.04. 2008 r.)
Uwaga!

Po wygaśnięciu

umowy

ze schroniskiem Gminy Miejskiej

Ostróda

położonym w m. Lubajny k/Ostródy . bezdomne zwierzęta utrzymywane na koszt
Gminy Morąg zostały przetransportowane do schroniska w m. Zbożne k/Moraga.
Ad. 2. a) ilość bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Morąg:
- 2007 r. - 42 szt.
- 2008 r. - 79 szt. (w tym 6 szt. wyłapanych przez schronisko w Lubajnach oraz
73 szt. wyłapane przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Morągu)
b) ilość zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy Morąg:
- 2007 r. - 57 szt. (stan na dzień 31.12.2007 r.)
- 2008 r. - 82 szt. (stan na dzień 31.12.2008 r.)

Ad. 3. a) całkowity koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie zwierząt oraz zapewnienie
im dalszej opieki) wyniósł ogółem:
- 2007 r. - 108 600,00 zł (brutto),
- 2008 r. - 123 075,00 zł (brutto)
b) jednorazowa opłata za wyłapanie i umieszczenie zwierzęcia w schronisku wynosiła:
-250 zł (do 31.03.2008 r.)
-200 zł (od 01.04.2008 r.)
i była uiszczana na podstawie comiesięcznych faktur obejmujących ilość zwierząt
wyłapanych w danym miesiącu.
c) miesięczna opłata za utrzymanie zwierzęcia w schronisku w 2007 r. i 2008 r.
wynosiła 150 zł i była uiszczana na podstawie faktur obejmujących bieżącą
ewidencję zwierząt przebywających w danym miesiącu w schronisku).

BURMISTRZ

-h '

Tadeusz Sobierajski

\}G>
URZĄD GMINY

! l -700 Mrggowo, ul.Któlewiecko 60A
woj. wmmińsko-mazurskie
tel./fax (0-89) 741 29 24
NIP 742-10-i 3-765 REGON 000535563

RBK: 7080/5/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Mrągowo, dnia 01.04.2009r

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2009r Urząd Gminy Mrągowo
informuje, że Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Mój Dom" w miejscowości Bagienice
Małe znajduje się na terenie naszej gminy i prowadzone jest przez Pana Zenona Wielbę,
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami odbywa się w następujący sposób:
co roku organizowany jest przetarg nieograniczony na umieszczenie i opiekę bezdomnych
zwierząt w schronisku na okres jednego roku.
\
Adl Gmina Mrągowo w 2007 i 2008 roku miała zawarte umowy zgodnie z zamówieniem
publicznym na umieszczanie i opiekę bezdomnych zwierząt w schronisku „Mój Dom"
Bagienice Małe.
Ad2 Z terenu Gminy Mrągowo w schronisku w 2007 przebywało 27 - 30 psów za które
gmina ponosi koszty, w roku 2008 liczba psów wynosiła od 30 - 32.
Ad3 W roku 2007 Gmina Mrągowo za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku
poniosła koszt - 55 143,88 z!, natomiast w 2008 roku koszt jaki gmina poniosła za bezdomne
psy to - 83 024,96 zł, forma płatności odbywała się po przedstawieniu co miesiąc faktury
VAT zgodnie z zawartą umową.

Koszt jednego psa w schronisku
a) złapanie i doprowadzenie zwierzęcia do schroniska
- transport
b) opłata weterynaryjna
( za jednego psa ) ( ogółem
c) opłaty utylizacji
( za jednego psa )
-powiększone o koszty dojazdu do Olsztyna
d) opłata za każdy dzień pobytu wr schronisku
ogółem)
w tym:
- karmienie
- dozór i opieka
e) koszty tatuowania
( za jednego psa )

T.M.

67.10 zł brutto
36.60 zł brutto
) 91.50zł brutto ryczałt
6.10 zł/brutto kg
2.44 zł/ brutto km
8.10 zł brutto ryczałt
4.05 zł brutto
4.05 zł brutto
9.76 zł brutto ryczałt

•

MIEJSKI
w Mrągowie
STRAŻ MIEJSKA
SM.7080-7/09

Mrągowo, dnia 08.04.2009r.

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

W związku z pismem z dnia 27.03. 2009r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję, że
nadzorem zajmuje się Straż Miejska w Mrągowie.
Zgodnie z Państwa oczekiwaniami przedstawiam informację w przedmiotowej sprawie:
l .Gmina Miasto Mrągowo miała w 2007r. i 2008r. podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt „ mój Dom" w Bagienicach Małych k. Mrągowa na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu m. Mrągowa, dozór i utrzymywanie wyłapanych zwierząt w
schronisku. Umowa taka obligowała Wykonawcę do prowadzenia działań , mających na celu
przekazywanie zwierząt nowym właścicielom.
2. Na dzień 01.01.2007r. w schronisku przebywało 25 psów,
- w ciągu całego roku 2007 przyjęto do schroniska 42 psy,
- w roku 2007 do adopcji oddano 27 psów,
- w roku 2007 padło 7 psów,
- l psa poddano eutanazji
- na koniec roku 2007 w schronisku przebywało 24 psy.
2a. Na dzień 01.01.2008r w schronisku przebywało 24 psów,
- w ciągu całego roku 2008 przyjęto do schroniska 37 psów
- w roku 2008 do adopcji oddano 13 psów,
- w roku 2008 padło 5 psów,
- 2 psy poddano eutanazji.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2007 związany z utrzymaniem zwierząt wynosił
59800zł, a w roku 2008 całkowity koszt związany z utrzymaniem zwierząt wynosił 82160zł.
Opłata za opiekę w schronisku w roku 2007 i w roku 2008 była uiszczana w formie
zryczałtowanej po okazaniu zestawienia miesięcznego oraz wystawionej faktury przez
właściciela schroniska „ Mój Dom" Pana Tomasza Wielebę.
WżY MIEJSKIEJ

URZĄD MIEJSKI
13-100 N i d z i c a , Pl. Wolności l
woj. w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e
tel.(089)625-07-10, fax 625-07-11
000687764

Nidzica, dnia 03.04.2009 r.

Nasz znak:
TI.7080-2/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A
Stosownie do pisma z dnia 27.03.2009 r. dotyczącego udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka na d bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Nidzicy przedstawia jego
realizację za lata 2007 i 2008:
l. Gmina Nidzica miała zawarte stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki tj.:

Nr umowy

Wykonawca

Zadanie realizowane bez
umowy na ustne zlecenia

SpółkaWeterynaryjno-Usługowa
13-100 Nidzica, ul. Limanowskiego 1

Nr 12/Schzdnia
02.01. 2007 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. ul. Gostkowska 83
w Ciechanowie

01.01.200731.12.2007

TI.7080-l/2008zdnia
06.02.2008 r.

SpółkaWeterynaryjno-Usługowa
13-100 Nidzica, ul. Limanowskiego 1

06.02.2008 31.12.2008

TI.7080-1 8/2007 z dnia
31. 12.2007 r.
TI.7080-7/2008 z dnia
30.09.2008 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. ul. Gostkowska 83
w Ciechanowie

01.01.200831.12.2008
01.10.200831.12.2008

2007

2008

Termin
realizacji
01.01.200731.12.2007

2. Wyłapano i utrzymano na koszt gminy bezdomne zwierzęta jak niżej:
a) 2007 r.:
• psy - 71 szt w tym:
• 28 szt oddano do adopcji;
• 2 szt zostały poddane eutanazji;

•
•
•

13 szt szczenięta poddane eutanazji;
27 szt pozostało na dzień 31.12.2007 r. w Schronisku w Pawłowie k/Ciechanowa;
l szt w wyniku wypadku drogowego padła w czasie udzielania pomocy;

- koty:
•
•

l szt poddana eutanazji;
l szt w wyniku wypadku drogowego padła w czasie udzielania pomocy;

b) 2008 r:

• psy - 70 szt w tym:
• 23 szt oddano do adopcji;
• 3 szt zostały poddane eutanazji;
• 5 szt szczenięta poddane eutanazji;
• 38 szt pozostało na dzień 31.12.2008 r. w Schronisku w Pawłowie k/Ciechanowa;
• l szt w wyniku wypadku drogowego padła w czasie udzielania pomocy;
• koty:
•
•
•

4 szt poddane eutanazji;
2 szt oddano do adopcji;
l szt w wyniku wypadku drogowego padła w czasie udzielania pomocy.

3. Koszty realizacji zadań w 2007 r. wyniosły 75.745,19 zł, w 2008 r. - 108.281,47 zł.
Przy umowie realizowane j przez Spółkę Weterynaryjno-Usługową przyjęto ryczałtową formę
płatności dla Wykonawcy w równych ratach miesięcznych, natomiast przy umowach
realizowanych przez PUK w Ciechanowie płatności oparte były na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku. Faktury miesięczne obejmowały liczbę zwierząt
przebywających w Schronisku w danym miesiącu mnożoną przez ilość dni oraz stawkę
dzienną/za l szt.

Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Marek Arentowicz" <marek.arentowicz@ugnml.internetdsl.pl>
<boz@boz.org.pl>
29 kwietnia 2009 10:45
Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2009 r. (wpłynęło 02.04.2009 r.)
informuję:
Ad. 1.
W 2007 i 2008 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie nie miała
stałych umów na wyłapywanie bezpańskich zwierząt. W powiecie
nowomiejskim nie ma schroniska, a schronisko znajdujące się w Iławie
_nie jest_ zainteresowane podpisaniem takiej umowy. Wyłapywaniem
bezpańskich zwierząt zajmuje się Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie
Gminy, następnie zwierzęta te są transportowane do schroniska w Iławie całe szczęście, że udaje się nam umieścić te zwierzęta w schronisku.
Ad.2.
Dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych:
- w 2007 r. - 3 szt.
- w 2008 r. - 11 szt.

Ad. 3.
Gmina ponosi koszty związane z wyłapaniem bezpańskiego zwierzęcia i
koszty związane z transportem do schroniska. Koszty te są zależne od
miejsca, w którym wyłapano zwierzęta (różna ilość kilometrów do
schroniska). Za umieszczenie zwierzęcia w schronisku naliczana jest
jednorazowa opłata. Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł
1.722,27 zł, a w 2008 r. 9.244,31 zł.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Marek Arentowicz

y RZĄD MIEJSKI
vv Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie, dn.8.04.2009 r.

GM.7062-2-10/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 02. 04.2009 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
informuję, że:
1. Gmina Miejska posiada zawartą umowę z Lecznicą Weterynaryjną S.C. Leszek,
Renata Przyborowscy z siedzibą przy ul. Lidzbarskiej l, 13-306 Kurzętnik - która
zajmuje się czasową opieką nad wyłapanymi zwierzętami.
2. Wyłapywaniem zwierząt zajmują się pracownicy Straży Miejskiej
3. W roku 2007 wyłapano 6 psów: ustalono 2 właścicieli oraz 4 przekazano do adopcji;
w roku 2008 wyłapano 19 psów i l kota: ustalono 7 właścicieli oraz 13 przekazano do
adopcji
4. Opłaty ponoszone są na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką w lecznicy. Opłata wynosi 15,01 zł za każdą dobę opieki nad zwierzęciem.
W roku 2007

poniesiono koszty

570 zł, w roku 2008 -- l 814,99 zł - tytułem

sprawowania czasowej opieki nad zwierzętami.

Naczelni
Planowań

Radosli

GO

W/M

Urząd Miejski
Plac W o l n o ś c i 3

19-4QOOlecko

Olecko, 8 kwietnia 2009r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

GKO.7062-26/09

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że w latach 2007 - 2008 Gmina Olecko miała zawartą wieloletnią
umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria
Krajewska - Kuncewicz w Bystrym 26, 11-500 Giżycko na wyłapywanie i utrzymanie w
schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olecko.
W 2007 roku średnia ilość psów przebywających w schronisku wyniosła 32 a
w 2008 r.- 14 na miesiąc.
Roczny koszt utrzymania psów w schronisku w 2007 roku wyniósł 85914,64 zł brutto, a w
2008r.-37051,03 zł brutto.
Prowadzący schronisko otrzymywał miesięcznie wynagrodzenie będące iloczynem ilości
psów przebywających w schronisku i kwoty za miesięczne utrzymanie psa określonej w
umowie.
Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt prowadziło
dokumentację przebywających w schronisku zwierząt wraz z kartami informacyjnymi
umożliwiającymi ich identyfikację.

Z utó) Burmistrza
MaribijWa

Kisielska

Kierownik Wydziału Gospodarki
KomunlilnBJ/Ochrony Środowisku

PREZYDENT MIASTA OLSZTYN
Plac Jana Pawła II l

SZ.6134-7/09

Schronisko dla Zwiej
ul. Turystyczna
10-369 0 > s z t v n

w Olsztynie

Olsztyn dnia 03.04.2009r.
Postanowienie

Na podstawie art.65 §1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.OO. 98.1071 z późn. zm.)
orzeka sią:
przekazać według właściwości wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony przez Biuro
Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos" ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa dotyczący
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem na terenie gminy.
Uzasadnienie
Powyższe zadanie Gminy Olsztyn realizowane jest przez powołana w tym celu jednostką gminną
Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie, stąd przesłano wniosek celem udzielenia odpowiedzi
zainteresowanym.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Olsztyn w terminie 7 dni od daty
jego otrzymania.
Zał. pismo Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierzą „Argos" z Wa-wy
Otrzymują:
, 1. Adresat
\J 2. Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A 04-886 Warszawa

z up. PREZYDENTA MIASTA

Barbara Ol

Dyrektor Wy

i;ka i

Olsztyn 21.04.2009 r
Schronisko dla Zwierząt
w Olsztynie
ul. Turystyczna 2
10-369 Olsztyn

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

SCHR-7080-43 72009

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27.03.2009 r uprzejmie informuję:
1. W 2007 r i 2008 r Gmina Olsztyn nie miała podpisanych żadnych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki.
Jednakże w uzasadnionych przypadkach (po otrzymaiu zgłoszenia od Dyżurnego Miasta Olsztyn) i
po uzgodnieniu płatności z Urzędem Gminy lub Miasta, Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie
wyjeżdziało na interwencje do następujących gmin ościennych:
2007 rok
BARCZEWO - 25 razy
GIETRZWAŁD - 2 razy
PURDA - 8 razy
DYWITY - 9 razy
OSTRÓDA - l raz
JONKOWO - 6 razy
OLSZTYNEK - l raz
STAWIGUDA - 2 razy
BISKUPIEC - l raz
DOBRE MIASTO - l raz

2008 rok
BARCZEWO-lórazy
GIETRZWAŁD - 6 razy
PURDA - 6 razy
DYWITY - 9 razy
OSTRÓDA-2 razy
JONKOWO - 4 razy
OLSZTYNEK - 6 razy
STAWIGUDA-lOrazy
DOBRE MIASTO - 3 razy
ŚWIĄTKI - l raz

2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach, które przebywały w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie
2007 rok
psy dorosłe:
- dostarczono do schroniska 552
- oddano do adopcji 463
- padnięcia 59
- eutanazje 21
- ucieczki 23

szczenięta:
- dostarczono do schroniska 246
- oddano do adopcji 228
- padnięcia 8
- eutanazje l

koty dorosłe:
- dostarczono do schroniska 337
- oddano do adopcji 239
- padnięcia 72
- eutanazje 17
- ucieczki 39

kocięta:
- dostarczono do schroniska 264
- oddano do adopcji 113
- padnięcia 112
- eutanazje 36
- ucieczki 18

2008 rok
psy dorosłe:
- dostarczono do schroniska 541
- oddano do adopcji 504
- padnięcia 23
- eutanazje 13
- ucieczki 9

szczenięta:
- dostarczono do schroniska 198
- oddano do adopcji 203
- padnięcia 5
- eutanazje l
- ucieczki 4

koty dorosłe:
- dostarczono do schroniska 278
- oddano do adopcji 217
- padnięcia 46
- eutanazje 9
- ucieczki 23

kocięta:
- dostarczono do schroniska 289
- oddano do adopcji 143
- padnięcia 87
- eutanazje 37
- ucieczki 14

3. Budżet Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie wynosił ogółem:
na 2007 rok 790 960,00 zł
na 2008 rok 919 277,00 zł

Otrzymują:
p. Barbara Olszewska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni
Urzędu Miasta Olsztyn

Z-CA DYREKTORA

i) . l*.

mg>' inż. Dariusz Dzwckk

Urzqd Miejski w Ornecie
11-130 Orneta
Plac Wolności 26
woj. warmińsko-mazurskie
www.umig.orneta.net

tel.(055)242-11-16
tel.(055)242-13-79
fax. (055) 242-29-00
e-mail: umig@orneta.net

Orneta, 08.04.2009 r.
RiGG-6052/PS/8/2009

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

Urząd Miejski w Ornecie w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
odnośnie skutków i sposobów wykonywania obowiązku „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywaniem", nałożonego na gminę ustawą o ochronie zwierząt informuje, że:
1. W latach 2007 - 2008 Gmina Orneta udzielała zleceń na wyłapanie bezdomnych zwierząt
i zapewniania im dalszej opieki.
2. W roku 2007 na wyłapanie oraz utrzymanie zwierząt bezdomnych (były to w szczególności
psy) wydatkowano ok. 6 tyś. zł., natomiast w roku 2008 ok. 11 tyś.
3. Opłata za wyłapanie i zapewnienie dalszej opieki dla bezdomnych zwierząt w schronisku była
opłacana j ednorazo wo.

Z poważeniem
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Otrzymuje:
l. Adresat
"2. a/a

Sporządziła: Joanna Leszczyńska
tel.(055)242-11-16 w. 30
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak:
GKR.IY.7080-06/09

Data:
Orzysz, dnia 07.04.2008 r.

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

Informuję, że Gmina Orzysz na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt
w 2007 i 2008 r. miała podpisane umowy z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla
Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz , Bystry 26, 11-500 Giżycko.
W 2007 r. z terenu Gminy wyłapano 12, a w 2008 r. 25 psów.
Koszt wyłapania i utrzymania psów w w/w schronisku przedstawiał się następująco:
42.672,76 zł w 2007 r.
50.088,86 zł w 2008 r.
Opłata oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

•

r

W/H

URZĄD GMINY
14-i 00 OSTRÓDA

woj. warmińsko-mazurskie
RGP. 7080-^?./09

Ostróda, A., kwietnia 2009r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 27 marca 2009r.
dotyczące udzielenia informacji o sposobie zapewnienia opieki nad bezdomnymi
zwierzętami przez Gminę Ostróda w latach 2007 i 2008r, uprzejmie informuję :
ad pkt l. Gmina Ostróda w 2007 i 2008r r oraz obecnie ma zawarte porozumienie z
gminą Miejska Ostróda , właścicielem schroniska na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ostróda.
Natomiast z opiekunem Schroniska zawarta jest umowa na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.
ad pkt 2.

W roku 2007 i 2008 na koszt Gminy utrzymywanych było w Schronisku średnio
45 zwierząt.

ad pkt 5 Koszt utrzymania zwierząt w schronisku w 2007 r wynióssił 72 150,- zł,
natomiast w2008r. 97350,- z ł .
Odpłatność ryczałtowa oparta na ewidencji
zwierząt wg stanu na koniec danego m-ca.
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/frfu

/ --IEROWNIK REFERATU ROLMITW,,

A
J

P'jOAPk'1 GRUNTAMI l PRZESTRZEŃ) ^

BURMISTRZ MIASTA
OSTRÓDA

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
uL Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Nasz znak:
IGK-7080/ 5^/09

Data:
27.04.2009

I
W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca.2009r. „Wniosek o udzielenie informacji
publicznej" informuję,
Ad. 1. W oparciu o przetarg nieograniczony Gmina Miejska powierzyła opiekę nad
schroniskiem dla zwierząt Pani Ewie Górzyńskiej - zwanej Opiekunem. Między
stronami została podpisana Umowa znak: ZP-341-IGK-36/2005 z dnia 18.10.2005r.
Pani Ewa Górzyńska sprawowała taką opiekę również w 2007 i 2008 roku.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się Opiekun schroniska w/g Uchwały
Nr 1X756/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku.
Ad. 2. Koszt utrzymania zwierząt wyłapanych i przyjętych pod opiekę w schronisku z terenu
Gminy Miejskiej w 2007 roku wyniósł: 293 700 zł brutto,
natomiast w 2008 roku koszt utrzymania wyniósł: 339 450 zł brutto.
Ad. 3. Gmina Miejska Ostróda podpisała POROZUMIENIA roczne z jedenastoma
gminami i gminami miejskimi w sprawie przyjmowania z ich terenów
bezdomnych zwierząt do schroniska w Lubajnach oraz zapewnienia im opieki.
1. gmina Ostróda
2. Miłomłyn
3. Morąg
4. Małdyty
5. Olsztynek
6. Łukta
7. Lubawa
8. gmina Lubawa
9. Zalewo
10. Pasłęk
11. Grunwald
Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł: 392 539 zł brutto
natomiast w 2008 roku koszt wyniósł: 433 255,7 zł brutto.
Opłata ryczałtowa wynosiła 150 zł brutto miesięcznie za jednego psa.

BUR* JSTRZ MIASTA
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MIASTA r GMINY

12-130
PASYM
ul. R / n e k 8
0 0 5 3 8 3 14

Pasym dnia 14.04.2009r.

RRG.7081-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.03.2009r. (data wpływu:
01.04.2009r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"
informuję, że gmina Pasym nie posiadała w 2007 i 2008r. umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W 2007r. na terenie gminy Pasym zostały wyłapane dwa
bezdomne psy a koszt realizacji zadania wynosił 417,88zł.(forma płatnościjednorazowa za umieszczenie w schronisku). W 2008r. na terenie gminy nie
wyłapywano bezdomnych zwierząt tym samym gmina nie poniosła kosztów realizacji
tego zadania.

Zup.
mgrjaroa
SEKRE/ARZ MFA?f A

URZĄD GMINY PIECKI
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 34
tel. 089 742 20 29, fax 089 742 20 65
NIP 7420007225, REGON OC0538248
woj. warmińsko-maziHSkie

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 War s za w a

BKR. 7080 - 2/09

Piecki, dnia 03.04.2009r.

W nawiązaniu do wniosku w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję,iż
1. W 2007 i 2008 roku Gmina Piecki miała podpisaną umowę ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bagienicach Małych
k/Mrągowa (reprezentowanym przez Pana Zenona Wielebę)
2. Z terenu Gminy Piecki w schronisku było :
a) w 2007 roku w miesiącu średnio -14psów
b) w 2008 roku w miesiącu średnio - 15 psów
3. Koszt realizacji całego zadania za 2007roku wynosił — 32.891,20zł
natomiast w 2008roku wynosił - 44.510,44-zł
w tym:
- opłata za każdy dzień pobytu psa w schronisku
- opłata za złapanie, dowiezienie psa
- opłata weterynaryjna
- opłata utylizacyjna
- opłata za psa potrąconego
- koszt tatuowania psa
4. Wynagrodzenie płatne było w terminie 21 dni od daty przedłożenia
faktury oraz aktualnego zestawienia przebywających psów z terenu
Gminy.

z poważaniem
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Budowniciwo,
alnej i Rolnlcttra

E.K.

k/A

URZĄD MIEJSKI

14520 Pieniężne, nl.Generalska 8

Tel.(055) 237 46 00, F,ax O 55 237 46 01
woj. Wannińsko-Ma/urskie
GK-5231/1/09

Pieniężne dnia 17.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul.Generalska 37A
04-886 Warszawa
dotyczy: udzielenia informacji publicznej

Urząd Miejski w Pieniężnie w odpowiedzi na Pismo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
- w latach 2007 i 2008r Urząd Miejski w Pieniężnie nie miał podpisanej umowy z
Schroniskiem dla Zwierząt z uwagi na brak miejsc we wszystkich okolicznych schroniskach
( w odległości około 100-110 km na terenie województwa warmińsko-mazurskiego )
- w 2007r odnotowaliśmy dwa zgłoszenia. W 2008r odnotowaliśmy trzy zgłoszenia.
Dla wszystkich psów udało się znaleźć właściciela. Z uwagi na charakter gminy ( rolnicza )
większość psów znajduje swoje schronienie u gospodarzy, którzy w większości przypadków
nie zgłaszają konieczności interwencji.
- w związku z brakiem podpisanej umowy w 2007 i 2008r. Urząd Miejski w Pieniężnie nie
poniósł żadnych opłat.

Otrzymuje:
l .adresat
2.a/a

BURMISTRZ PISZA

dmą 02.04.2009^

ul Gustawa Gizewiusza 5

12-200 P I S Z

GK.7080-2/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2009r.o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:
- w latach 2007 i 2008 zadanie to wykonywało Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z
siedzibą w Radysach 13 12-230 Biała Piska, na podstawie umowy na świadczenie usług
w zakresie „ wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy
Pisz i ich utrzymania „.
Pod opieką schroniska było średnio 60 psów;
a)w 2007roku dokonano odłowień 65 psów . W okresie całego roku 9 psów padło,
natomiast 56 psów zostało oddanych do adopcji.
Koszt realizacji zadania w 2007 roku wyniósł 72 000,00 zł.
b) w 2008 roku odłowiono 80 psów .W okresie całego roku 5 psów padło, natomiast 72
psy zostały oddane do adopcji.
Koszt realizacji zadania w 2008r. wyniósł 79 260,00 zł.
- Za lata 2007r i 2008r. formą płatności zgodnie z zawartą umową - był ryczałt.

U R Z Ą D GMINY
14-526 PŁOSKINIA

Płoskinia, dnia 21.05.2009 r.

pow. Braniewo. «o.

*••" (55) 243 9220 £ (55) 243
REGON 000546006 NIP 58.2-000-49-3,

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

Dotyczy: wniosku z dnia 27.03.09 r. (data wpływu 02.04.09 r.) o udzielenie
informacji publicznej.

Urząd Gminy w Płoskini udziela odpowiedzi na pytania zamieszczone we wniosku:
1. Gmina nie miała w 2007 i 2008 r zawartych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
2. W związku z małym obszarem Gminy i niedużą liczbą ludności na terenie gminy
sporadycznie zdarzaj ą się przypadki zwierząt bezpańskich, opuszczonych. W
latach 2007 i 2008 były to 3 psy, które przez pracowników Gminy zostały
wyłapane. Zwierzęta zostały przygarnięte przez osoby zamieszkujące teren gminy.
Osoba do kontaktu Urszula Piotrkowska Tel. O 55 620 86 05.

GMINA

PŁOŚNICA

13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52
tel.O236968008,faxO236988005

Regon 130378350 NlP571-16-30-956

t
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Płośnica, dmą 15.04.2009 r.

Nr 6074/1/2009

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 27 marca 2009 r, w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie " na terenie gminy w 2007 i 2008 roku informujemy jak niżej:
1. w 2007 i 2008 r. gmina Płośnica nie posiadała stałej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnieniem im opieki,
2. w ww. okresie gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z tym zadaniem,
3. gmina nasza corocznie w okresie jesienno-zimowym organizuje zebrania wiejskie, gdzie
omawiane są zagadnienia prawidłowego postępowania ze zwierzętami hodowlanymi i
domowymi.
Z poważaniem

2»£*<&£a Wójta ^
Kazimierz Podlasin

URZĄD GMINY
11-610 w Pozezdrzu
ul. 1-go Maja 1a
po?.-!at wągarz»wskl
woj. wormirisko-mazursMa

&

Pozezdrze, dnia 07.04.2009r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 marca br.
(data wpływu: 01.04.2009r.) Urząd Gminy w Pozezdrzu przesyła poniższe informacje:
1. Gmina Pozezdrze w latach 2007 - 2008 miała podpisane umowy na świadczenie usług
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i utrzymywania ich w schronisku z
Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria
Krajewska -Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko.
2. W roku 2007 odłowiono z ternu gminy 15 szt. bezdomnych zwierząt, w tym sukę z 7
szczeniętami. Stan zwierząt na koniec roku w wyniku rotacji wyniósł 13 szt. natomiast
koszt ich utrzymania - 38 845,50zł.
W roku 2008 odłowiono z ternu Gminy 10 szt. psów. Stan zwierząt na koniec roku
wyniósł 13szt. a ich utrzymanie - 32 793,07 zł.
3. Płatność oparta jest na bieżącej ewidencji utrzymywanych zwierząt w schronisku.

Z up. Wójta\
SEKRETARZ GMINY

W/j

URZĄD GMINY

Prostki, 6.04.2009 r.

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B
tel 6112 859, fax 6112079

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos „
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Nasz znak: RL 60605 -S72009
Informacja publiczna na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie:
l/ w roku 2007 i 2008 Gmina Prostki miała zawartą urnowe z prowadzącymi
schronisko dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy 13, gmina Biała Piska p,
Zygmuntem Dworakowskim i p. Grażyną Jadwigą Dworakowską, zam. Biała
Piska.
21 z terenu gminy Prostki wyłapano następujące ilości psów:
w roku 2007-63
w roku 2008-101
3/ opłata ryczałtowa za wyłapywanie oraz utrzymywanie zwierząt w schronisku
wynosi 3 210 zł brutto za każdy pełny miesiąc.

mgr Mirosław Gńowski

TJRZ.ĄO GMINY
w Purdzie

11 -030 Purda

Purda, dnia 8.04.2009 r.

woj. warminsko-mazurskie

tel. 089 52 28 950 h-< 089 5122 280

GT.660-4/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27.03.2009 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że Gmina Purda w latach 2007-2008 udzielała zlecenia
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Purdzie i schroniska dla zwierząt w Olsztynie na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Liczba zwierząt wyłapanych to: 3 psy w 2007 r. i 7 psów w
2008 r. przekazane do schroniska dla zwierząt w Olsztynie oraz 3 psy w 2007 r. przekazane do
schroniska w Szczytnie. Koszt realizacji całego zadania płatny jednorazowo za umieszczenie w
schronisku w 2007 r. wyniósł 1.270 zł, natomiast w 2008 r. wyniósł 3.182 zł.

. WÓJTA
Otrzymuj ą:

ZASTĘPCA wrt. ITA

1. Adresat

2. a/a
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Reszel dn.!4-04-2009r.

URZĄD GMINY w RESZLU
11-440 RESZEL.ul.Rynek 24
tel.(0-89) 755-39-00.fax 755-07-58
REGON 000530318;NIP 742-00-12-634

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadań „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
Na terenie Gminy Reszel sprawą opieki i wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w latach 2007
i 2008 zajmowała się Straż Miejska . Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki, jednak współpracujemy ze
schroniskiem „Mój dom" Tomasz Wieleba w miejscowości Bagienice Małe na zasadzie
zleceń.
W roku 2007 zostało złapanych przez Straż Miejską 17 szt. psów z czego: 7 szt. oddano do
schroniska, 5 szt. oddano do adopcji, l pies zwrot właścicielowi, 4psy decyzją lekarza
weterynarii na skutek odniesionych obrażeń w wyniku potrącenia przez samochód i złego
stanu zdrowia zostały poddane eutanazji. Koszt realizacji całego zadania w roku 2007
wyniósł 11.100 zł. Płatność z tytułu oddania psa do schroniska była ponoszona jednorazowo.
W roku 2008 zostało złapanych 15 szt. psów, 5 psów oddano do schroniska, 8 psów oddano
do adopcji, l pies zwrot właścicielowi, l zgon. Koszt realizacji zadań na rok 2008 wyniósł
10.460 zł.

Z up. BURMIS

Wykonał
Komendant Straży Miejskiej
Dariusz Alberski

ESZLA

Kozoń

MISTRZA

Rozogi, 6 kwiecień 2009r.

WÓJT GMINY
Rozogi
IPŚ.0562-1-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że Gmina
Rozogi w 2007 i 2008r. nie miała stałej umowy ani nie zawierała umów zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W latach tych nie wystąpiły przypadki wyłapywania
zwierząt, ani nie poniesiono żadnych kosztów na realizację tego zadania.

INY

Urząd Miasta i Gminy
v

AL Wczasów Ą
12-220 Ruciane-Nida

•

v

umig@ruciane-nida .pl
www.ruciane-nida.pl
www.bip.ruciane-nida.pl

Tel: 0874254430
Faks: 087 425 44 56

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Nasz znak :
GI-71401/64/09

data:
6 kwietnia 2009 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 1.04.2009 r. (data wpływu) w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadań nad
bezdomnymi zwierzętami, Urząd Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie informuje, że w/w
zadania w 2007 i 2008 r. były realizowane na podstawie stałej umowy NR PD-3420/08/2006
zawartej ze „Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt" z siedzibą w: 12-230 Biała Piska,
Radysy 13, w której uwzględniono:
- wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów,
- dozór i utrzymanie wyłapanych psów,
- kompleksowa opieka weterynaryjna,
Za wykonywanie w/w czynności zostało ustalone wynagrodzenie miesięczne brutto w
wysokości 3000, 00 zł, słownie: trzy tysiące złotych.

B U B M l K T ii 2
Sporządził:
Mariusz Wnuk

URZĄD GMINY RYBNO

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15
woj. warminsko-mazurskie
tel./fax (0-23) 696 68 11
NIP571-12-93-S90, Regon OW543670

Oś. 7624-1

Rybno, dnia 06.04.2009r.

09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2009r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Rybno uprzejmie informuje, iż w 2007 i 2008
roku na terenie gminy Rybno nie były przeprowadzane akcje wyłapywania bezdomnych
zwierząt, a także nie poniesiono kosztów w tym zakresie.

Z poważaniem

w/K

URZĄD GMINY
14-411 RYCULIKI

m (55) 2488155 H (55) 2488145

•voi. warmińsko-mazurskie

Nr60S2-I( A

Rychliki, dnia 07 kwietnia 2009 roku

)2009
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 marca 2009 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuje, że gmina
Rychliki w latach 2007 - 2008, nie wydatkowała z budżetu żadnych środków finansowych,
związanych z realizacją w/w zadania.

NY

Kle 'do

a/a

OD :URZfiD MlflSTfl I GMINY RYN

Jf?:ąd Miasta i Gminy

11-520 RYN
'jł. K. Świcrczewskiego 2

NR FRKSU

10 KUL 2009 11:45

STR. l

Ryn, dnia 10.04.2009 r.

Znak: RGP- 7080/1/09

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

Dotyczy wniosku s dnia 27.03.2009 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobów i skutków wykamwania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidziane.^ ustawą o ochronie. zwięrzcjL.
Ad. l . Gmina Ryn w 2007 i 2008 roku miała zawarte umowy na wyłapywanie i zapewnienie dalszej
opieki bezdomnym psom 7 Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt,
Anna Maria Krajewska - Ktmcewic/, Bystry 26, 1 1 - 500 Giżycko.
Ad, 2. Dane liczbowe o wyłapanych bezdomnych psach / terenu gminy Ryn:
- rok 2007 - 3 szt.,
rok 2008 2 szt,
Ad, 3. Koszt realizacji zadania (opieka i pobyt w schronisku dla bezdomnych /wicrząt):
- rok 2007 -9278,1 0 zł
- rok 2008 -5224, 1 5 7ł

Z poważaniem

WÓJT GMINY soram
5

1 -731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16'
Nasz znak:
RBG 6052-1/09

Sorkwity, O l kwietnia 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na otrzymane pismo, z dnia 27 marca 2009r.w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy:
1. W 2007 i 2008r. Gmina Sorkwity miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Bagienicach Małych z Panem Zenonem Wielebą.
2. W 2007r. w/w schronisko na koszt Gminy Sorkwity:
- przyjęło 8 psów
- adoptowało 2 psy
- poddało eutanazji l psa
- padał w schronisku l pies
Na dzień 31.12.2007r. w schronisku znajdowały się 4 psy.
3. Koszt utrzymania jednego psa w schronisku wynosi:
- opłata za złapanie i dowiezienie psa do schroniska - 103,70 zł,
- opłata weterynaryjna przed przyjęciem do schroniska - 91,50 zł,
- opłata utylizacji - 7,32 zł,
- opłata za każdy dzień pobytu ( karmienie, dozór, opieka) - 7,32 zł,
- koszt tatuowania psa - 9,76zł
w 2007r.utrzymanie 4 psów w schronisku wyniosło - 10.157,09 zł
4. W 2008r. opłata za każdy dzień pobytu wynosiła 8,10 zł pozostałe koszty utrzymania
jednego psa nie zmieniły się.
- utrzymanie 4 psów w schronisku w 2008r. wyniosło 8.189, lOzł.
/-\

Srokowo 07.04.2009r

URZĄD GMINY

11-420 SROKOWO, Pl. Rynkowy 1
woj, warmińsko-mazurskie
łel,((W59) 753-40-06,tel./fax 753 42-90

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informujemy,
że w latach 2007 - 2008 gmina Srokowo zapewniała opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
Gmina na bieżąco podejmuje działania wobec bezdomnych zwierząt, które polegają na
znalezieniu dla nich opiekunów, deklarujących chęć przygarnięcia zwierzęcia.
Skala zjawiska na terenie gminy jest niewielka i nie wymaga zawierania umów lub
udzielania zleceń na wyłapywanie zwierząt lub zapewnienia im dalszej opieki.
W związku z powyższym gmina nie posiada w ewidencji danych liczbowych o zwierzętach
wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy.

W O, J T

r

inż.Ffandsxek Andruszlrfr

Stawiguda, 27.04.2009 r.

OSiP-6134/9/09

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

Nawiązując do Waszego wniosku z dnia 27.03.2009 r. na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem uprzejmie informuję, że Gmina Stawiguda nie
ma stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Staramy się rozwiązywać problemy
szukając nowych właścicieli dla zwierząt i dopiero w ostateczności oddajemy zwierzę do
schroniska. Koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniesione przez Gminę Stawiguda
w roku 2008 to kwota 2300 zł natomiast w roku 2007 to kwota 262 zł.
Z uwagi na problemy z przyjmowaniem zwierząt do schronisk ze względu na ich
przepełnienie liczymy na wsparcie ze strony waszej Fundacji w dowolnej formie.

Otrzymują:
Adresat.

2. a/a.

z up. vw
Jerzy

Kierownik meferaiu
Ochrony Środowiska i Promoc

\/\f/l/|

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

Strona l z l

"Infastruktura UGiM Susz" <infrastruktura@susz.pl>
<boz@boz.org.pl>
15 kwietnia 2009 15:39
informacja o opiece nad bezdomnymi zwierzętami

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

Przekazuję Państwu informację dot. sposobu i skutków i sposobu wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
Ad. 1 - w roku 2007 gmina nie miała podpisanej umowy, jak również nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Natomiast w roku 2008 podpisano umowę ze schroniskiem w Grudziądzu z mocą obowiązująca od dnia 1
marca 2008 r. oraz umowę ze schroniskiem w Morągu od dnia 1 listopada 2008 r. Umowy gwarantują wyłapanie i
zapewnienie zwierzętom dalszej opieki.
AD. 2 - W roku 2007 nie wyłapano żadnych zwierząt, natomiast w roku 2008 wyłapano 15 psów z czego 1 ze względu na
stan zdrowia poddano eutanazji natomiast 7 zostało oddanych do adopcji. Pozostałe są utrzymywane w schroniskach.
Ad. 3 - Koszty związane z opieką nad zwierzętami ponieśliśmy w roku 2008 na łączną kwotę 55.671,33 zł.
w tym: 25.264,45 zł jako partycypacja w kosztach budowy boksów w schronisku w Morągu.
Rozliczenie ze schroniskami oparte jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schronisk.

pozdrawiam
Krzysztof Kander
Urząd Gminy i Miasta w Suszu
tel. (0-55) 278 - 60 -15 wew.52

2009-07-17

URZĄD MI EJ SKI
w S3scx.yim<£

Wydział Gospodarki Miejskiej
1
2-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza i

Nasz znak: GM 7080-5/09

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

Szczytno, dnia 10.04.2009 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie informujemy, iż Gmina Miejska
Szczytno, nie ma zawartych umów na wyłapywanie zwierząt. Bezdomne zwierzęta z terenu
miasta zabierają pracownicy schroniska.
Koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt finansuje Urząd Miejski w
Szczytnie i Gmina Szczytno. Rozliczanie kosztów między gminami odbywa się
proporcjonalnie do ilości zwierząt i dni spędzonych w schronisku do czasu adopcji.
1. W ciągu całego roku 2007 r. trafiło do schroniska :
- 319 psów
-168 kotów
W 2007 roku całkowity koszt utrzymania schroniska wynosił 133.458,11 zł
Koszt l doby pobytu zwierzęcia w schronisku 1,70 zł / dobę
Nie pobieramy opłat za umieszczanie zwierząt w schronisku.
2. W ciągu całego roku 2008 r. trafiło do schroniska:
- 381 psów
- 126 kotów
W 2008 roku całkowity koszt utrzymania schroniska wynosił 193.056,58 zł
Koszt l doby pobytu zwierzęcia w schronisku wynosił 1,87 zł/ dobę

ZASTĘPCA tiURMISnu:*
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Krsztof Kaczmarczyk
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Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak: RR 7080-1/09

Szczytno, dnia 22.05.2009 r.

W odpowiedzi na państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania ..opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy iż:
1. Gmina Szczytno w 2007 i 2008 roku r osiadała i nadal posiada podpisaną umowę z
Urzędem Miasta Szczytno, prowadzącym schronisko dla zwierząt, które zobowiązało się do
przyjmowania dostarczonych przez nas bezdomnych zwierząt.
2. W 2007 roku na koszt Gminy Szczytno utrzymywanych było średnio ok. 45 psów i średnio
ok. 8 kotów. W 2008 roku stan ten utrzymj wany był na podobnym poziomie.
3. Koszty realizacji zadania są rozliczane na podstawie proporcjonalnych kosztów utrzymania
całego schroniska z danego roku na rok przyszły. Za 2007 rok koszty Gminy Szczytno
wyniosły 30 062,52 zł. a za 2008 rok wyniosą 31 824.68 zł.

YTNO
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a..

- sprawę prowadzi Mariusz Kulas tel. (089) 623-25-85

echowski

W/1

WÓJT GMINY
ŚWIĄTKI

Nasz znak:
BG-8129/1 7/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt 'Argos'
U
L Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Data:
Światki,2009.04.07

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 marca
2009 roku informuję :
Ad. l Gmina nie miała w latach 2007 -2008 podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie opieki. Wyłapywaniem zwierząt zajmują się pracownicy Grupy
Transportowo-Drogowej przy Urzędzie. Opieka dla zwierząt jest w przytulisku , które
również jest w zarządzie Urzędu,
Ad.2 Zwierząt wyłapanych w 2007 roku było 11 , z tego oddano do adopcji 4 . W 2008
wyłapano 11 i oddano do adopcji 7,
Ad.3 Koszt utrzymania zwierząt wyniósł w 2007 roku 8.421 zł a w 2008 roku 28.946 zł

/Ó J T
tnc/ •-, !:.na.K7. Sypiański

URZĄD GMINY
19-411 ŚWIĘTAJNO

woj. warmińsko-mazurskie
tel. 521 5420. fax 521 5465

Świętajno, dnia 03.04.2009r.

RS.6077-3/09

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

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

Gmina Świętajno w latach 2007 i 2008 miała zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk, Anna
Maria Krajewska- Kuncewicz, w miejscowości Bystry 26, 11-500 Giżycko,
w roku 2007 przekazano przedsiębiorstwu 2 szt, a w roku 2008 - 3 szt. bezdomnych psów,
płatność realizowana była w okresach miesięcznych w zależności od ilości przebywających w
schronisku zwierząt w danym miesiącu.
Koszty poniesione przez gminę w 2007 r. wyniosły 6.807 zł, natomiast w 2008 r. - 7.718 zł.

Zup

Tolkmicko.02.04.2009

ROL-6134-01/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt ARGOS
Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009 Urząd Miasta i gminy w Tolkmicku przesyła
informacje dotyczące bezpańskich zwierząt:
1. W roku 2007 Gmina nie posiadała umowy na wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi
zwierzętami.
2. W roku 2008 Gmina miała porozumienie ze schroniskiem AZYL DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT GLINCZ w Żukowie woj. Pomorskie na wyłapanie i
opiekę wet dla 10 szt zwierząt
3. W roku 2008 wyłapano sześć psów .
4. Za usługę wyłapywania łącznie z opieką zapłacono 3660 zł

Inspektor Alicja Borowiec

1V1IEJSK1
W WĘGORZEWIE
ul.Zamkowa 3
1.(0-87) 427 54 00 ; fax (0-87) 427 54 01
woj.warmińsko-mazurskie

Węgorzewo dn. 08.04.2009r.

OŚ 7080/20/2009

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

Odpowiadając na Państwa wniosek na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie
informuję:
1. czy i z kim gmina miała w 2007 i 2008r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/!ub zapewnienie im dalszej opieki?
Gmina Węgorzewo ma podpisaną umowę na wyłapywanie i utrzymywanie w
schronisku bezdomnych i pozbawionych opieki psów z Przedsiębiorstwem
Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko
2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2007 roku, a jakie w 2008 roku?
zarówno w 2007 jak i 2008 roku średnio w miesiącu przebywało od 23 do 28
psów
3. jaki był w 2007r. i jaki był w 2008r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
w 2007 roku był to koszt: 42.307,85 zł brutto
w 2008 roku był to koszt: 66.808,40 zł brutto
płatność oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem

U R Z Ą D GMINY

w Wieliczkach
19-404 WisliczKi , ul.Lipowa 53
tel.(087)621-90-60,621-90-73
fax 521-42-77

Wieliczki,dn.10.04.2009 r.

Znak: G.II.7083-2/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji dotyczącej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania , Urząd Gminy w Wieliczkach informuje:
Ad. l Urząd Gminy w Wieliczkach w 2007 roku nie miał podpisanej umowy jak również nie
udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2008 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla
Bezdomnych Zwierząt ,w Bystrym k.Giżycka na wyłapywanie ,przyjmowanie do
schroniska i sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami.
Ad.2 W 2008 roku z terenu gminy wyłapano i umieszczono w schronisku 3 sztuki psów.
Zwierzęta utrzymywane są na koszt gminy.
Ad.3 W 2008 roku koszt wyłapania i utrzymania psów w schronisku wyniósł 2476.50 zł.
Opłata za opiekę nad zwierzętami w schronisku dokonywana jest zgodnie z
umową,co miesiąc ,po przedłożeniu faktury i oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.

6134-1/09

Wilczęta, dnia 03.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 W A R S Z A W A
W odpowiedzi na zapytania, zgłoszone we wniosku o udzielenie informacji
publicznej z dnia 27 marca 2009 roku (data wpływu: 02 kwietnia 2009 roku) informuje się,
że:
1) Odpowiedź na pytanie l - Gmina Wilczęta w latach 2007/2008 nie posiadała umowy ani
nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2) Odpowiedź na pytanie 2 - W latach 2007/2008 nie występowały przypadki konieczności
wyłapywania bezdomnych zwierząt, w związku z powyższym nie było konieczności
ponoszenia kosztów przez Gminę na wyłapywanie i utrzymywanie zwierząt.
3) Odpowiedź na pytanie 3 - Wynika z odpowiedzi na pyt. l i 2.
Odpowiedzi udzielono zgodnie z żądaniem wnioskodawcy - w formie elektronicznej: e-mail:
boz@boz.org.pl
Wójt Gminy
Bogusław Szczerba

Wydminy, dn. 14.04.2009r.
Znak: OR 0718-1/1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros'
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo znak WM115 z dnia 27 marca 2009 roku, które wpłynęło
do tutejszego Urzędu w dniu l kwietnia 2009 roku, uprzejmie informuję:
Ad. 1. W roku 2007 i 2008 Gmina Wydminy miała stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki ze Schroniskiem dla Zwierząt „Dom
Sary" w Bystrym.
Ad. 2. w roku 2007 utrzymywane było l zwierzę, zaś w roku 2008 - 9.
Ad. 3. Koszt wyłapywania i utrzymania zwierząt w schronisku wyniósł odpowiednio:
2007 - 606,34zł
2008-17156,86zł
Naliczany jest w formie opłaty miesięcznej za pobyt zwierzęcia, która wynosi 256,20zł
na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Z poważaniem
(-) Monika Łępicka-Gij
Sekretarz Gminy

CT w ZALEWIE

-230 Zalewo, ui. Czcstoehowska 8
td. 089 758 «j 77, fo o 89 758 82 72

Zalewo, dnia 15.04.2009 r.

Nasz znak :
GTR 7213/54/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos „
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
odnośnie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Miejski Zalewo informuje, że :
- wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie naszej Gminy zajmuje się Zakład
Gospodarki Komunalnej w Zalewie, który następnie dostarcza do schroniska.
Gmina posiada zawartą umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Ostródzie.
- bezdomnych zwierząt wyłapanych było w 2007 r.
- l szt.
w 2008 r.
- 4 szt.
- umowa zawarta ze schroniskiem oparta jest bieżącej ewidencji zwierząt i w formie
ryczałtowej od jednej szt. dokonywana jest zapłata.
Łączna kwota dokonanej zapłaty w wyżej wymieniony okresie wyniosła 3.600 zł.

Z up. BURMISTRZA
SEKRETAR3]GMINY
Irena Pu •fioła

