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OŚ.6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu do tut,

urzędu 24.03.2011 r.) o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:

1. Gmina Banie Mazurskie miała w 2009 oraz w 2010 r. podpisane stałe

umowy na przetrzymywanie i zapewnianie opieki bezdomnym

zwierzętom z terenu gminy.

2. W 2009 oraz w 2010 r. nie były wyłapywane i utrzymywane na koszt

gminy żadne zwierzęta.

3. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z opieką oraz

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
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Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Paweł Bobrowski" <srodowisko@barciany.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 16:41
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Uprzejmie informuję, iż Urząd Gminy w Barcianach nie posiada stałej umowy i nie udziela doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

Z poważaniem
Paweł Bobrowski

9011-01-78



URZĄD MIEJSKI
w Barczewie yy (V\

Plac Ratuszowy l
11-010 Barczewo

woj. warmińsko-mazurskie

Barczewo dnia . 6. 04. 201 l r
SM-5231/

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami uprzejmie informuję , że Gmina Barczewo nie posiada własnego schroniska .
Problem bezdomnych i porzuconych zwierząt rozwiązywany jest zgodnie z obowiązującą
ustawą o ochronie zwierząt.
Bezdomne psy i koty na doraźne zlecenie są wyłapywane przez pracowników Schroniska
Zwierząt w Olsztynie i tam przewożone gdzie mają specjalistyczną opiekę .
W 2009r zostało wyłapanych 29 psów i l kot natomiast w 2010 r liczba ta zmniejszyła się do
16 psów .
Rocznie na ten cel Gmina Barczewo przeznacza kwotę 10000 zł . Przeciętny koszt
przekazania jednego psa do Schroniska w Olsztynie wynosi od 300 do 500 zł uwarunkowane
jest to kosztami transportu .

Z poważaniem



URZĄD GMINY W
RAPTrsłtyyCAfH Jel- +48897627716BAKrU5£YUAGH Te| +48897627700

ui. Plac Zwycięstwa 2, fax. +48 89 752 77 24
11-200 BartOSZyCe t.pawlowiczggm.na-bartoszyce.p!

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: Data:

RŚ-III. 6135.3.2011.T.P 13.04.2011r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt na terenie gminy Bartoszyco
informuję, że Urząd Gminy nie prowadzi ewidencji wyłapanych zwierząt bezdomnych.
Gmina przeciwdziała bezdomności zwierząt poprzez zlecanie na wyłapywanie ich przez
lekarza weterynarii. Zgłoszenia dotyczące bezdomności zwierząt odnoszą się głównie do
psów. Bezdomne zwierzęta są przewożone do Zakładu Budżetowego Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach, będącego własnością gminy Bartoszyce.
Zakład budżetowy jest miejscem tymczasowego pobytu psów do momentu oddania do
schroniska lub zabrania zwierzęcia przez nowego właściciela. Działania podejmowane
przez Urząd Gminy po otrzymaniu zgłoszenia są określone w Regulaminie Czystości i
Porządku Gminy Bartoszyce. Kolejną czynnością jest zamieszczanie zdjęć bezdomnych
psów na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a także w lokalnych mediach.
Przy wyczerpaniu wyżej wymienionych możliwości, psy są przewożone do schroniska dla
zwierząt "Mój dom" koło Mrągowa za które uiszczana jest jednorazowa opłata.

Koszty realizacji zadań obejmujący umieszczanie bezdomnych zwierząt w
schronisku na które składają się koszta wyżywienia, interwencji lekarza weterynarii,
wyłapania i transportu wynosiły w roku 2009 14 924,85zł, natomiast za rok 2010
22341,97zł.

Z up. W ó i t a
Sporz- u l i \
Podinsp. T.Pawłowicz J3toWs(«if> MiJ^sJdJ

" ZASTSPCA V/Ó.JTA



12-230 BIAŁA PISKA
Plac Adama Mickiewicza 25

Tei.(87)424 1369

RiGN.6140.04.2011
Biała Piska, dnia 25-03-2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu 23-03-2011 r., informuję,
że:
1) Gmina Biała Piska w latach 2009 i 2010 zawarła stałe umowy ze Schroniskiem dla

Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, na wyłapywanie i utrzymanie
bezdomnych zwierząt w Schronisku,

2) Koszt wynikający z podpisanych umów w;
- 2009 r. wyniósł 48 000,00 zł,
- 2010 r. wyniósł 48 000,00 zł,
płatność ryczałtowa, płatna po 4 000,00 zł miesięcznie na podstawie wystawionych
faktur,

Zestawienie danych o zwierzętach złapanych, oddanych do adopcji i utrzymywanych
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radysach

miesiąc

l
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

2010 r.
Stan

zwierząt
na koniec
miesiąca

73
73
74
72
73
72
71
73
73
74
75
76

Przyjętych
w miesiącu

2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
4
3

Oddanych
w miesiącu

3
2
1
4
2
3
4
1
3
2
3
2

2009 r.
Stan

zwierząt
na koniec
miesiąca

62
69
70
71
72
73
77
78
77
75
74
74

Przyjętych
w miesiącu

4
8
4
3
3
2
4
2
2
2
2
2

Oddanych
w miesiącu

3
1
3
2
2
1
0
1
3
4
3
2
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opr K. Nosek Ref. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 87 4241369.
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Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 7 A

Nasz znak: Data:

BMR.6140.6.2011 Biskupiec dnia 30.03.20) Ir.

Dot. wniosku o udzielenie informacji z dnia 21.03.2011 r.

Gmina Biskupiec posiadała i posiada umowę ze schroniskiem dla zwierząt „Mój

Dom" w Bagienicach Małych, na umieszczanie tam bezdomnych psów.

W stosunku rocznym umieszczamy tam ok. 20 psów, a ze stanu schodzi ok. 16,

głównie za przyczyną adopcji.

Opłata jest za każdego psa przebywającego w schronisku i ogólne koszty

związane z wyłapywaniem transportem, opieką weterynaryjną oraz

utrzymaniem w stosunku rocznym wynoszą przeciętnie ok. 95 000 zł.

B U R M •. '

i-r Elżbieta



Strona l z l

Od: <ugbromanowski@interia.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 25 marca 2011 08:07
Temat: witam.
Urząd Gminy Biskupice w odpowiedzi na list z dnia 21 marca 2011 w sprawie „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" informuje:

2009

W 2009 roku Gmina nie miała żadnej stałej umowy, gdyż nie było takiej potrzeby.

2010

W roku 2010 roku Gmina Biskupice podpisała porozumienie ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Iławie w okresie od 01.01.2011 do 31.12.201 Ir. Koszt takiego porozumienia to
750, 00 zł. miesięcznie i dotyczy 5 zwierząt rocznie. W przypadku większej ilości zwierząt
rozmawiałem z władzami schroniska, i zawsze służyli pomocą. W roku bieżącym również
podpisaliśmy porozumienie ze Schroniskiem, które obowiązuje do końca roku.

Pozdrawiam, Marek Romanowski
Urząd Gminy Biskupice
ul. Rynek l
13-340 Biskupice

Kadafi odgraża się Zachodowi. Czym zakończy się konflikt w Libii?
Czytaj &#187; http://linkint.pl/t295d

2011-03-25



U R Z Ą D MIEJSKI
w BISZTYNKU

11-230 Bisztynek, ul. Kościuszki 2
woj. warmirtsko-rnazurskle

tel.(089)7188006, fax(O89)7188603

iv/H

Bisztynek dn. 05.04.2011 r.

GG.033.2.3.2011

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 2009 i 2010 na terenie Gminy i Miasta Bisztynek nie

stwierdzono zwierząt bezdomnych i związku z tym nie poniesiono kosztów związanych

z realizacją w/w zadania.

B U S T R Z

Jan jwójcik



Braniewo, dnia 31.03.201 Ir

L.dz./DTE/508/201 Ir

l

Urząd Miasta Braniewa
Ul, Kościuszki 111
14-500 Braniewo

LJwia 29,03.201 1 r w sgrawie
psów.

Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie na Państwa wniosek

o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka

nad bezdomnymi, zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie wyjaśnia.

Zarządzeniem nr 111/04 Burmistrzu Miasta Braniewa z dnia 09,09. 2004r Administracji

Budynków Komunalnych w Braniewie (samorządowy zakład, budżetowy Gminy Miasta

Braniewa) zlecone zostało wykonywanie czynności związanych z wyłapywaniem

bezpańskich zwierząt na terenie miasta Braniewa i umieszczanie ich w schronisku dla

zwierząt, W 2009 roku zostały wyłapane psy w ilości 30 osobników, a w 20 Hk - 21

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. ABK przekazuje bezpańskie psy działającej na terenie miasta Braniewa

fundacji OTÓŻ ANJMALS. Dzięki działalności w/w organizacji niemal 100% psów znajduje

nowe domy. Psy, które nie od razu znajdą właścicieli umieszczane są w tymczasowych

domach finansowanych z dotacji Urzędu Miasta lub w pomieszczeniach i wybiegach

zagospodarowanych na terenie posesji administrowanej przez. ABK., gdzie oczekują

na adopcje. Obsługę codzienną; karmienie i sprzątanie wybiegów wykonują etatowi

pracownicy ABK, zlecana jest jedynie niezbędna opieka weterynaryjna (ewentualna

obserwacja /.wierząt bądź leczenie i szczepienia), Zlecenia te nie mają stałego charakteru

jedynie jednorazowy w przypadkach koniecznych. Koszt realizacji zadania w 2009r tj. zakup

materiałów na wykonanie wybiegów i remont pomieszczeń dla psów, zakup karmy i sprzętu

do wyłapywania, wyniósł 1 1 252,61 zł, a w 20IOr - 12 360 zł. Są to fundusze otrzymane przez

ABK w ramach dotacji z Urzędu Miasta Braniewa z przeznaczeniem na ten cel

Z poważaniem



Braniewo dnia 2011.03.25

WÓJT GMINY
BRANIEWO

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ARGOS
w Warszawie

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 21 marca 2011 w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
uprzejmie informuję:

1. Stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2009 roku i 2010 roku Gmina
nie posiadała.

2. Na koszt Gminy w 2009 roku były utrzymywane 4 psy w tym: na podstawie umów
adopcyjnych i jednorazowej umowy przekazania do schroniska. W 2010 roku na koszt
Gminy utrzymywanych było 7 szt. psów na podstawie: umów adopcyjnych i użyczenia
budy, tymczasowych umów na utrzymanie psów z osobami fizycznymi.

3. Koszty jakie Gmina poniosła w związku z utrzymywaniem bezdomnych zwierząt to
w 2009 roku kwota 350,00zł a natomiast w 2010 roku 3567, 99 zł.

Z poważaniem:



WÓJT GMIN1
U-606 Budry Biuro Ochrony Zwierząt

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

Nasz znak: Data:
ROK.6056.2.2011 11.04.2011

Odpowiadając na wasze pismo z dnia 21 marca 201 Iroku w sprawie realizacji przez
Gminę Budry zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie
informuję:

1. Gmina Budry od 2006 roku ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia
Schronisk dla bezdomnych zwierząt Anna Maria Krajewska - Kuncewicz z siedzibą
w Bystrym koło Giżycka. Umowa dotyczy doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. W 2009 roku na koszt gminy nie było wyłapywanych i przetrzymywanych zwierząt.
W 2010 roku zgłoszono i przekazano do schroniska 2 psy.

3. Koszty związane z wyłapaniem i umieszczeniem w schronisku od sierpnia 2010 r.
2-ch psów wynosił łącznie l .211.83 zł.
Koszty zgodnie z zawartą ze Schroniskiem umową wynoszą:

• miesięczne wynagrodzenie w wysokości 231,00 zł. + VAT za pobyt l psa w
schronisku.

• w przypadku pobytu psa mniej niż miesiąc wynagrodzenie wynosi 7.70 zł. +
VAT za każdy dzień.

• opłata za szczenięta do 3-go miesiąca życia wynosi 77,00 zł. + VAT
• odłowienie i dostarczenie psa podejrzanego o wściekliznę po pogryzieniu

człowieka na obserwację weterynaryjną wynosi 500 zł+ VAT.

dr i



WÓJT GMINY DĄBkOWNO
14-120 DĄBRÓWNO Biuro Ochrony Zwierząt

ul, Kościuszki 21 _, .. , . „
woj warmińsko mazurskie Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: Data:
ROŚ.614.2.2011 Dąbrówno, 2011.03.28

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie udzielenia
informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami - uprzejmie
informuję, że Rada Gminy Dąbrówno podjęła uchwałę określającą zasady i
warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy.

- w latach 2009 i 2010 wyłapano i przekazano do adopcji 4 sztuki zwierząt
(psów).

Za przyjęte do adopcji zwierzę, gmina wypłaca przyjmującemu kwotę 100 zł,
w celu pokrycia kosztów ich adaptacji, zgodnie z podjętą uchwałą.

Poniesione koszty w tym zakresie w latach: 2009 i 2010 wyniosły - 400 zł.

Ponadto gmina Dąbrówno wraz z innymi gminami zamierza podjąć działania
zmierzające do budowy wspólnego schroniska dla zwierząt w miejscowości
Wyżnice.

Z poważaniem

W



U RZĄ1> MIEJSKI
w Dobrym Mieście

ul. Warszawska 14
11 -040 Dóbr© Miasto Dobre Miasto2011-03-28

Nr RG.6140.1.5.2011

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 21 marca 2011 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 2009 i 2010 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:

2009 rok- 11 szt
2010 rok- 13 szt

Ad.3. Koszt realizacji całego zadania :

2009 rok - 1782, 00 zł ( w tym inne usługi - interwencja dot. lisa, tchórzofretki - 428,00 zł)
2010 rok - 16.710,01 zł ( w tym inne usługi - transport łabędzia, usługi weterynaryjne
odebranych koni ,eutanazja sarny, eutanazja koziołka,, dezynsekcja osy - 1739,65 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
Spółki Weterynaryjne.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Beata



UkZĄD GMINY
19-504 DUBENINKI

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

IGP. 6140.1.2011 Data: 22.04.2011 r

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2011 r. Urząd Gminy

w Dubeninkach uprzejmie informuje:

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 20 10 roku zostały odłapane i utrzymywane w powyższym schronisku 4

szczeniaki i jedna suka.

3. Koszt utrzymania w schronisku ogółem za 2010 r wyniósł 1205,97 zł.

Natomiast forma płatności następowała przelewem co miesiąc w kwocie

listopad -548,39 zł

grudzień-657,58 zł.

PODINSPEKTOR

mgrtnż. Roaim.Sojkowska



URZĄD GlYiI^ i
ul. Olsztyńska 32
11-OO1 Dywity

tel. 089-524 76 59, fax 089-512 01 24
>np739-IO-23-S2J. Re?oi> ono5355 Dywity, dnia 25.03.2011 r.

GK.614.4.2011.DK

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

W nawiązaniu do złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:

Ad. l Gmina Dywity w 2009 r. i 2010 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, tylko udzielała doraźne zlecenia.

Ad. 2 Ilość zwierząt wyłapanych 8 szt, koszt 2.370,00 zł w 2009 r.

Ilość zwierząt wyłapanych 17 szt, koszt 3.911,00 zł w 2010 r.

Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania za umieszczenie w schronisku był opłatą jednorazową i

wyniósł w 2009 r. 1.706,00 zł, w 2010 r. 2.988,00 zł.

, , f mgr inż. Daniel Zalwomyl.a/a /



BURMISTRZ MIASTA „ . ., oon^nn
DZIAŁDOWO Działdowo, 28.03.2011 r.

GKW.7000.2.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37A,

04-886 Warszawa

Na podstawie art. 10 i 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz.U z 2001, Nr 112, póz. 1198 z późn. zm), w odpowiedzi na pismo z dnia 23 marca

2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania w 2009 i 2010 roku uprzejmie

informuję. Wyłapane na terenie Gminy Miasta Działdowo bezdomne zwierzęta domowe były

przetrzymywane w roku 2009 i 2010 w schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości

Pawłowo k/Ciechanowa na podstawie zawieranej corocznie umowy pomiędzy Gminą Miasto

Działdowo a schroniskiem dla bezdomnych psów. W roku 2009 wyłapano 21 bezdomnych psów,

natomiast w roku 2010 wyłapano 19.

Usługi weterynaryjne w zakresie leczenia bezdomnych zwierząt domowych zarówno w roku

2009 i 2010 świadczył przedsiębiorca, który zawarł z Gminą stosowną umowę i posiadał wymagane

prawem zezwolenia oraz zgody niezbędne dc ich świadczenia. Ponadto osoba ta jest zarejestrowana

w tut. Ewidencji Działalności Gospodarczej jako podmiot prowadzący i świadczący usługi

weterynaryjne. Padłe bezdomne zwierzęta domowe były odbierane w roku 2009 przez osobę, która

świadczyła usługi polegające za zbieraniu padłych zwierząt z terenu miasta Działdowa. Podobnie

jak w powyższych przypadkach Gmina również z tym przedsiębiorcą zawarła umowę w 2010 roku

na świadczenie usług związanych z odbiorem i utylizacjąpadłych zwierząt.

Poniesiony przez Gminę Miasto Działdowo łączny koszt zapewnienia opieki bezdomnym

zwierzętom w roku 2010 wyniósł 49.538,10 zł, natomiast w roku 2009 kwota ta wynosiła

40.618,68 zł. Kwoty te stanowiły wydatek uwzględniony w założeniach do budżetu miasta

Działdowo na dany rok.

Na powyższe kwoty składają się wszystkie opłaty poniesione przez Gminę Miasto

Działdowo w danym roku kalendarzowym. Przy czym za utrzymanie psów w schronisku Miasto

ponosiło opłaty w stosunku miesięcznym (iloczyn ilości zwierząt przebywających pod opieką

i stawki za dzień utrzymania), jeżeli chodzi o świadczenie innych usług zapłata następowała

w terminie 14 dni od daty ich wykonania.

Otrzymują: BJ/RMIJ5TRZ

j 1. Adresat mgrBrdńistawklazurkiewicz

2. a/a
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WÓJT GMINY
DZIAŁDOWO Działdowo, 2011.04.06

GKŚ.6140.2.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Działdowo w 2009r. i 2010r. 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 ww. usług.

Bezdomne zwierzęta - psy z terenu gminy wyłapywane były przez pracowników

Urzędu Gminy Działdowo tj. przez Straż Gminną, a następnie umieszczane

na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Uzdowie celem poddania ich

czasowej obserwacji pod opieką miejscowego lekarza weterynarii do momentu

znalezienia nowego właściciela.

2. Gmina nie prowadzi ewidencji wyłapanych zwierząt.

3. Koszt zapewnienia przez Gminę opieki weterynaryjnej i wyżywienia wyłapanym

psom podczas ich przebywania na terenie oczyszczalni w 2009 r. wyniósł

18 304,84 zł, a w 2010r. wyniósł 17 606,95 zł.

Otrzymują:
(L) Adresat
2. A.a.
Sporz. K..K.



Strona l z l

Od: <budownictwo@ug-dzwierzuty.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 15 kwietnia 2011 11:53
Temat: Gmina Dźwierzuty
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie
informuję:
1. Gmina Dźwierzuty w latach 2009 i 2010 r. nie podpisywała umów oraz nie udzialała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Gmina Dźwierzuty nie posiada danych o ilości zwierząt wyłapywanych lub utrzymywanych na koszt
gminy.
3. Gmina Dźwierzuty nie posiada umowy ze schroniskiem. W przypadkach zgłoszenia bezdomnego psa,
w zamian za jego przygarnięcie, gmina oferuje mieszkańcom jednorazowa pomoc, np. zapewnia karmę,
szczepienie, opiekę weterynaryjną. Roczny koszt realizacji powyższych zadań wynosi ok. 500,00 zł.

Ewa Marud
insp. ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Dźwierzuty
tel. 89 621 03 91

im 1 A/I 1 o



URZĄD MIEJSKI
w ELBLĄGU

W Y D Z I H t GOSPODARKI K O M U N A L N E J
l OCHRONY ŚRODOWISKA

GKiOŚ-GK.7031.9.201 l.TF

Elbląg, dnia
O 8 KW1.2011

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

Dotyczy: wniosku z dnia 21 marca 201 Ir. o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek jw., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 24.03.201 Ir. przekazuję
informacje, o które Biuro Ochrony Zwierząt wystąpiło:
l .

2.

W latach 2009 i 2010 Gmina Miasto Elbląg miała zawartą umowę (obowiązującą także w 201 1 r.)
na prowadzenie schroniska dla zwierząt Elbiągu, z organizacją pozarządową Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTÓŻ „ANIMALS" z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 41/16.
Organizacja ta została wybrana w drodze konkursu - zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
Zakres umowy obejmuje m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Elbląga i
umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Elblągu, gdzie mają zapewnioną opiekę (również
opiekę weterynaryjną).
Dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych w schronisku dla zwierząt w Elblągu:

Okres sprawozdawczy

2009

2010

psy
wyłapane

386

270

przebywające w
schronisku

157
psów średniodziennie

232
psy średniodziennie

koty
wyłapane

112

87

przebywające w
schronisku

34
koty średniodziennie

78
kotów średniodziennie

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest jednym z elementów funkcjonowania schroniska dla
zwierząt w Elblągu. W związku z tym koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt wchodzą w
skład kosztów utrzymania schroniska i nie ma możliwości wyodrębnienia ich, gdyż nie są
oddzielnie księgowane. W latach 2009 i 2010 koszty utrzymania schroniska (w tym koszty
wyłapywania bezdomnych zwierząt) pokrywane były ze środków budżetu miasta Elbląg
(przekazywanych w formie dotacji dla OTÓŻ „ANIMALS") oraz ze środków własnych OTÓŻ
„ANIMALS".

źródło f inansowania kosztów utrzymania schroniska dla
zwierząt w Elblągu

środki budżetu miasta Elbląg przekazywane w formie dotacji
dla OTÓŻ „ANIMALS"
środki własne OTÓŻ „ANIMALS" zgodnie ze
Sprawozdaniami rocznymi z wykonania zadania publicznego
prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu

RAZEM

2009

550.000,00 zł

227.775,86 zł

777.775,86 zł

2010

555,500,00 zł

242.222,49 zł

797.722,49 zł

Otrzymują:
(T) Adresat

2. GK.IV-a/a
do wiadomości:

l . Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu

i Ochrony

mgr inż. AnnJa Kulik
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Elbląg, dnia 30.03.2011 r.

OŚ/GK.6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011r.(data wpływu 24.03.2011 r.) w sprawie udzielenia

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85c 82-300 Elbląg informuje, że :

• w latach 2009 - 2010 współpracowaliśmy z Europejskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt -

Zarządem Głównym w Wejherowie ul. Kochanowskiego 19A/9 oraz ze Schroniskiem

dla Zwierząt w Elblągu ul. Królewiecka 223, OTÓŻ Animals Schroniskiem dla bezdomnych

Zwierząt w Tczewie ul. Malinowska oraz Przytuliskiem dla Zwierząt pod Pasłękiem.

Utrzymujemy także ścisłą współpracę z Lecznicą Weterynaryjną „Grunwaldzka" w Elblągu

ul. Grunwaldzka 108, w której przetrzymywane są zwierzęta wymagające obserwacji lub

bezpośredniego leczenia.

• w 2009r. koszt wyłapania i opieki za 20 sztuk bezdomnych zwierząt (głównie psów) wynosił

11.102,90 zł, natomiast w 201 Or. koszt ten wyniósł 3261,96,0 zł za 4 sztuki.

• 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.

ZASTĘP ÓJTA

Tucholski



Ełk, dnia 5 kwietnia 2011 r.

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

MK.6140.1.17.2011

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia 21.03.2011 r. na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 Ir. Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta
Ełku udziela informacji na zawarte w nim pytania:
1. Gmina Miasto Ełk miała podpisane stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki w schronisku z następującymi podmiotami:
a), w 2009r. z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Ełku,
b). w2010r.:

- do 31.11. - z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Eiku
- od 30.11. - z EKO-AR Sp. z o.o. 19-314 Kalinowo, Koleśniki 2.

2. W 2009r. w Azylu dla bezdomnych zwierząt w Siedliskach na przestrzeni całego roku
przebywało 324 sztuk psów, a w 201 Or. - 249 sztuk.

3. Gmina za wyłapywanie bezdomnych psów i sprawowanie opieki nad nimi w Azylu płaciła dla
TonZ miesięcznym ryczałtem w wysokości 12 350,00 zł w 2009r. , natomiast w 2010r. -
12 475,00 zł miesięcznie.
Od grudnia 2010r. miesięczny koszt wyłapywania i utrzymywania bezdomnych psów w

schronisku w Ruskiej Wsi wyliczany jest na podstawie ceny jednostkowej za dobę pobytu psa w
schronisku oraz za każdorazowe odłowienie psa i przewiezienie go do schroniska - koszt tej usługi
w miesiącu listopad -grudzień 2010r. wyniósł - 32.241,79 zł.

NAjC
^B^ł^ww

• mim

inż. Andrzej Semeńczuk



WÓfT GMINY EŁK
Ełk, 28.03.2011 r.

OS. 604.3.201 l.DK

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 21.03.2011 r.

informuję, że;

• w roku 2009 Gmina Ełk na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych

zwierząt posiadała podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad

Zwierzętami w Warszawie Oddział w Ełku, ul. Armii Krajowej 39, 19-300

Ełk, które prowadziło Azyl dla bezdomnych zwierząt w Siedliskach k/Ełku.

• do listopada 2010 roku również korzystano z usług w/w Towarzystwa, z

uwagi jednak na konieczność likwidacji azylu w drodze przetargu wyłoniono

nowy podmiot prowadzący Schronisko dla bezdomnych zwierząt w

miejscowości Ruska Wieś, gmina Ełk.

W ramach zawartej umowy realizowane jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

zapewnienie im stałej opieki weterynaryjnej, prowadzona jest ewidencja elektroniczna

czworonogów oraz czynna adopcja. Spółka EKO-AR z o.o. s siedzibą Koleśniki 2

współpracuje z placówkami oświatowymi zarówno na terenie Gminy Ełk jak i Gminy

Miasta Ełk oraz terenów ościennych.

WL
oski

Otrzymują:

(h) Adresat

2. a/a



B U R i.-i i S T WM
MIASTA I GMINY

FROMBORK

OŚ 1431.1.2011 Frombork dnia 29.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że

nasza gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Na terenie miasta i gminy Frombork działa Stowarzyszenie Towarzystwo Opieki nad

Zwierzętami Koło we Fromborku, które w 2009 roku otrzymało dofinansowanie m.in. na

wyżej wymieniony cel w kwocie 2000 złotych oraz w 2010 roku kwotę 1000 złotych.

Dofinansowanie te jest również przeznaczane na realizację zadań statutowych

Stowarzyszenia w zakresie zapewnienie doraźnej opieki, dokarmianie i leczenia zwierząt.

Ponadto Miasto i Gmina Frombork w ramach posiadanych możliwości wykonuje

przedmiotowe zadanie we własnym zakresie i na własny koszt.

Informuję jednocześnie, że Rada Miejska we Fromborku przyjęła „Program

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork".

B U R M I S T R Z

*JU



RGGIOŚ .6140-2/11 Gierzwałd 24.03.201 Ir.

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

Z związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobów i skutków
wykonywania zadania "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt,Gmina Grunwald Informuje ;

1. W 2009 i 2010 Gmina posiadała stałą umowę na zapewnienie opieki nad bezpańskimi
zwierzętami z Urzędem Miasta Ostróda . Wykonawcą usług jest firma " Usługi opieki nad
zwierzętami Ewa Gurzyńska", Zwierzewo 14-100 Ostróda Schronisko Lubajny.

2. W 2009 były utrzymywane 2 psy, W 2010 również 2 psy .Od początku 2011 opieką objęte
są 3 psy z terenu naszej Gminy.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 to 3600zł i podobnie jest w roku 2010 . Płatności
dokonujemy w cyklach miesięcznych po 300zł.

Sporządził:
Kupisz Rydiger
tel.896412308 2 up/WÓyTA

Artur * —
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami,

Inwestycji i Ochrony Środowiska



1-R2ĄD MIEJSKI
Wydział Mienia

«i;-;rat GoapodarM Komunalnej
•:, Ochrony Środowiska

,1-500 Giżycko, ftl l Maja 14
*,el, R7 7324 1S1

WM.6140.6.2011

Giżycko, 30 marca 2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że
Gmina Miejska Giżycko miała w latach 2009-2010 i nadal ma podpisaną umowę na
prowadzenie działań ochronnych przed bezdomnością zwierząt na terenie Giżycka z
Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierzą Anny Marii
Krajewskiej-Kuncewicz z siedzibą w Bystrym 26 A. 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 tabelka:

Rok

2009
2010

Liczba psów
w schronisku

na koniec
roku
115
130

Liczba psów
odłowionych

wdanym
roku
49
67

Liczba psów
oddanych w
danym roku

32
44

Roczny koszt
utrzymania
schroniska

99.552
121.024

Jak wynika z podpisanej umowy koszty ponoszone przez miasto mają charakter ryczałtowy i
co miesiąc przedsiębiorca prowadzący schronisko ma obowiązek przedstawić aktualne
zestawienia liczby zwierząt, oraz karty ewidencyjne świeżo przyjętych do schroniska
zwierząt.



13.04.2011 r.
ul. Mickiewicza 33

1 centr.0874299860 fax 0874299976
NIP 845-10-12-653

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia

informacji na temat organizacji ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - Urząd

Gminy Giżycko uprzejmie informuje co następuje:

Ad. l

Bezdomne zwierzęta w 2009 i 2010 r. wyłapywane były wraz z zapewnieniem im

opieki na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk

dla Bezdomnych Zwierząt Anna Krajewska-Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko.

Ad.2

Ilość psów utrzymywanych w schronisku na koszt gminy w roku 2009:

25 (stan na dzień 31.12.2009 r.)

Ilość psów utrzymywanych w schronisku na koszt gminy w roku 2010:

32 (stan na dzień 31.12.2010 r.)

Ad.3

W latach 2009-2010 koszty realizacji zadania oparte były na bieżącej ewidencji

zwierząt przebywających w schronisku. Ich wysokość wynosiła odpowiednio

79 570,28 zł w roku 2009 i 79 736,10 zł w roku 2010.

Zup. tCzeslawa mymanska

K l F R Of W N l K
' Referatu Qospodarlci ̂

" ' ' "



w/w
WÓJT GMINY

GODKOWO
woj. warmińsko-mazursk ie Godkowo, dnia 21 kwietnia 2011 roku.

OŚR.614.1.2011.ED

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i

skutków zadania : opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuję, że w

latach 2009-2010 gmina umieściła 4 psy w Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu

Obrońców Praw Zwierząt im. Świętego Franciszka z Asyżu. Jednorazowa płatność za

umieszczenie i opiekę jednego psa w schronisku wynosiła 1000 zł.

Z poważaniem

Grzywalski



URZĄD MIEJSKI
W GOŁDAPI

Plac Zwycięstwa 14
19-500" GOŁDAP

woi. warmińsko-mazurskie .
tei /fax(087)6i5-60-oo; la*(os?)615-08-00 Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A

04-886 W a r s z a w a

WIK. 7080-7/2011 Gołdap, dn. 05.04.2011 r.

Ad. l Gmina Gołdap w latach 2009 - 2010 nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienia im opieki. Były udzielane doraźne zlecenia w ramach ochrony przed

zwierzętami agresywnymi i podejrzanymi o chorobę wścieklizny.

Ad. 2 Na koszt gminy odłowiono następującą ilość psów:

rok 2009 - 42 szt.

rok2010-43 szt.

Ad. 3 Koszt realizacji zadania w roku 2009 wynosił 63,3 tyś zł, a koszt zadania w 2010 r. 64,05 tyś

zł. Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt.
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Górowo Iławeckie, dnia 24.03.2011 r.

PFP.1431.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
e-mail: boz@boz.org.pl

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03.2011 r. na
temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Gmina Miejska Górowo Iławeckie, informuje co następuje:

Nie posiadamy stałej umowy, na wyłapywanie bezpańskich zwierząt. Zadanie te
realizujemy na podstawie zleceń wg potrzeb. W latach 2009 i 2010 wszystkie zlecenia były
realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Mój Dom" zlokalizowane w
Bagienicach Małych k/Mrągowa. Jest to schronisko, z którym współpracujemy od kilku lat.
Jesteśmy zadowoleni z ich usług. W jednorazowej opłacie jest również wliczony dojazd,
przewóz oraz opieka w schronisku.

Realizacja w poszczególnych latach:
W 2009 roku, 4 psy, koszt zadania 6 240,00 zł.
W 2010 roku l pies, koszt zadania l 560,00 zł.

' R '/,

Jaci\k Przemysław Kostka
\

Sporządził: Andrzej Worobiec



URZĄD GJViil\Y
-220 GOROWO IŁAWECKIF Górowo Iławeckie, dnia 04 kwietnia 201 1 r

,530

RŚL. 6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 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.
Jednakże ostatnio nawiązaliśmy kontakt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Mój dom"
Tomasz Wieleba w Bagienicach Małych koło Mrągowa, które to w miarę możliwości
i posiadanych wolnych stanowisk przyjmują bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy.

- W 2009 roku wyłapano i przekazano do schroniska 8 sztuk psów i w 2010 roku odpowiednio
9 sztuk.

- Gmina poniosła koszt w wysokości 10 693,93 zł w 2009 roku i 14 485,00 zł w 2010 r. na
realizację całego zadania t.j. usługa weterynaryjna ( szczepienia + obserwacja) oraz koszt
przekazania psów do schroniska. Forma płatności -jednorazowa za umieszczenie
w schronisku.

Z poważaniem

W Ó J T . G M I N Y
l ( '

Bożena Olszewska-Switai



URZĄD
Grodziczno dnia 18 kwietnia 2011 r.

BP. 6724.1.9.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) Urząd Gminy w Grodzicznie przesyła odpowiedzi

na pytania na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniem:

Ad. l W Urzędzie Gminy zatrudniony i przeszkolony jest pracownik do wyłapywania

zwierząt. Złapane zwierzęta wywożone są do schroniska dla zwierząt w Brodnicy.

Ad. 2 W 2009r. wyłapano 5 psów, a w 2010r. wyłapano 12 psów.

Ad. 3 W 2009r. za opiekę nad wyłapanymi psami zapłacono 1651 zł., a w 2010r. 4969zł

Z poważaniem

n Konicz



Gronowo Elbląskie 2011-04-07
U R Z Ą D G M I N Y
itł. Łączności 3, te!./Sax 055-231-56-2:
82-;W" G R O N O W O E L ) LĄSKIE Biuro Ochrony Zwierząt
N!P 578-00-1 'r50-'; iiEGON i')GOS34428
Konto-. MSK-AI^. j/G^owo Elbląskie Fundacja dla Zwierząt
70 8300 0009^91 ?0552000 0010

„Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W związku z Państwa wnioskiem dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami i

ich wyłapywaniem, Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim informuje że w latach 2009 i 2010

tylko doraźnie korzystał z usług Firmy AZYL w Glinczu. Obecnie od 25 lutego 211 roku

zawarta została z Firmą AZYL w Glinczu przy ulicy Wierzbowej 83-330 Żukowo z Filią w

Kościerzynie przy ulicy Przemysłowej, umowa na prowadzenie działań interwencyjne -

profilaktycznych dotyczących Psów z terenu Gminy Gronowo Elbląskie.

wieki



W/i/y
URZĄD MIASTA SŁAWY

ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

BU.7080-12/11
Iława, 31.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W związku z wnioskiem z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" poniżej udzielam odpowiedzi

na następujące pytania:

L Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych

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

Gmina miejska miała w roku 2009 i 2010 podpisane umowy na wykonanie usługi

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie z Przedsiębiorstwem

Usług Komunalnych „EKO" sp. z o.o., ul. Biskupska 7,14-200 Iława.

Wyłapywanie zwierząt prowadzone było w sposób stały przez w/w firmę

i odnosiło się do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki

zwierząt, w szczególności chorych lub stwarzających zagrożenie. Wyłapane

zwierzęta umieszczano w schronisku.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r. ?

2009 stan na koniec roku

2009 liczba wyłapań

2010 stan na koniec roku

2010 liczba wyłapań

Psy

95

213

100

237

Koty

17

26

20

34



3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była

forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa,

oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Koszt realizacji zadania w 2009 r., zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

nieograniczonym, wynosił 185.200,88 zł brutto (kwota ryczałtowa za roczne

utrzymanie schroniska).

Koszt realizacji zadania w 2010 r., zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

nieograniczonym, wynosił 178.934,96 zł brutto (kwota ryczałtowa za roczne

utrzymanie schroniska).

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

mgr inż. Martwa Zarojewska



GMINA IŁAWA

U R Z Ą D GMINY W I Ł A W I E GMINA
FAIR PLAY

1XJ 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

W/M

Iława, dnia 25 marca 201 1 r.

IRL.6140.1.2011

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

Urząd Gminy w Iławie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21 marca 2011 r.
informuje:

1) W 2009 r. gmina Iława miała podpisaną umowę na wyłapywanie i transport psów do
schroniska z firmą „Ty i Ja" Bogusława Bielewska & Józef Eremus, ul. Biskupska 7,
14-200 Iława, a w 2010 r. z firmą „Eko" Bogusława Bieiewska ul. Biskupska 7,
14-200 Iława. Firmy te pełniły funkcję administratora Schroniska dla zwierząt w
Iławie, którego właścicielem jest miasto Iława. Na utrzymywanie psów w Schronisku
w latach 2009 - 2010 gmina Iława miała podpisane porozumienia z Urzędem Miasta
Iława.

2) W 2009 r. wyłapano i utrzymywano w schronisku 31 psów, a w 2010 r. - 33 psy.
3) W 2009 r. zapłacono 24.000 zł ryczałtem za utrzymanie 18 psów w schronisku (za

kolejnych 13 psów zapłacono dodatkowo 19.500 zł.). Za wyłapanie i transport psów
do schroniska zapłacono 2.760 zł. Podsumowując w 2009 r. na opiekę nad
bezdomnymi psami zapłacono - 46.260 zł.

W 2010 r. zapłacono 24.000 zł ryczałtem za utrzymanie 24 psów w schronisku
(za kolejnych 9 psów zapłacono dodatkowo 13.500 zł.). Za wyłapanie i transport psów
do schroniska zapłacono 3.120 zł. Podsumowując w 2010 r. za opiekę nad
bezdomnymi psami zapłacono - 40.620 zł.

Z poważaniem

mgr Andrgej~m:ach
KIEROWNIK RE5ŚRATU

INFRASTRUKJORY l ROZWjJU i OKALNEGO



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Zofia Szyburska" <zofia.szyburska@interia.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 marca 2011 14:04
Temat: informacja
Urząd Gminy Iłowo- Osada
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada

Urząd Gminy w Iłowie- Osadzie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuje, że gmina nie miała i nie ma zawartych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i nie udzielała doraźnych zleceń w tym zakresie. Zwierzęta bezdomne nie były
wyłapywane i utrzymywane na koszt gminy.

Zofia Szyburska, insp.d/s ochrony środowiska

Wygraj 300 zł na paliwo!
Sprawdź &#187; http://linkint.pl/f2960



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Paweł Oman" <pawel.oman@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2011 07:57

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., uprzejmie informuję, iż gmina Janowiec
Kościelny miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ciechanowie
na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Pawłowie w latach 2009 i 2010.

W 2009 r. z terenu naszej gminy w schronisku przebywały 2 psy, natomiast w roku 2010 do
czerwca również dwa psy, od czerwca do listopada l pies.

Koszt całego zadania w 2009 r. wyniósł 4 764,12. w roku 2010 - 3 49,39. Należności za
opiekę nad zwierzętami były regulowane co miesiąc, przelewem na podstawie przesłanej
faktury.

Z poważaniem:
Paweł Oman

Podinspektor ds. infrastruktury
komunalnej

w Urzędzie Gminy w Janowcu
Kościelnym

2011-04-06



Janowo 18.04.2011

URZĄD GMINY JANOWO
13-113 Janowo, ul.Przasnyska H

woj.warmińsko-mazurskie
fe i . / fax 089-62e-4i-4n Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

GT-6140/4/2011

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 roku informuję, że problem
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Janowo generalnie nie stanowi problemu.
Sporadycznie pojawiające się pojedyncze bezpańskie psy, szczególnie w okresie
letnim, staramy się schwytać i przekazać dla ludzi chętnych i zainteresowanych ich
utrzymaniem.

Nadmieniam, że zobligowany do wypełnienia ustawowego obowiązku
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, mam intencyjne zapewnienie
zawarcia umowy w tym zakresie ze strony Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w
Ciechanowie- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

Z poważaniem.



Urząd Gmluy Jedwabno .
u i W a r m i ń s k a 2

1 2-1 22 Jeciwabno Jedwabno, 07.04.201 Ir
te! (m 621 30 BO, ?ax (K9) 621 30 94

Znak sprawy:
GT.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt,

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. (data wpływu do Urzędu Gminy

23.03.2011 r.) 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 2009 i 2010 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 czasowo bądź przekazanych do schroniska w Szczytnie

bezdomnych zwierząt to w roku 2009r. - 4500 zł a w roku 2010r. - SOOOzł.

Ad 3 Forma płatności za umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku to jednorazowa opłata

w wysokości od 400zł do 600zł za każde oddane zwierzę. W przypadku, kiedy bezdomne zwierzę

pozostaje pod opieką Urzędu Gminy (do czasu wolnego miejsc w schronisku dla zwierząt) koszt

utrzymania to ok. 300 zł na jednego psa ( żywienie, opieka weterynaryjna i obsługa).

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat. mer tn^Mttlfonata Matuszewska
2. a/a



w/H

Jeziorany, dnia 24.03.2011 r.

U R Z Ą D MIEJSKI
=iac Zamkowy 4. 11-320 Jeziorany
:ei. (89) 539 27 41, fax (89) 539 27 60

NIP 739-00-08-905
REGON 000530293

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak:
RO 0717-34/2011

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku dotyczące udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie

informuję:

1. w 2009 roku zadania Gminy wynikające z ustawy realizowane były przez Zakład

Administracji Domów Mieszkalnych, natomiast w 2010 roku przez Zakład

Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach,

2. w 2009 roku przetrzymywano średnio l O psów, zaś w 2010 roku liczba ta wzrosła

do 13 psów,

3. w 2009 roku koszt realizacji zadania wyniósł 13.000,00 zł, natomiast 2010 roku
i

8.880,00 zł płatność za opiekę wynikała z bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających na terenie zakładu .

Z poważaniem,
URMLfeTRZ



URZĄD GMINY
11-O42 Jonkowo

ul. Klonowa 2
NIP 739-10-10-778 BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt "Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

GK 6143.3.2011 Jonkowo, 29.03.2011r.

W związku z Państwa pismem dotyczącym udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania" informuję, że:

1. w 2009r. i 201 Or. Gmina Jonkowo zlecała wyłapywanie zwierząt
bezdomnych Schronisku Zwierząt w Olsztynie oraz wykonywała
wyłapywanie we własnym zakresie,

2. dane liczbowe o zwierzętach w 2009r.:

• wyłapanych - ok. 12 sztuk,
• utrzymywanych na koszt gminy - ok. 10 sztuk,

3. dane liczbowe o zwierzętach w 201 Or.:

• wyłapanych - ok. 20 sztuk,
• utrzymywanych na koszt gminy — ok. l O sztuk

4. .koszt realizacji całego zadania w 2009r. - 26 798,16 zł zaś w 2010 r.
22 230.11 zł;

Forma płatności za opiekę -jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia w
schronisku w Olsztynie oraz bieżąca - zwierząt przebywających pod opieką.



Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

«1- Garncarska 37/a
04-886 Warszawa

Kętrzyn, dnia 24 marca 2011 r.

Znak sprawy: BPŚ. 1431.3.2011

Nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania opieka nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie udzielam
następujących odpowiedzi na przedstawione zapytania:

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

Odpowiedź:
W latach 2009 i 2010 miasto Kętrzyn miało zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie
profesjonalnego odławiania i transportu zwierząt bezpańskich, kompleksowej opieka nad
zwierzętami bezdomnymi, utylizacji zwierząt padłych oraz usług towarzyszących. Wykonawcą
usług był Tomasz Wielebą, prowadzący Schronisko Bezdomnych Zwierząt „Mój Dom" w
Bagienicach Małych pod Mrągowem

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapywanych i /lub utrzymywanych na koszt gminy w
2009r. ajakiew2010r.?

Odpowiedź:
2009 r. średnio, miesięcznie utrzymywano 24 zwierzęta - przyjmując (odławiając z terenu
miasta) miesięcznie 1-8 zwierząt,
2010 r. średnio, miesięcznie utrzymywano 26 zwierząt - przyjmując (odławiając z terenu
miasta) miesięcznie 1-5 zwierząt.

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

Odpowiedź:
2009 r. 77.086,52 zł
2010 r. 89.069,70 zł
Rozliczenie oparte na bieżącej ewidencji zwierząt odłowionych i przebywających pod opieką
prowadzącego schronisko.

Z up. Burriiistria Miast?
Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury Komunalnej w.m.
a/a



Kętrzyn, dnia 24.03.2011 r.

Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

uLGarncarska 37A, 04-886 Warszawa

Stosownie do Państwa pisma z dnia 21.03.2011 r. informuję, że Gmina Kętrzyn

w latach 2009 i 2010 nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki.

Problem bezdomnych zwierząt rozwiązywany był poprzez poszukiwanie i zapewnienie opieki w

miejscu znalezienia psa lub kota wśród miejscowych mieszkańców.

Od stycznia br. Gmina Kętrzyn posiada zawartą umowę z nowopowstałym schroniskiem w

miejscowości Pudwągi.

WÓJT \ó'b>v<z-^
mgr mź Sławomir Jarosik



łf/At

Kisielice, dnia 24 marca 2011 r.
RRG.OS.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 21
marca 2011 roku, Urząd Miejski w Kisielicach informuje:

1. W roku 2009 i 2010 Gmina Kisielice posiadała podpisaną umowę
na wyłapywanie oraz opiekę nad bezpańskimi psami z terenu
Gminy Kisielice z firmą „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„Daniel" z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Nad Torem l".

2. W 2009 roku firma zabezpieczyła i objęła opieką 10 psów
natomiast w roku 2010 firma zabezpieczyła 15 psów.

3. Gmina z firmą rozlicza się na podstawie wystawionych faktur za
opiekę nad przekazanymi psami, które wystawiane są co miesiąc za
opiekę nad psami, które w danym miesiącu znajdują się w
schronisku. W 2009 roku gmina zapłaciła za wykonanie usługi
31 991, 06 zł. natomiast w 2010 roku 26 928, 45 zł.

Informację przygotował:
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Jarosław Zieliński
Tel.: 557 278 55 08
Fax.: 557 278 55 02
e-mail: rozwoigininy@kisielice.pl



l//A

URZĄD GMINY v. -. n / : n x i o A i i.11-106 KIWITY Kiwity, 06.04.2011.
woj. warmińsko-mazurskie

tel./fax (0-89) 766-09-95
OOO53554O

MIR 7 <*3-1 5-81-494

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku, które wpłynęło do tut.
Urzędu w dniu 23.03.2011 r, w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uprzejmie informuję:

1. Gmina Kiwity w 2009 i 2010 roku nie zawierała stałych umów ani nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnianie
im opieki, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

2. W latach 2009 i 2010 gmina Kiwity otrzymała tylko dwa zgłoszenia o
konieczności zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami z
miejscowości Kiwity oraz Tolniki Wielkie.

3. W/w zwierzęta zostały zabrane przez pracowników Urzędu Gminy i
przekazane pod opiekę nowym właścicielom, którzy wyrazili chęć
zaopiekowania się nimi dla zapewnienia ochrony gospodarstw
indywidualnych. Gmina z tego tytułu nie poniosła żadnych kosztów.

Ponadto pragnę poinformować, że próby umieszczania zwierząt w schronisku
w Olsztynie nie dały rezultatu ze względu na przepełnienie schroniska. W
związku z tym w poprzednich latach i obecnie problem bezpańskich zwierząt na
terenie gminy Kiwity jest rozwiązywany poprzez szukanie nowych opiekunów
wśród mieszkańców gminy.

z poważaniem
/)

Z upoważnienia Wójta

Z a f T c a Wójta
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WÓJT GMINY KOLNO
11-311 Kolno 33 Bjuro Ochrony Zwierząt

woj. warmlńsko-mazurskle J

Fundacja dla zwierząt „GRGOS"

Warszawa

Nasz znak: Data:

RG.6180.10.2011 Kolno, dnia 24 marca 2011 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie udzielenia

informacji publicznej — informuję:

1. W 2009 i 2010 roku gmina Kolno udzieliła zleceń na wyłapanie bezdomnych

psów i zapewnienia im dalszej opieki dla: Schronisko dla Bezdomnych

Zwierząt „MÓJ DOM" Tomasz Wielebna Bagenice Małe, 11-700

Mrągowo.

2. W 2009 roku na terenie gminy Kolno wyłapano i przekazano do w/w schroniska

7 psów, a w 2010 roku 2 psy.

3. W roku 2009 koszt realizacji zadań wyniósł 10920,00 zł, a w 2010 roku

3120,00 zł. Forma ryczałtowa 1560 zł/psa, płatna przelewem w terminie 14 dni.

Informuję, że w/w latach były również przekazywane psy do dalszej opieki dla

mieszkańców gminy Kolno.



l/M

Nasz znak: GT.6140.16.2011 Korsze, dnia 03.06.2011 r.

URZĄD MIEJSKI
w KORSZACH

ul Mickiewicza 13 Biuro Ochrony Zwierząt
ii-430 Korsze Fundacja dla Zwierząt „Argos"woj. warmińsko-mazurskie J " -»

REGON 000529321 ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 25.05.2011 roku o udostępnieniu
informacji na temat sposobów i skutków realizacji, informujemy, że w miesiącu marcu
2011 roku nastąpiła zmiana kadrowa na stanowisku Inspektora ds. Ochrony Środowiska,
co skutkowało, niestety z naszej winy, brakiem odpowiedzi na Wasz marcowy wniosek.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia, przepraszamy, przesyłając podane niżej
informacje:

1. W 2009 i 2010 roku Gmina Korsze współpracowała w zakresie zapobiegania
bezdomności zwierząt z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Kętrzynie
(organizacja pozarządowa) oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
„Komunalnik" Spółka z o.o. w Kętrzynie. Z w/w przedsiębiorstwem w lutym 2011
roku podpisaliśmy umowę pn.: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Korsze".

2. W 2009 roku przy współpracy z w/w instytucjami: psy
- wyłapano - 12,
- wysterylizowano - l,
- umieszczono w schroniskach - 7,
- adoptowano - 5,

W 2010 roku: psy
- wyłapano - 11,
- wysterylizowano - 2,
- wykastrowano - l,
- umieszczono w schroniskach - 2,
- adoptowano - 9,

3. Koszt realizacji zadań:
W 2009 roku całkowity koszt zadania wyniósł 4 639,20 zł ( w tym: usługi

weterynaryjne, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, dokarmianie oraz utrzymanie psa w
schronisku - stawka dobowa).

W 2010 roku całkowity koszt zadania wyniósł 4 523,23 zł ( w tym: usługi j.w. +
usługi dla bezdomnych kotów).

Osoba do kontaktu: Zdzisław Flis - Inspektor Referatu GT Urzędu Miejskiego w Korszach
tel. 89 754 20 11, email: zdzislaw.flis@korsze.pl

Z poważaniem,

inź. Roman Rosicki
Kierownik »»ion>su Oospodartfi Terenowe!



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: gmina@kowale.fr.pl; http://www.gmina.kowale.fr.pl

URZĄD GMINY
19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44

tel./fax O 87 523 82 79,09,74 v , rti i- ,i • tin^tnnNIP 847-10-01-440 REGON000531358 Kowale Oleckie, dmą 22.04.2011 r.
e-moil:gmina@kowale.fr.pl

IGKtn.6140.1.201Lkl
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Arg os"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa zapytania skierowane do tutejszego Urzędu informuję:

Ad. l. Gmina Kowale Oleckie w 2009 i w 2010 r. miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie

bezdomnych psów i sprawowanie opieki nad nimi z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk

dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Krajewska-Kuncewicz , Bystry 26, 11-500 Giżycko.

Ad.2.

a) 2009 rok

- stan psów na l stycznia - 23 szt.,

- wyłapano psów - 35 szt.,

- zgony psów i przekazanie do adopcji - 22 szt.,

- stan psów na 31 grudnia - 36 szt.

b) 2010 rok

- stan psów na l stycznia - 36 szt.

- wyłapano psów - 28 szt.

- zgony psów i przekazanie do adopcji - 36 szt.

- stan psów na 31 grudnia - 28 szt.

Ad.3. Gmina Kowale Oleckie rozlicza się z Przedsiębiorstwem na zasadzie zawartej umowy i

prowadzonej ewidencji zwierząt po określonych w umowie cenach jednostkowych.

- koszt odłowienia i utrzymania psów w 2009 roku wyniósł: 103.949,83 zł,

- koszt odłowienia i utrzymania psów w 2010 roku wyniósł: 77.349,08 zł

z poważaniem
Z up./lfoójta

mgr Jnż./ts Locman
Kerownik Rsferaft d/sTTnfrastruktury,.

Gospodarki Komunalnej / M*s7ł<anio«ej,
Ewidencji DiiaidKołci oosp;. arc«j



WÓJT GMINY
KOZŁOWO

Kozłowo, dnia 8 kwietnia 2011r.

Or.1431.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ Agros"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011r. dotyczące udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję

iż Gmina Kozłowo w 2009 roku oraz do 30.04.2010r. miała podpisaną umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp z o.o w

Ciechanowie. Z dniem 30.04.2010r. przedmiotowa umowa została wypowiedziana przez

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o w Ciechanowie z powodu przepełnienia

schroniska. W tabeli poniżej przedstawione zostały zbiorcze dane za rok 2009 oraz 2010

przedstawiające ilość wyłapanych i utrzymywanych zwierząt oraz ponoszone z tego

tytułu koszty ( płatności następowały po przedstawieniu comiesięcznej faktury).

Lp./
miesiąc

Styczeń
Luty

Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień
Październik

Listopad
Grudzień

Suma

Ilość wyłapanych i utrzymywanych
zwierząt

2009
3,4

1,4

4,5,6
6,5

5

5,7

7,8

8,9

9,13,12
12

12,11,12
12

2010
12,11

11,10,9
9,14,18

18,17
17,15,14

14

14

14,13,12,11
11

11

11
11

Koszt realizacji całego zadania

2009
841,80
849,12
1134,60
1310,28
1134,60
1112,64
1654,32
2005,68
2393,64
2723,04
2627,88
2723,04

20510,64

2010
2715,72
2071,56
3243,37
4060,16
3742,96
5124,00
5294,80
4770,20
4026,00
4160,20
4026,00
4160,20

47395,01

llr\
WÓ4JT

mgr inż.Jadekjjankowski



Kruklankidn. 04.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04- 886 WARSZAWA

W związku z Państwa pismem z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie". Gmina Kruklanki ma zawartą umowę z Przedsiębiorstwem

Prowadzenia Schronisk Dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajeńska - Kuncewicz z

siedzibą w Bystrym 26, 11 - 500 Giżycko w której zobowiązuje się do przyjmowania

bezdomnych psów do schroniska i sprawowania opieki nad nimi. W 2009 r. w schronisku dla

bezdomnych zwierząt przebywało 69 psów a koszt ich utrzymania wraz z wyłapaniem

wynosił ok. 14300 zł ( brutto). Natomiast w roku 2010 przebywało 49 psów a koszt

utrzymania i wyłapania wyniósł 13500 zł ( brutto). Gmina płaci za pobyt i odłowienie

zwierząt w oparciu o bieżącą ewidencję.

Podinspektor

Cezary Sieradzki



URZĄD GMINY
13-306 KURZĘTN1K
ul. Grunwaldzka 39

Kurzętnik, dnia 24.03.2011 r.

ROM 6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa
Ul. Garncarska 37a

Odp. 1. Gmina nie posiada stałej umowy.
Doraźnie dokonuje wyłapywania Zakład Gospodarki Komunalnej w
Kurzętniku.

Odp. 2. rok 2009 - 7 sztuki / psy/ - wyłapane
rok 2010 - 2 sztuki / psy/ - wyłapane

Odp. 3. rok 2009 - 3.080,30 złotych / opłata jednorazowa/,
rok 2010 - 911.40 złotych / opłatajednorazowa/.



URZĄD GMINY
14-521 LELKOWO

woj. warmińsko-mazurskie
@ 55 244 81 83

RG.IY.6141.1.2011

Lelkowo, 04. 04. 2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. Urząd Gminy w Lelkowie informuje, iż

w 2009 i w 2010 roku nie mieliśmy stałej umowy oraz nie udzielaliśmy zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W latach 2009 i 2010 Gmina nie poniosła żadnych kosztów z tytułu

wyłapywania bądź utrzymywania bezpańskich zwierząt oraz nie umieściła zwierząt w schroniskach.

Z poważaniem

WÓJT '
/ -~~"n? Stanisław Pop

l

Otrzymują:

Qy Adresat

2. a/a



URZĄD M I A S T A ! GMINY
S T R A 7 MIEJSKA

13-230 Lidzbark u!. Dworcowa 2
woj wanniftsko-mazurskie

tel. (023)696 1258

SM-523 1/01/201 1

Lidzbark, dnia 19.04.201 lr

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
09-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 20lir Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
informuję:
1. W roku 2009 oraz 2010 gmina miała zawarte umowy oraz jedno zlecenie na zadania związane z
opieką nad bezdomnymi zwierzętami:
- zlecenie z dnia 10.01.2008r z Lekarzem Weterynarii Jarosław Waleszkowski, 13-230 Lidzbark ul.
Jeleńska - na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami z różnych zdarzeń ( potrącenia przez
samochody, pogryzienia, wymagające natychmiastowej interwencji).
- l umowę na odbiór padłych bezdomnych zwierząt z dnia 11.08.2008r z Mieczysławem
Adamowicz żarn. Jabłonowo 13-203 Dłutowo.
2. W roku 2009 ogółem wyłapano 17 psów (w tym 5 szt. ślepy miot) z czego:
- 10 szt. przekazano po przeprowadzonej obserwacji w Lecznicy Zwierząt nowym właścicielom
(adopcja),
- 7 szt. uśpiono (z potrąceń przez samochody w tym ślepy miot 5 szt. ok. 7 dniowy).
- ogólny koszt zadania w 2009r wyniósł 1487 zł.- forma płatności przelewy, opieka weterynaryjna
doraźna zgodnie z cennikiem usług weterynaryjnych.
- wyłapano l lisa którego po uśpieniu przekazano za pośrednictwem lek. wet. do badania na
wściekliznę.
3. W roku 2010 ogółem wyłapano 8 psów z czego:
- 6 szt. przekazano po przeprowadzonej obserwacji w Lecznicy nowym właścicielom (adopcja),
- 2 szt poddano uśpieniu (z potrąceń, lub nierokujących wyleczenie ),
- ponadto l kota po uderzeniu przez samochód (paraliż tylnych łap ) uśpiono,
- ogólny koszt zadania w 2010r wyniósł 1027 zł. zgodnie z cennikiem usług weterynaryjnych.
- wyłapano l lisa którego po uśpieniu przekazano za pośrednictwem lek. wet. do badania na
wściekliznę.
Jednocześnie chciałbym poinformować, że na rok 2011 na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w
budżecie gminy zagwarantowano kwotę 15 000 zł.
Pragnę również poinformować, że na terenie Gminy Lidzbark w dalszym ciągu brak jest schroniska
dla bezdomnych zwierząt z tego to względu jesteśmy zmuszeni do korzystania z usług schronisk
położonych poza naszym tereneu które to ze względu na przepełnienia praktycznie w każdym
wypadku odmawiaj ą przyjęć zwierząt spoza własnego terenu.

Z poważaniem

K Q

ie&ch Sadowskl



BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
ul. A.ŚwiętochowskiegoH T - ^ K I W •-v A •. ™ onu i

. . , . .__.iri. c i/1 Lidzbark Warmiński, dnia 28 marca 2011 rok.l l -l 00 Lidzbark Warminsk1

GKI.6140.9.2011.JJ

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie informacji
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję jak niżej:

l/ Bezdomne zwierzęta w roku 2009 i 2010 były wyłapywane przez Straż Miejską oraz
pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku Warmińskim ul.
Dantyszka 13. Do czasu zapewnienia dalszej opieki ( adopcja ) zwierzęta przebywały na
terenie wspomnianego wyżej przedsiębiorstwa.

II W roku 2009 na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przebywało 28
bezdomnych psów oraz 3 bezdomne koty.
W roku 2010 29 psów oraz 9 kotów.

3/ Zwierzęta nie były umieszczane w schronisku, ponieważ schroniska nie przyjmują psów ze
względu na bardzo duże przepełnienie. Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu
adpocji przebywających na terenie przedsiębiorstwa wynosił w roku 2009 - 17.258 zł zł
natomiast w roku 2010 - 20.481 zł.
Opłaty za pobyt zwierząt są uiszczane na koniec każdego miesiąca. Jej wysokość jest
uzależniona od ilości zwierząt przebywających na terenie bazy przedsiębiorstwa.

B U R M J S T R Z



Argos/BOZ

Strona l z l

/

Od: "wp" <kolodziejczyk.tomasz@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 07:10
Temat: Udzielenie informacji publicznej Gmina Lidzbark Warmiński
Dzień Dobry
Odpowiadając na zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej z
dnia 21.02.2011 r., informuję, że gmina nie ma zawartej umowy na stałe
lub doraźne wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zwierzęta znalezione
przetrzymywane są u osoby, która dokonała zgłoszenia.
Pozdrawiam

Tomasz Kołodziejczyk
Urząd Gminy Lidzbark Warmiński



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "igk" <igk@lubawa.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2011 10:02
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutku
wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wypławianie" udzielam
odpowiedzi na pytania:

1. W roku 2009 i 2010 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowała się Lubawska Spółka

Komunalna.
2. W rok 2009 utrzymywano 5 szt bezdomnych zwierząt natomiast w roku 2010 6 szt.

3. Łączne koszty za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły w 2009 roku 8.800 zł, natomiast w
2010 roku 12.600 zł. Płatność za opiekę oparta była o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających
w schronisku (dot. schroniska w Ostródzie) oraz na podstawie stałego ryczałtu (schronisko w
Iławie).

?m 1.0/1-11



URZĄD GMINY LUBAWA

wK£% ?°W'iławski FiJewo dn-201 i'04'22

woj. warmmsko-mazurskie
14-260 Lubawa

W. 089 645 54 10. hx 089 S45 54 15

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak:GKIZP6140.5.11

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. w sprawie podania informacji dotyczący
opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje jak niżej:

- Gmina Lubawa w 2009 i 2010r. miała podpisane porozumienie z gminą Ostróda i
gminą miejską Iława na wyłapywanie i zapewnienie dalszej opieki zwierzętom w schronisku w
Lubajnach i Iławie

- w 2009r. wyłapano 2szt psa koszt wyłapania óOOzł.i przebywania w schronisku 750zł. i
150zł. miesięcznie. Razem koszty utrzymania -6750zł

- w 2010r. wyłapano 2szt psa koszt wyłapania -345zł.i przebywania w schronisku 750,- i
ISOzł.miesiecznie Razem koszty- 10.245,-zł

Łączny koszt tego przedsięwzięcia za ostatnie dwa lata wyniósł 16.995,-zł.



URZĄD GMINY
11-135 L u b o m i n o

ul. K o p e r n i k a 7 Lubomino, dnia 31.05.2011 r.
woj. warmińsko-mazurskie

tel. 089 532 44 59. fax 089 532 44 60

RGK i T 6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Uprzejmie informuję, że w latach 2009-2010 Urząd Gminy w Lubominie prowadził

wyłapywanie bezdomnych zwierząt poprzez Ochotniczą Straż Pożarną w Lubominie.

W roku 2009 wyłapano 5 szt. bezdomnych psów, natomiast w 2010 r. 6 szt bezdomnych psów.

W związku z powyższym poniesiono następujące koszty realizacji zadania:

2009r. zakup budy - 597,80 zł.

zakup karmy - 1110,93 zł.

opieka i leczenie jednego psa - 2366,80 zł.

2010r. - zakup karmy - 978,32 zł.

Sporządził:

Ireneusz Gołębiewski
l A ,

'Mazur



J RZĄD GMINY
i 4-105 Łukta, ul. Mazurska 2

tel,/lax0896475070 Łukta, 28 marca 2011 r.

GT.6140.7.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r. uprzejmie informuję, że:

1. Do 2009 r. Gmina Łukta miała podpisaną umowę z Gminą Ostróda. W 2010 r.

Gmina Łukta nie miała podpisanej umowy stałej na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt, niemniej wcześniej wyłapane zwierzęta miały zapewnioną opiekę w

schronisku w Lubajnach (Gmina Ostróda). Doraźnie zostało wykonane 1

zlecenie wyłapania psa

2. W 2009 r. stan psów na początku roku - 9, ubyło - 2, stan na końcu roku - 7. W

2009 r. stan psów na początku roku - 7, przybył - 1, ubyło - 2, stan na końcu

roku - 6. Stan kotów w latach 2009 i 2010 wynosił 0.

3. Koszt realizacji zadania w 2009 r wyniósł 12 300 zł, przyjęta forma płatności -

w całości dotacja dla Gminy Ostróda. Koszt realizacji zadania w 2010 r.

13 330 zł w tym 12 750 zł dotacja dla gminy Ostróda i 580 zł usługa wyłapania

psa. Kwota dotacji została wyliczona na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt

pod opieką.

Z poważaniem

Ja* Terenowe/



Małdyty,2011-03-24

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: GKM.6140.2.2011

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który

wpłynął dnia 23 marca 2011 roku do tut. Urzędu w sprawie sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" informuję, że gmina posiada podpisane porozumienie z Urzędem

Miejskim z Ostródy, który jest właścicielem schroniska dla zwierząt w

miejscowości Lubajny. W 2009 roku wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 2

psy. Natomiast w 2010 wyłapany został l pies. Koszt realizacji całego zadania

w 2009 roku wynosił 3600 zł. natomiast w 2010 roku 4350 zł. Forma płatności

oparta była na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod

opieką.



Markusy, 01.04.2011 r.

OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Urząd Gminy w Markusach w odpowiedzi na Państwa wniosek

o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03,2011 r, przedstawia poniżej

odpowiedzi na pytania:

Ad. 1. W 2009 i 2010 r, gmina Markusy nie miała zawartych stałych

umów, ani też nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im o

Ad. 2, Nie dotyczy.

Ad. 3. Nie dotyczy.

W / W
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11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, te!. (O..JT) 421 90 50, faks 421 90 99
" l j ;C-::" woj, warmmsko-mazurskle

www.mikolajkt.pl e-mail: niiKoKMk^.^nikoi-^ki :>! BIP: www.bip.mikoiajki.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

SDG. 6140.1.2011 Mikołajki, 2011-03-29

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 21.03.201 Ir. 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 2009 i 2011 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki z Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt w Bagienicach Małych.

2. W 2009 roku za realizację przedmiotu umowy zapłacono ogółem 60 598,89 zł.
Zbiorcze zestawienie ilości bezdomnych zwierząt utrzymywanych na koszt gminy
przedstawiało się następująco:

• miesiące : styczeń, luty, marzec, kwiecień - 23 sztuki
• miesiąc maj - 27 sztuk
• miesiące : czerwiec, lipiec sierpień - 20 sztuk
• miesiące : wrzesień, październik, listopad i grudzień - 21 sztuk

3. W roku 2010 za realizację przedmiotu umowy zapłacono ogółem 81 220,56 zł.
Zbiorcze zestawienie ilości bezdomnych zwierząt utrzymywanych na koszt gminy
przedstawiało się następująco:

• miesiące styczeń, kwiecień - 23 sztuki
• miesiąc luty - 22 sztuki
• miesiąc marzec - 27 sztuk
• miesiące maj, październik i grudzień - 26 sztuk
• miesiąc czerwiec - 30 sztuk
• miesiąc lipiec - 29 sztuk
• miesiące : sierpień, wrzesień - 24 sztuki
• miesiąc listopad - 28 sztuk

4. Zleceniobiorca otrzymywał wynagrodzenie :
• jednorazowo za opłatę weterynaryjną,
• opłatę za każdy dzień pobytu psa w schronisku,
• koszty utylizacji,
• koszty objazdu.

Z up. BURMISTRZA

Jotnata WnSM
SF.KRETA5 Z/GMINY

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

V



Argos/BOZ

Strona l z l
•v

iaUA

Od: <straz_gminna@milejewo.gmina.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 201 1 14:03
Temat: UG Milejewo- odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Milejewie w załączeniu przesyła odpowiedź w związku z udzieleniem informacji na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
z poważaniem
Wójt Gminy Milejewo Ryszard JANUSZ.

Urząd Gminy w Milejewie
ul. Elbląska 47
82-316 Milejewo
e-mail: uqmileiewo@elblaq.com.pl

7011-04-0^



Urząd Miejski w Miłakowie
14-310 Miłakawo, ul. Olsztyńska 16 id. (089) 7578345, ftix. (089) 75783 21

e-mau: sekretańat.milakawo@milakawo.eu www.milakau.io.eit

Miłakowo, dnia 30.03.2011 r.

Nasz znak:
RGT. 7021.9.2011

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

Nawiązując do pisma z dnia 21 marca 2011 r. dotyczącego udzielenia informacji

publicznej nt. sposobu i skutków wykonywania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniem, uprzejmie informuję, że Gmina Miłakowo w roku 2009

i 2010 nie posiadała na stałe podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnianie im dalszej opieki. Powyższe działania, w przypadku zgłoszeń, zlecane są

Lekarzowi Weterynarii Panu Tomaszowi Michalskiemu prowadzącemu Gabinet

Weterynaryjny w miejscowości Miłakowo, z którym Gmina posiada podpisaną stosowną

umowę na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt.

W roku 2009 świadczenie usług weterynaryjnych wykonano dla 19 sztuk bezdomnych

zwierząt na ogólną kwotę 3 935,00zł. Natomiast w roku 2010 - liczba świadczonych usług

wyniosła 21, na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 5 131,00 zł.

Z poważaniem

Sporządził:
Justyna Kowalczyk, te/. (89) 757 8345



l/l//H
WÓJT GMINY

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

Nasz znak: Miłki, 24.03.2011 r.
7081-1/11

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 21 marca 2011 r. z zakresu opieki nad

bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Milkach udzielenia następujących informacji:

L Gmina Miłki posiadała w latach 2009- 2010 stalą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i opiekę nad nimi z Przedsiębiorstwem Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w

Bystrym, pow. giżycki.

2. Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy : 2009 r. -14 szt.

2010r.-23szt.

/-\
3. Koszt realizacji zadania : 2009 r.- 36 282,- zl, 2010 r. 56 046,- zł/opłata miesięczna

/

zgodna z ewidencją zwierząt.



w/H

Miłomłyn, dnia 29.03.201 Ir.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN Biuro Ochrony Zwierząt

woj. warmińsko-mazurskię Fundacja dla Zwierząt „Argos*
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: GPiRL.6140.16.2011

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 201 Ir. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach jest
Gmina Miejska w Ostródzie. Tak jak w poprzednich latach w roku 2009 i 2010 wyłapywaniem
i opieką nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku zajmowała się firma Usługi Opieki nad
Zwierzętami Ewa Gurzyńska Zwierzewo 29, 14-100 Ostróda - opiekun schroniska.

W 2009 roku Gmina Miłomłyn przekazała do schroniska 13 psów - koszt realizacji zadania
wyniósł 30.770 zł w tym:

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

• 2.420 zł - wyłapywanie bezdomnych zwierząt /płatność na podstawie rachunku
wystawionego przez zleceniobiorcę za wykonaną usługę/.

W 2010r. Gmina Miłomłyn przekazała do schroniska 7 bezdomnych psów - koszt realizacji
zadania wyniósł 32.600 zł w tym:

• 31.200 zł - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku /opłata jw./,
• 1.400 zł - wyłapywanie bezdomnych zwierząt /opłata j w./.

Z poważaniem

B U R

StanisłdWKiwkowski

Sporządziła: M. G.



UEZĄD MIASTA I GMINY
w MŁYNARACH

14-420 MLYNARY, ut.Oworcowa 29
©0552486019 U 055 248 6400

woj. warmińsko-mazurskie

W M

Młynary, dnia 05 kwietnia 2011 roku

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

Nawiązując do waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia

21 marca 2011 roku na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", tut. Urząd informuje:

Ad. 1. W 2009 i 2010 roku gmina nasza nie posiadała stałych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki. W 2009 i 2010 roku wyłapywano psy

we własnym zakresie i z tego tytułu nie ponoszono kosztów.

Ad. 2. W 2009 roku na terenie gminy wyłapano 3 bezdomne psy, które umieszczono

w schronisku. Natomiast w 2010 roku wyłapano 10 bezdomnych psów, w tym jednego psa

uśpiono (został potrącony przez samochód), dla dwóch psów znaleziono nowych właścicieli,

a pozostałe umieszczono w przetulisku dla zwierząt.

Ad. 3. W latach 2009 -2010 gmina poniosła koszty związane z umieszczeniem psów

w przytulisku oraz na inne usługi weterynaryjne w kwocie 3 432,00 zł, w tym:

a) w 2009 roku - 656,00 zł,

b) w 2010 roku-2 776,00 zł.

mgr RyLard Zając



BURMISTRZ MORĄGA Morąg, dnia 21.04.2011 r
14-300 Morąg

ul. 11 Listopada 9
Znak: KI.7031.2.1.2011

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

Odpowiadając 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 przesyłam odpowiedzi na wymagane pytania:

Ad. 1. W 2009 r. i 2010 r. Gmina Morąg miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie oraz

utrzymywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Oczyszczania sp. z o.o.

w Morągu, administrującym schronisko dla bezdomnych zwierząt w m. Zbożne k/Morąga.

Ad. 2.

a) ilość bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Morąg

- 2009 f. - 72 szt
o A 1 A >~l 1 -i.Z.O1U L. — l i. a/,1

b) średnia ilość zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy Morąg:

- 2009r.- 91 szt.

- 2010 r.- 99 szt.

Ad. 3.

a) całkowity koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie zwierząt oraz zapewnienie

im dalszej opieki) wyniósł ogółem:

- 2009 r. - 178 287 zł

- 2010r.- 189 169zł

b) jednorazowa opłata za wyłapanie i umieszczenie zwierzęcia w schronisku wynosiła

200 zł (w przypadku wyłapywania ślepych miotów za każde kolejne wyłapane zwierze

z miotu opłata wynosiła 50 zł) i była uiszczana na podstawie miesięcznych faktur

obejmujących ilość zwierząt wyłapanych w danym miesiącu.

c) miesięczna opłata za utrzymanie zwierzęcia w schronisku wynosiła wynosiła 150 zł

i była uiszczana na podstawie faktur miesięcznych obejmujących średnią ilość zwierząt

przebywających w danym miesiącu w schronisku.



Strona l z

Argos/BOZ

Od: "Straż Miejska Mrajgowo" <sm@mragowo.um.gov.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 19 kwietnia 2011 14:45
Temat: informacja publiczna dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Mrągowo
SM.6140.7.2011 Mrągowo, dnia 19.04.201 Ir.

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

W związku z pismem z dnia 21.03. 201 Ir. w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję, że nadzorem
zajmuje się Straż Miejska w Mrągowie.
Zgodnie z Państwa oczekiwaniami przedstawiam informację w przedmiotowej sprawie:

1.Gmina Miasto Mrągowo miała w 2009r. i 201 Or. podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt „ mój Dom" w Bagienicach Małych k. Mrągowa na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu m. Mrągowo, dozór i utrzymywanie wyłapanych zwierząt w
schronisku. Umowa taka obligowała Wykonawcę do prowadzenia działań , mających na celu
przekazywanie zwierząt nowym właścicielom.

2. Na dzień 01.01.2009r. w schronisku przebywało 27 psów,
- w ciągu całego roku 2009 przyjęto do schroniska 34 psy,
- w roku 2009 do adopcji oddano 25 psów,
- w roku 2009 padło 4 psów,
- l psa poddano eutanazji
- na koniec roku 2009 w schronisku przebywało 31 psy.

2a. Na dzień 01.01.2010r w schronisku przebywało 31 psów,
- w ciągu całego roku 2010 przyjęto do schroniska 34 psów
- w roku 2010 do adopcji oddano 33 psów,
- w roku 2010 padło 9 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 związany z utrzymaniem zwierząt wynosił
94640zł, a w roku 2010 całkowity koszt związany z utrzymaniem zwierząt wynosił 80860zł.
Opłata za opiekę w schronisku w roku 2009 i w roku 2010 była uiszczana w formie
zryczałtowanej po okazaniu zestawienia miesięcznego oraz wystawionej faktury przez
właściciela schroniska „ Mój Dom" Pana Tomasza Wielebę.

insp. Marta Rant

2011-04-19



URZĄD GMINY
i 1-700 Mtggowo, ul.Królewiedo 6UA

woj wmmińsko-mazutskie
tel./fax (089)741 29 24

?.in-T3-7A5 REGON000535563

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"

KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

RBK. 6140.1.4.2011 Mrągowo, dnia 24.03.201 Ir

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.03.2011 r 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, zgodnie z zamówieniem publicznym, organizowany jest przetarg nieograniczony na
umieszczenie i opiekę bezdomnych zwierząt w schronisku.

Adl Gmina Mrągowo w 2009 i 2010 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 wr schronisku w 2009 przebywało 2 7 - 3 5 psów za które
gmina poniosła koszty, w roku 2010 liczba psów7 wynosiła od 36 - 40. za które gmina
poniosła koszty.
Ad3 W roku 2009 Gmina Mrągowo za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku
poniosła koszt - 83 806,66 zł, natomiast w 2010 roku koszt jaki gmina poniosła za bezdomne
psy to - 90 818,04 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 w schronisku ( ogółem )
wr tym:
- karmienie
- dozór i opieka
e) koszty tatuowania ( za jednego psa )

67. l O zł brutto
36.60 zł brutto
) 91.50zł brutto ryczałt
6. l O zł / brutto kg
2.44 zł/ brutto km
8. l O zł brutto ryczałt

4.05 zł brutto
4.05 zł brutto
9.76 zł brutto ryczałt

T.M.



URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności l

0 0 0 6 8 7 7 6 4

OSO.1431.13.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 201 Ir. (data wpływu 23.03.201 Ir.) w
sprawie o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1. w latach 2009 i 2010 Gmina Nidzica miała podpisane umowy z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 na
„Utrzymanie bezdomnych zwierząt w Schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem";

2. zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy Nidzica
w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

stan na 01.01.2009r. - 38 psów
w ciągu 2009 roku przybyło - 42 psy
w ciągu 2009 roku ubyło - 22 psy (oddano do adopcji, naturalne zejście)
stan na 31.12.2009r. - 58 psów

stan na 01.01.2010r. - 58 psów
w ciągu 2010 roku przybyło - 15 psów
w ciągu 2010 roku ubyło - 31 psów (oddano do adopcji oraz naturalne zejście)
stan na 31.12.201 Or. - 42 psy

3. koszt realizacji całego zadania wyniósł:
wroku2009-129.751,51zł.,
wroku2010-165.164,70zł.

Opłatę naliczano wg bieżącej ewidencji przebywających zwierząt w schronisku oraz ich
ilości odłowionej w kolejnych miesiącach.

Z poważaniem

Sporządził:
B. Banaś



URZĄD MIEJSKI
,v Nowyin Mieście Lubawskim

ui. Rynek l
Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie dn. 31.03.2011 r.

OŚ. 6140.5.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „AGROS"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 21.03.2011 r. (data wpływu 23.03.2011 r.) informuję, że:

1. W latach 2009-2010 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy miejskiej Nowe

Miasto Lubawskie zajmowała się Straż Miejska. Tymczasową opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami na podstawie umowy znak GM. 3424-01/07 z dnia 12.07.2007 r. świadczyła

Lecznica Weterynaryjna s.c Leszek, Renata Przyborowscy, ul. Lidzbarska 1, 13-306 Kurzętnik.

W przypadku braku zainteresowania adopcją lub odbiorem przez właścicieli zwierzęta były

przekazywane do schroniska zarządzanego przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt

w Brodnicy, ul. Ustronie 20b, 87-300 Brodnica.

2. W 2009 r. wyłapano 15 szt. bezdomnych psów z czego: 3 szt. przewieziono do schroniska,

4 szt. adoptowano oraz 8 szt. zostało odebranych przez właścicieli. W 2010 r. wyłapano

13 szt. bezdomnych psów z czego: 7 szt. przewieziono do schroniska, 1 szt. adoptowano oraz

5 szt. zostało odebranych przez właścicieli.

3. W 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł 575 zł, natomiast w 2010 r. 3377 zł. Płatność

za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką Lecznicy Weterynaryjnej jak i Towarzystwa Ochrony Praw

Zwierząt.

Kontakt w przedmiotowej sprawie: Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska - Katarzyna

Morawska, tel. 56 472 96 34.
ZASTĘBCA BWRMISTRZA

Damian Artuszewski

KM/DA



Strona l z l

Argos/BOZ _ J/f/M

Od: "Marek Arentowicz" <marentowicz@gminanml.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 201 1 09:28
Temat: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
W odpowiedzi na wniosek (WM 74) z dnia 21 marca 201 1 r. (wpłynęło
23.03.2011 r.) informuję:

Ad. 1.
W 2009 i 2010 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszano wie miała stałe
umowy na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z Gospodarstwem Pomocniczym
przy Urzędzie Gminy (jednostka podległa). W lipcu 2010 r. Gospodarstwo
Pomocnicze przekształcono w Zakład Usług Komunalnych w Mszano wie. Nadal
jest to jednostka podległa, która wykonuje na zlecenie Urzędu Gminy,
zadania związane z wyłapywaniem i transportem bezpańskich psów. W
powiecie nowomiejskim nie ma schroniska i jak dotąd umieszczaliśmy
bezpańskie psy w schronisku znajdującym się w Iławie.

Ad.2.
Dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych (wyłącznie psy):
- w 2009 r. - 1 1 szt.
-w 2010 r. -8szt.

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 i utrzymanie zwierzęcia w schronisku w
latach 2009-2010 nie ponosiliśmy kosztów. Koszt realizacji całego
zadania w 2009 r. wyniósł 1.265,00 zł, a w 2010 r. 1.122,23 zł.

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

om i_



Urząd Miejski Olecko, 28 marca201 Ir.
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

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

GKO.7022.11.2011

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 2009 - 2010 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 2009 roku średnia ilość psów przebywających w schronisku wyniosła 20
a w 2010 r.- 27 na miesiąc.
Roczny koszt wyłapywania i utrzymania psów w schronisku w 2009 roku wyniósł 49 869,61
zł brutto, a w 2010r.- 81 346,64 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.

Zup. Bwrm|4tr2a

Marta/ma j^teiska
^SffSSfiSS^



Olsztyn 25.03.2011 r

Urząd Miast Olsztyn
Plac Jana Pawła II l
10-101 Olsztyn

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-7080-34 72010

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.03.2011 r uprzejmie informuję, że:

1. W 2009 r i 2010 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:

2009 rok 2010 rok
BARCZEWO - 23 razy BARCZEWO - 17 razy
GIETRZWAŁD - 2 razy GIETRZWAŁD - 9 razy
PURDA - 7 razy PURDA - 9 razy
DYWITY - 8 razy DYWITY - 13 razy
ŚWIĄTKI - l raz ŁUKTA - l raz
JONKOWO - 4 razy JONKOWO - 5 razy
OLSZTYNEK - 3 razy OLSZTYNEK - 2 razy
STAWIGUDA - 4 razy STAWIGUDA - 8 razy
BISKUPIEC - l raz
DOBRE MIASTO - 3 raz

2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach, które przebywały w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie

2009 rok

psy dorosłe: szczenięta:
- dostarczono do schroniska 564 - dostarczono do schroniska 190
- oddano do adopcji 519 - oddano do adopcji 178
- padnięcia 39 - padnięcia 8
- eutanazje 12 - eutanazje 3
- ucieczki 8



koty dorosłe:
- dostarczono do schroniska 248
- oddano do adopcji 168
- padnięcia 56
- eutanazje 4
- ucieczki 27

kocięta:
- dostarczono do schroniska 322
- oddano do adopcji 134
-padnięcia 109
- eutanazje 26
- ucieczki 9

2010 rok

psy dorośle:
dostarczono do schroniska 533
oddano do adopcji 446
padnięcia 53
eutanazje 20
ucieczki 4

szczenięta:
- dostarczono do schroniska 188
- oddano do adopcji 164
- padnięcia 9
- eutanazje l

koty dorosłe;
• dostarczono do schroniska 207
• oddano do adopcji 143
• padnięcia 58
eutanazje 6
ucieczki 16

kocięta:
- dostarczono do schroniska 193
- oddano do adopcji 95
- padnięcia 70
- eutanazje 12
- ucieczki 14

3. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie jest jednostką budżetową. Budżet Schroniska dla Zwierząt
w Olsztynie wynosił ogółem:

w 2009 rok 902 197,00 zł
w 2010 rok 948 898,71 zł

Do wiadomości:
1. Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn

Z-CA DYREKTORAri/fc.
mgrbż. Csrrusz C-*'-!*:



STRAŻ MIEJSKA
ul. Ratusz 1

11-015 Olsztynek
tel. 089 519 54 63 w. 463

WOJ. WARMIŃSKO- MAZURSKIE

Olsztynek, dnia 13.04.2011 r.

SM.5232.BOZ.ODP.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dła Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Udzielając odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 roku informuję :

1. Gmina Olsztynek w 2009 - 2010 roku udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt dla pracowników schronisk dla zwierząt w Ostródzie i
Olsztynie.

2. W 2009 roku w schronisku w Ostródzie utrzymywała 17 psów i l kota, w 2010
roku -13 psów i l kota.

3. W 2009 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł: 26. 331.00 złotych ,
W 2010 roku : 23. 047. 00 złotych.

Forma płatności była jednorazowa za umieszczenie w schronisku oraz oparta na
comiesięcznej bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Wyk. JM Z poważaniem

KOMENDANT STRAŻY
Isztynkt

,
ław Szóstek



U R Z Ą D MIEJSKI
11-130 Orneta

ul. Plac Wolności l Ometa 19 04 201 lr
woj warminsko-mazursKie

tel. O 55 24 21116

RO.1431.5.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 lr. odnośnie udzielenia informacji publicznej
nt. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" na terenie Gminy Orneta poniżej przedstawiam odpowiedzi na zapytania.

1. Gmina Orneta nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Zadanie to wykonuje we własnym zakresie przy współpracy z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej. Wyłapane zwierzęta oddawane są niezwłocznie dla nowych właścicieli, których to
poszukują pracownicy Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej.

2. W roku 2009 wyłapanych bezdomnych psów było 10, w tym 6 przekazanych do Schroniska
dla zwierząt w Mrągowie i Pasłęku. Pozostałe zwierzęta zostały oddane w ręce nowych
właścicieli. W roku 2010 wyłapano 30 psów, w tym 3 zostały oddane do Schroniska w
Pasłęku. Pozostałe zwierzęta zostały przekazane do nowych właścicieli. Każde zwierzę
przekazane dla właściciela otrzymało obrożę, smycz oraz 10 kg karmy, gmina pokryła
również koszty związane z odrobaczeniem i szczepieniem zwierząt.

3. Zarówno w 2009r. i 2010r. koszty przekazania i utrzymania zwierząt w schronisku
obejmowały jednorazową opłatę w wysokości od 1000 do 1500zł. Koszty związane z
zakupem tzw. wyprawki dla zwierzęcia, usług weterynaryjnych, usług utylizacyjnych,
przekazaniem i utrzymaniem psów wynosiły w roku 201 Or. ok. 13000zł natomiast w roku 2009
ww. koszty to l SOOOzł.

istrza
Brycka

miny



BURMISTRZ ORZYSZA
ul. Giżycka 15

12-250 ORZYSZ BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Nasz znak:
GKR.6140.05.2011.JKO

Data:
Orzysz, dnia 30.03.2011 r.

Dotyczy: pisma z dnia 21 marca 20011 r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

Odpowiadając na pytania zawarte w w/w piśmie informuję:

1) świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki
psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie w 2009 i 2010 r. wykonywała
firma wyłoniona w drodze przetargu- Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla
Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Kuncewicz Bystry 26, 11-500 Giżycko,

2) w 2009 r. firma ta wyłapała i utrzymywała 37 psów z ternu gminy Orzysz,
w 2010 r. firma ta wyłapała i utrzymywała 34 psy z ternu gminy Orzysz..

3) w 2009 r. za psy wyłapane i utrzymywane w schronisku Gmina Orzysz zapłaciła
kwotę 85.085,22 zł
w 2010 r. za psy wyłapane i utrzymywane w schronisku Gmina Orzysz zapłaciła
kwotę 109.628,55 zł

Opłata oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

z. u ISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA



BURMISTRZ
MIASTA OSTRÓDA

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Nasz znak: Data:
GKŚ.7021.1.12.2011 14.04.201 Ir.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca2011r. „Wniosek o udzielenie informacji
publicznej" informuję,

Ad. 1. W oparciu o przetarg nieograniczony Gmina Miejska powierzyła opiekę nad
schroniskiem dla zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach Pani Ewie
Górzyńskiej - zwanej Opiekunem schroniska. Między stronami została podpisana
Umowa znak: ZP.272.11.2011 z dnia 29.03.2011 r.
Pani Ewa Górzyńska sprawowała taką opiekę również w 2009 i 2010 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 2009 roku wyniósł: 232.200 zł brutto,
natomiast w 2010 roku koszt utrzymania wyniósł: 324.000 zł brutto.

Ad. 3. Gmina Miejska Ostróda podpisała POROZUMIENIA roczne z dziesięcioma gminami
i gminami miejskimi w sprawie przyjmowania z ich terenów bezdomnych zwierząt do
schroniska w Ostródzie oraz zapewnienia im opieki.
1. gmina Ostróda
2. Miłomłyn
3. Małdyty
4. Olsztynek
5. Łukta
6. Lubawa
7. gmina Lubawa
8. Zalewo
9. Pasłęk
10. Grunwald

Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł: 449.935,00 zł brutto
natomiast w 2010 roku koszt wyniósł: 496.834,48 zł brutto.
Opłata ryczałtowa wynosiła 150 zł brutto miesięcznie za jednego psa.

Z up. BURM/STRZA
•i^
Sotha

ŚURMISTRZA



URZĄD GMINY
OSTRÓDA

ul. Jana III Sobieskiego l
14-100 O s t r ó d a

RGP. 6140.13.2011 Ostróda, .*rl. marca 201 Ir

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 r.
dotyczące udzielenia informacji o sposobie zapewnienia opieki nad bezdomnymi
zwierzętami przez Gminę Ostróda w latach 2009 i 201 Or, uprzejmie informuję :

adpkt l . Gmina Ostróda w 2009 i 201 Or ,oraz obecnie ma zawarte porozumienie z
gminą Miejska Ostróda, właścicielem schroniska na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ostróda.
Gmina doraźnie zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
opiekunowi Schroniska.

ad pkt 2. W roku 2009 na koszt Gminy utrzymywanych było w Schronisku średnio
51 szt zwierząt, natomiast w 2010 r. średnio - 37 szt.

ad pkt 3. Koszt utrzymania zwierząt w schronisku w 2009 r wyniósł 94 200,- zł,
natomiast w2010r. 66715,- zł. Odpłatność ryczałtowa oparta na ewidencji
zwierząt wg stanu na koniec danego m-ca.

Artur Lewartoi
KIEROWNIK REFERATU ROlJNlCTWA

GOSPODARKI GRUNTAMI l •R7CNMP.I

V



URZĄD MIEJSKI
vJ PASŁĘKU 0

vi ¥"'"••' ?•(>'& i/!\ • ! Ś'»v Wojciecha 5
tpTuv.-Mft-^Yćlo 03 iax: (055)2483180
REGON'0(X>S24447 N!P 578-00-15-378 Pasłęk, dnia 07 kwietnia 2011

SO. 1431.2.201 l.KP

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z dnia 21
marca 2011 roku, Urząd Miejski w Pasłęku przekazuje informacje, o które Państwo się zwracaliście.

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

Miasto i Gmina Pasłęk w latach 2009 i 2010 miała zawarte umowy ze Schroniskiem dla zwierząt w
Ostródzie oraz z Warmińsko - Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt im. Św.
Franciszka z Asyżu w Pasłęku. Obie instytucje trudniły się opieką nad zwierzętami. Wyłapywaniem
zwierząt zajmowało się w/w Stowarzyszenie w ramach wolontariatu.

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

2009 rok:
Schronisko dla zwierząt w Ostródzie - l pies
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w
Pasłęku - 70 psów i 2 koty

2010 rok:
Schronisko dla zwierząt w Ostródzie - l pies
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w
Pasłęku - 80 psów i l O kotów

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

Koszt zadania w 2009 roku: 23.397,16

Koszt zadania w 2010 roku: 24.058,75

W przypadku Schroniska w Ostródzie pieniądze są przekazywane w oparciu o bieżącą ewidencję
zwierząt przebywających pod opieką.
Dla Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z
Asyżu w Pasłęku pieniądze przekazywane są ryczałtowo.

Z up. Burmistrza

mgr Patryk Kwieciński
KIEROWNIK REFERATU

SPRAW OBYWATELSKICH



MIASTA I GMINY
12-130 PASYM
O o o 5^ 3nlk38 Pasym, dn. 07.04.2011

Znak sprawy:
RRG.6140.4.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji o sposobie i skutkach

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie

informuję, że w 2009 i 2010 roku gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. Doraźne zlecenia na wyłapywanie i wywóz zwierząt do schroniska zostały wystawiane

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu. W 2009 i 2010 roku złapano i

wywieziono do schronisk łącznie 7 psów. W tym przypadku gmina ponosiła jedynie koszty

jednorazowe za umieszczenie zwierzęcia w schronisku. Jednak nie była to zapłata gotówką, ale

zakup większej ilości karmy dla psów, czy też słomy na zimę.
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URZĄD GMINY PIECKI
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 34
lei. 089 742 20 29, fax08974220 65
NIP7420007225 REGON000538248 Biuro Ochrony Zwierząt

woj. warmińsko-mazurakie _ .. * . ^ . „Fundacji dla Zwierząt „Argos
ul. Garncarska 37A
04 -886 W a r s z a w a

BKR. 6140.2.2011 Piecki, dnia 31.05.2011r.

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 2009 i 2010 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 2009 roku w miesiącu średnio - 20 psów
b) w 2010 roku w miesiącu średnio - 22 psy

3. Koszt realizacji całego zadania za 2009roku wynosił - 64.615,96zł
brutto natomiast w 2010roku wynosił - 73.646,88-zł brutto
w ty m:

- 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.



URZĄD MIEJSKI
54-520 Pieniężno, ul.Generalska 8
Tel.(055)2374600, Fax O 55 237 46 01

woj. Warmiiisko-Mazurskie Pieniężno, dn. 08.04.201 Ir.

GK. 6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos*

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej

sposobu sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywania, Urząd

Miejski w Pieniężnie przesyła następujące informacje:

1) w 2009r. gmina nie zawierała stałych umów na wyłapywanie i/lub zapewnianie opieki

bezdomnym zwierzętom;

2) w 2010r. gmina zawarła jedną urno we na zapewnienie opieki, w tym też czasie jeden pies

był bezumownie, gmina zapewniała pokarm;

3) w sprawie danych dotyczących ilości zwierząt utrzymywanych na koszt gminy

informujemy, iż w 2009 r. nie odnotowano żadnego zwierzęcia będącego na utrzymaniu i/lub

wyłapanego, natomiast w 2010r. utrzymywane były dwa psy;

4) w 2010r. koszt realizacji zadania wynosił około 1800 zł.
fZ up BuM$us<rza
V\_l«/? h^UU
Etóniel Piotrkowski

Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos", ul. Gancarska 37A, 04-886

Warszawa,
2. a/a
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GK.6140.1.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie „ informuję że :

1. w latach 2009 i 2010 Gmina Pisz miała zawartą stałą umowę na „Świadczenie usług w

zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz i ich

utrzymania „ ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach reprezentowanym

przez Dworakowską Grażynę Jadwigę.

2. W schronisku średnio miesięcznie utrzymywanych było 68 psów w roku 2009, a 61 psów w

2010 roku.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 115 560,00 zł za 2009 r. i 115 560,00 zł za 2010 r.

Płatność - miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 9 630,00 zł brutto



W/H

URZĄD GMINY Płoskinia, dnia 30.03.201 Ir

Pbfó
@ (55) 620 m 00 & (55) G20 8602
RSaON 000546666 NJP §82-OeO-4ŚK$

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"

Warszawa

Dotyczy; wniosku o udzielenie informacji publicznej

Urząd Gminy w Płoskini w nawiązaniu do wniosku z dnia 21.03.2011 przesyła następujące

informacje;

1. Gmina Płoskinia nie posiadała i nie posiada nadal umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt oraz opieki nad nimi.

Na terenie Powiatu Braniewskiego nie ma schroniska, które sprawowałoby opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami. Gmina próbowała podpisać umowę ze schroniskami w

Elblągu i Olsztynie jednak odmówiono podpisania stosownej umowy.

2. Gmina nie prowadzi szczegółowych danych związanych z wyłapywaniem oraz

przekazywaniem pod opiekę bezdomnych zwierząt.

Gmina we własnym zakresie poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych psów,

współpracujemy również z OTÓŻ Animals w Braniewie.

3. Finansowanie walki z bezdomnością zwierząt gmina realizuje w następujący sposób;

- podpisujemy umowy na utrzymanie tymczasowe psa z mieszkańcami gminy, do

momentu adopcji psa,

- opłacamy szczepienia psów,

- zakupujemy również karmę dla psów.

4. Szacunkowa ilość bezdomnych psów rocznie na terenie gminy to około 10-15 sztuk.



•Ptosnica, ul. Dworcowa 52
N-warmińsko-mazurskie Płośnica, 25.03.201 Ir

tel. 023/696 80 08, fax 696 80 05

OŚ.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 marca 2011 r, w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie gminy w 2009 i 2010 roku informujemy jak niżej:

1. W 2009 i 201 Or. gmina Płośnica nie posiadła stałej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnianiem im opieki.

2. W ww. okresie gmina nie ponosiła żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.
3. Gmina Płośnica corocznie w okresie jesienno - zimowym organizuje zebrania wiejskie,

gdzie omawiane są zagadnienia prawidłowego postępowania ze zwierzętami hodowlanymi i
domowymi.

INY
SEKFłETAfiKGMINY

mgrinz. KamzynaZakrzewska



U R Z Ą D G K f l I N Y
11-610 w Pozozdrzu

ui. 1-go Maja 1a
powiat węgorzewski

woj. warmińsko-mazurskle

Pozezdrze, 25 marca 20 1 1 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Agros"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca ( data

wpływu 23 marca 2011 r.) Urząd Gminy w Pozezdrzu przesyła poniższe informacje:

1. Gmina Pozezdrze w 2009 i 2010 roku miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem

Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Kuncewicz , Bystry 26,

11-500 Giżycko.

2. Urząd Gminy Pozezdrze w 2009 r. utrzymywał w schronisku średnio 6 sztuk psów (stan

na koniec roku) za ogólną sumę 27 157,20. Natomiast w roku 2010 stan zwierząt na

koniec roku wyniósł 9 sztuk (koszt ich utrzymania 21 801,40). W załączeniu

zestawienie z rotacji psów w skali dwóch lat. Koszty utrzymywanych psów opłacane są

na bieżąco, na podstawie wystawionej faktury Vat, ze 100% rotacją zwierząt w skali

roku.

%iarzenna Supranowicz
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•'NSP S45-10-06-S19
ZESTAWIENIE MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW

, ^związanych z utrzymaniem psów w schronisku
rok 2010

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Inne wydatki

Ilość psów
utrzymywanych

w schronisku

6

6

7

6

6

7

7

6

9

10

8

9

Suma kosztów poniesionych w 2010 roku

Kwota na koniec
miesiąca

1 554,28

1 537,20

1 588,44

1 665,30

1 537,20

2048,38

1 793,40

1 596,98

1 819,02

2391,20

2 083,76

2 186,24

Rotacja

1 pies adoptowany
1 pies odłowiony

1 pies odłowiony
1 pies odłowiony
1 pies adoptowany

-

1 pies odłowiony

-

1 pies adoptowany

3 sztuki odłowione

1 pies odłowiony

2 psy adoptowane

1 pies odłowiony

21 801,40 zł

W Ó

<Marzenna Su



T TH7 A n nMP-' - Pr°Stki' 28'03-201 * r"
1.'-335 F<-ostki, ui. i (Viai3 •'?--.- J

tei 6 i i2 d59. fax 6112079
woi. Warmińsko-MazursU" -r-,. ~ , ~ •Biuro Ochrony Zwierząt

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

Nasz znak: RIW 6140 - 4 72011

Informacja publiczna na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie:
l/ w roku 2009 i 2010 Gmina Prostki miała zawartą umowę z prowadzącą
schronisko dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy 13, gmina Biała Piska
Panią Grażyną Jadwigą Dworakowską, zam. Biała Piska.
21 z terenu gminy Prostki wyłapano następujące ilości psów:
w roku 2009- 96
w roku 2010- 83
3/ opłata ryczałtowa za wyłapywanie oraz utrzymywanie zwierząt w schronisku
wynosiła 3 210 zł brutto za każdy pełny miesiąc.

WÓJT G

Bożena Waleria Bań



O O MIN Y
w Purdzie

l 1-030 Purda .
woj. warmińsko-mazurskie Purda, dnia 14.04.2011 r.
tel. 089 5? 28 950. fax 089 5122280

GT.6140.2.11

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "Agros"

ul Garncarska 37A

04-886 Warszawa

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

skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

informuję, że:

- w latach 2009 i 2010 Gmina Purda nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki;

- w latach 2009 i 2010 bezdomne zwierzęta wyłapywane były przez pracowników Schroniska dla

Zwierząt w Olsztynie lub pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Purdzie na zasadzie

jednorazowych zleceń;

- w roku 2009 do schronisk przekazanych zostało 5 psów;

- łączne koszty związane z opieką/interwencjami w roku 2009 wynosiły 2 526 zł.;

- w roku 2010 do schronisk przekazanych zostało 7 psów;

- łączne koszty związane z opieką/interwencjami w roku 2010 wynosiły 3 728 zł.;

- opłaty wnoszone były w formie jednarozowych przelewów.

Otrzymują:

- adresat

- a/a



URZĄD GMINY w RESZLU
11-440 RES: Res/el 05 04 201

tel 89 755 39 00, fax 755 07 53 KeSZCl U5-U4'2U1

REGON 00053G318;NIP 742-00-12-634

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37a

SM.5231/2/11 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadań „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Informuję:
- Gmina Reszel w latach 2009 i 2010 nie posiadała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lecz udzielała doraźnych zleceń na wykonanie powyższych usług
schronisku dla bezdomnych zwierząt „ Mój dom" Tomasz Wielebna w miejscowości
Bagienice Małe.
- w roku 2009 na terenie gminy Reszel zostało złapanych 22 szt. psów z czego l O szt. oddano
do schroniska w Bagienicach Małych, 9 szt. oddano do adopcji, l szt. zgon, 2 psy pozostały w
przytulisku w oczekiwaniu na adopcję. Ogólny koszt realizacji zadań gminy przewidziany
ustawą o ochronie zwierząt wyniósł 16,859 zł.
W roku 2010 plan na akcję sanitarnąpsy wynosił 20,000 zł, wykonanie 18,126 zł.
Złapanych psów ogółem 26 szt., w tym oddanych do adopcji 15 szt., oddanych do schroniska
w Bagienicach Małych „Mój Dom" 11 szt. za kwotę 17.160 zł.
Koszty weterynaryjne i zakup karmy dla psów 966 zł.
- Forma płatności za umieszczenie psa w schronisku była jednorazowa płatna po wykonaniu
usługi.

Z poważaniem:

BURMISTR^RESZLA

/
Marek Janiszewski

Wykonał:
Komendant
Straży Miejskiej
Dariusz Alberski



Strona l z

Argos/BOZ

Od: "Inwestycje" <inwestycje@rozogi.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 14:27
Temat: odpowiedź na wniosek
IPŚ.6140.2.2011

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 r. uprzejmie informuję, że Gmina Rozogi w 2009 i 2010
roku nie posiadała stałej umowy oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W
latach tych nie wystąpiły przypadki wyłapywania zwierząt. Nie poniesiono także żadnych kosztów
związanych z realizacją tego zadania.

Z poważaniem
Marzena Dzierlatka
Urząd Gminy Rozogi
tel. (89) 7226 002 wew. 46



Ifl/AI
Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nidat j
Al. Wczasów 4 Tel.: 087 425 44 30 umig@ruciane-nida.pl
12-220 Ruciane-Nida Faks: 087 425 44 56 www.ruciane-nida.pl

www.bip.ruciane-nida.pl

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

Nasz znak : data :
GI-71401/64/11 29 marca 2011 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji na temat

opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Miasta i Gminy w

Rucianem-Nidzie informuje, że:

Gmina Ruciane - Nida w 2009 r. i 2010 r. posiada podpisaną umowę z firmą:

„Schronisko dla Bezdomnych Psów Zygmunt Dworakowski" z siedzibą w : 12—230

Biała Piska, Radysy 13.

W roku 2009 ilość psów utrzymywanych na koszt gminy wynosi 35 sztuk, a w

2010 roku 38 sztuk.

Koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 i 2010

roku płacono w formie ryczałtu i wynosił miesięcznie brutto 3210 zł. (trzy tysiące

dwieście dziesięć zł).

Sporaądził: BURMISTRZ
/£><^< t̂ tJi>~^ e ćź~—"~9r*'

wgr Zbigniew Jama Upatacn



URZĄD GMINY RYBNO
13-220 Ryhno, ul. Lubawska 15

woj. warmmsko-mazurskie
tel./fax (0-23)69668 11

WP57M2-9.S-S90, feK!.n !i()05«670

ROS.6140.5.2011

Rybno, dnia 29.03.2011r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt

„Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 21.03.2011r. (data wpływu: 23.03.2011r.) w sprawie

udzielenia informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt, Urząd Gminy Rybno informuje, co następuje:

W latach 2009 - 2010 gmina Rybno nie posiadała stałej umowy oraz nie udzielała

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt specjalistycznym firmom. Ponadto

gmina Rybno nie posiadała w tym czasie podpisanej umowy na opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami z uwagi na brak wolnych miejsc, bądź przepełnienie w schroniskach

znajdujących się w woj. warmińsko-mazurskirn. W 2009r. i w 2010r. gmina Rybno poniosła

koszty w zakresie: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie gmina Rybno w

wysokości 522,86 zł ogółem (4 psy), w tym koszty związane z usługami weterynaryjnymi: np.

szczepieniem bezpańskich psów oraz koszty związane z zapewnieniem wyżywienia i opieki

np. zakupem karmy, itp. Gmina Rybno przy współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym

organizuje dla w/w zwierząt miejsca pobytu tymczasowe lub docelowe (nowego właściciela).

Ligman



GMINY

w 55 2«W 55 "* 55 248 81 45
Rychhki, dnia 05 kwietnia 2011 r.

Nr 6140. 2. 2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt informuje się,

że:

- w latach 2009 - 2010 gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt,

- w latach 2009 - 2010, gmina nie wydatkowała środków na realizację w/w zadania.

I N S P B K T J Ó R
ds. gospoti&rki ziemią
i produkcji iZ

> |M
Maria Kuk/el



11-520 Ryn Ryn> dnia 23. 03 .20 1 1 r.
ul. Świerczewskiego 2

5-1 P-52- 586 RFnn\' 7P0671290

Znak: RGP- 7080/1/1 1

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy wniosku z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobów i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie " przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt.

Ad. 1. Gmina Ryn w 2009 i 2010 roku miała zawarte umowy na wyłapywanie i zapewnienie dalszej
opieki bezdomnym psom z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt,
Anna Maria Krajewska - Kuncewicz, Bystry 26, 11 - 500 Giżycko oraz w 2009 roku udzieliła
dwóch doraźnych zleceń dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Mój dom" Tomasz Wieleba,
Bagienice Małe, 11 - 700 Mrągowo na wyłapanie i opiekę nad bezdomnymi psami.

Ad. 2. Dane liczbowe o wyłapanych bezdomnych psach z terenu gminy Ryn:
- rok 2009 - 5 szt,
- rok 2010-3 szt.

Ad. 3. Koszt realizacji zadania (opieka i pobyt w schronisku dla bezdomnych zwierząt):
- rok 2009 - 2442,44 zł (bieżąca ewidencja zwierząt przebywających pod opieką)
- rok 2009 - 4680,00 zł (jednorazowa za umieszczenie i opiekę nad zwierzęciem)
- rok 2010 - 5224,15 zł (bieżąca ewidencja zwierząt przebywających pod opieką)

Z poważaniem

fKarpiski



Sępopol, 01 kwietnia 2011 r.

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

Urząd Miejski w Sępopolu informuje że, w latach 2009-2010 bezdomne zwierzęta
(psy) na terenie gminy Sępopol wyłapywane były na zgłoszenie przez Schronisko dla
bezdomnych zwierząt „Mój dom" Tomasz Wieleba Bagienice Małe, 11-700 Mrągowo.

Liczba wyłapanych psów i umieszczonych w schronisku :
• w 2009r. 2 szt. na kwotę 3 120 zł
• w 201 Or. 3 szt. na kwotę 4 680 zł.

W 2010r. jeden wyłapany pies został adoptowany przez osobę fizyczną.
Ponadto Urząd Miejski poniósł n/w koszty na utrzymanie i zakup karmy dla psów do
czasu ich przekazania do schroniska i do adopcji:

• w2009r.-100,00zł
• w2010r.- 862,46 zł

Forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w schronisku.
Danuta Magdziak

inspektor



^ j .•„„'
1V7S1 Soi* u;, oio- Sorkwity, O l kwietnia 2011 r.

Nasz znak:
RBG 6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na otrzymane pismo, z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy:

1. W 2009 i 2010r. Gmina Sorkwity miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Bagienicach Małych z Panem Zenonem Wielebą.

2. W 2009r. w/w schronisko na koszt Gminy Sorkwity:
- utrzymywało - 4 psy
- przyjęło - 2 psy
- sprzedało -l psa
- padł w schronisku l pies
- poddało eutanazji - l pies
Na dzień 31.12.2009r. w schronisku znajdowały się 4 psy.

3. Koszt utrzymania j ednego 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) - 8,10 zł,
- koszt tatuowania psa - 9,76zł
w 2009 r. koszty realizacji całego zadania -wyniósł - 11.574,40 zł (brutto)

4. W 201 Or. w/w schronisko na koszt Gminy Sorkwity:
- utrzymywało - 4 psy
- przyjęło - 4 psy
- sprzedało - 2 psy
Na dzień 31.12.201 Or. w schronisku znajdowało się 6 psów.

5. W 2010r. opłata za każdy dzień pobytu wynosiła 8,50 zł pozostałe koszty utrzymania
jednego psa nie zmieniły się.
w 2010 r. koszty realizacji całego zadania wyniósł - 14.248,14 zł (brutto)



URZĄD GMINY
1 1-420 Srokowo Pl.Rynkowy l

woj. warmmsko-mazurskie
tel. 89 754 45 20, tel./fax 89 754 45 22

Biuro Ochrony ZwierzątJ

Fundacj i dla Zwierząt „ Argos
ul. Garncarska 37 A

04-886 W a r s z a w a .

Nasz znak:GT.6044. f.201 1 Data:201 1.03.

Nawiązując do pisma z dnia 21 marca br. - Urząd Gminy w Sroko wie informuje, że
w roku 2009 pod opieką Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie
były trzy psy bezdomne a w roku 2010 cztery.

Roczny koszt utrzymania psów wynosił w roku 2009 - 3 tysiące złotych, zaś w 2010 -
4 tysiące złotych.

Za opiekę nie były ponoszone żadne koszty, gdyż psami opiekowali się dozorcy.
W roku 2009 i 2010 nie było zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Psy maj ą dobre warunki bytowe i są dobrze traktowane.
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U R Z Ą D G M I N Y

i o ^^n STAHl? TUCHY
ul. Płac 500-lecia 4 Stare Juchy, dnia 31.03.201 Ir.

woj. warmtńsko-Biazurskie
te l ./ fax 87 619 90 Q3

NIP 848-11-31-865
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

G.K.7021.20.2011

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 201 Ir.Urząd Gminy
Stare Juchy uprzejmie informuje ,że w latach 2009- 2010 mieliśmy zawartą
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach.W roku 2009 zostało
wyłapanych 28, a w roku 2010-26 bezdomnych psów. Zgodnie z umową koszt
realizacji powyższego zadania zarówno w roku 2009 jak i w 2010 wynosił
miesięcznie - 2200 zł /opłata ryczałtowa/.

W Ó J T
OMINY STAHE. JUCHY

Jurkomka-Kawalko



WM STAWIGUDA

Stawiguda, 07.04.201 Ir.

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

OŚiP.6140.3.2011.IK

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 21 marca 2011 r. poniżej udzielamy

odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010r. stałe umowy albo udzielała doraźnych

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

Ad.l: Gmina nie miała stałej umowy, doraźne zlecenia powierzała Schronisku dla

Zwierząt w Olsztynie.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010r.?

Ad.2: w 2009r.: wyłapanych 4, na utrzymaniu O, w 2010r.: wyłapanych 8, na

utrzymaniu 4.

3. Jaki był w 2009r. i jaki był w 2010r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma

płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Ad.3: w 2009r. koszt całkowity to 1446zł(jednorazowe opłaty za umieszczenie w

schronisku), w 2010r. koszt całkowity to 2845zł (8 zwierząt wyłapanych, pozostałe

koszty na utrzymanie).

Otrzymują: ,mjr DanWSgiMrbiewski
Oy Adresat. 'ZASTĘPCA WÓJTA

2. a/a

Sporządziła: Iwona Korwek tel.:(089)5126930
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ZASTĘPCA BURMISTRZA SZCZYTNA
12-1OO SZCZYTNO

ui. Sienkiewicza 1
woj. warmlńsko-mazurskle

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

Naszznak:OS.143l.3.20ll Szczytno, 30.03.2011 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. Gmina Miejska Szczytno

informuje:

1. że nie miała stałej umowy, oraz nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

2. Stan zwierząt w schronisku wyniósł:

l ) na dzień 3 1.1 2.2009 r.:

- koty - 59

- psy -271

2) na dzień 31. 12.2010 r.:

- koty - 68

- psy - 296

3. Koszt utrzymania schroniska dla zwierząt w roku 2009 wyniósł - 200.675,24 zł,

w 2010 roku wyniósł -- 248.751,89. Forma płatności za opiekę nad zwierzętami była

ryczałtowa, rozliczona na podstawie bieżącej ewidencji.

ZASTĘPCA



SZCZYTNO
woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3,

(0...89) 623-25-80
(0...89) 623 25 92

NIP: 745-181-12-30

E-mail: ugszczytnogjiig. szczytno.pl
www: http://vvvvvv.ug.S7.czvtno.pl

REGON: 000543769

Nasz znak: RR.RR 6140.6.2011

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

Szczytno, dnia 23.05.2011 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 2009 i 2010 roku posiadała 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 2009 roku na koszt Gminy Szczytno utrzymywanych było średnio 48 psów i średnio 8
kotów. W 2010 roku utrzymywanych było średnio 58 psów i średnio 6 kotów.

3. Koszty realizacji zadania są rozliczane na podstawie proporcjonalnych kosztów
utrzymania całego schroniska z danego roku na rok przyszły. Za 2009 rok koszty Gminy
Szczytno wyniosły 42 723,64 zł, a za 2010 rok wyniosą 56 286,86 zł.

_>. VS£<
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Krzysfeta/i
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REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPOD ARKi PRZESTRZENNEJa:'i v . o-i'>-. - ':V,JNY

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a..

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



WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

Nasz znak:
KI.6140.2.2011

Świątki, dnia 03.06.2011 rok

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

urzędu.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:

W 2009 i 2010 roku Gmina Świątki nie posiadała stałych umów i nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki.
W miejscu czasowego przebywania psów znajdującym się na terenir gminy:
- na koniec 2009 roku przebywało 26 psów,
- na koniec 2010 roku przebywało 25 psów.
Koszty związane z utrzymaniem miejsca czasowego przebywania psów:
- w 2009 roku 34699,33 zł
-w 2010 roku 22000,82 zł.

Jednocześnie informuję, że Państwa pismo z dnia 21.03.2011 nie trafiło do tutajszego

mgrmz



URZĄD GMINY
19-411 ŚWIĘTAJNO

woj. warmińsko-mazursk ie

Swiętajno, dnia 28.03.201 Ir.

RŚ.6140.5.2011 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

„AGROS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r., Urząd
Gminy Swiętajno niniejszym informuje:

1. W latach 2009 i 2010 gmina posiadała stałą urno we na wyłapywanie bezpańskich psów zawartą z
Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Kraj ewska-
Kuncewicz w Bystrym 26, 11-500 Giżycko.

2. W roku 2009 wyłapanych i przetrzymywanych w schronisku było 4 szt. psów, natomiast w 2010
roku 17 szt. psów.

3. Koszt przetrzymywania psów w 2009 roku wyniósł 4.253 zł, natomiast w 2010 roku 13.064 zł.
Forma płatności - jeden raz w miesiącu za każdego psa, zgodnie ze stawkami wynikającym z
umowy.

Syl*vester^Ghafyton
—"ispektor



URZĄD MIASTA i UMIN
S o a ^porto

ROL.6140.02.2011 Tolkmicko. 13.04.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos,,

ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku przesyła informacje na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami"
AD 1. Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezpańskim
zwierzętom.
AD.2W latach 2009/2010 przekazano do schronisk łącznie 4 zwierzęta.
AD. 4 koszty wykazane w załączniku

Gmina Miasto i Gmina Tolkmicko podpisała list intencyjny w sprawie budowy schroniska.
Schronisko budowane będzie przez TOŻ Aniruals. W projekcie będą uczestniczyć gminy
powiatu elbląskiego i braniewskiego.

! NSP/E f rCT O R
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Bezpańskie psy - wydatki 2009/2010

ROK 2009
kwota

593,01
740,74

Suma

rodzaj usługi
złapanie i transport do schroniska
utrzymanie w schronisku

1 333,75

ROK 2010
kwota

3 300,00
284,90
856,00
363,80

Suma

rodzaj usługi
złapanie i transport do schroniska
utrzymanie w schronisku
utylizacja padłych psów
uśpienie bezpańskich psów

4 804,70
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ZASTĘPCA SKARBNIKA

MagdalenaKosiak



Strona J z l

Od: "Ewa Wojnowska" <ochronasrodowiska@umw.internetdsl.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 marca 2011 14:34
Temat: odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej
OŚ.6140.23.2011

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że:

Ad.1.
Urząd Miejski w Węgorzewie w latach 2009 - 2010 miał podpisaną stałą umowę na zadanie pn.:
„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo" z
firmą- Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt A.M. Krajewska - Kuncewicz
z siedzibą w msc. Bystry 26; 11 - 500 Giżycko.

Ad.2.
Ilość wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy Węgorzewo psów była zmienna zarówna w roku 2009
jak i 2010 i wahała się w granicach od 17 do 26 szt. na koniec roku 2009 i od 26 do 42 szt. na koniec roku
2010.

Ad.3.
Urząd Miejski w Węgorzewie poniósł koszty realizacji zadania pn.: „Zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom, ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo":
- w 2009 r. - 67 567,93 zł
-w 2010 r.-82 896,58 zł
Opłaty oparte były na bieżącej ewidencji psów przebywających pod opieką schroniska.

mgr inż. Ewa Wojnowska

Biuro Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
tel 87 427 54 36
fax 87 427 54 01
www.wegorzewo.pl

?011-fn-7S



BmDGWmBAKK
ul Grunwaldzka 2

12-160 W l ELB ARK

Wielbark, 2011.06.09

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

OS.6140.1.2011

W związku z pismem z dnia 21 marca 2011 r. dotyczącym udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianymi ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w

Wielbarku informuje, że:

1. w 2009 i 2010 roku nie były zawierane umowy jak również zlecenia na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt;

2. gmina nie posiada zbiorczych danych liczbowych;

3. gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z opieką nad zwierzętami.



U R Z Ą D GMINY
w Wieliczkach

-, 9-404 Wieliczki, u l . Lipowa 53
e9MOB7)621-90-60 621-90-73

fax 521-42-77

Wieliczki,dn.31.03.2011r.

Znak:G.II.6140.3.2011

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 2009 roku oraz w 2010 roku miał podpisaną umowę
z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dlaBezdomnych Zwierząt ,w Bystrym
k.Giżycka na wyłapywanie ,przyjmowanie do schroniska i sprawowanie opieki nad
bezdomnymi psami.

Ad.2 W 2009 roku z terenu gminy wyłapano i umieszczono w schronisku 3 sztuki psówt

natomiast w roku 2010-9 sztuk psów. Zwierzęta utrzymywane były na koszt gminy.

Ad.3 W 2009 roku koszt wyłapania i utrzymania psów w schronisku wyniósł 7.378,56 zł.
natomiast w roku 2010 - 17.482,66 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.

rży Klimko



WAI

6140-1/11 Wilczęta, dnia 05.04.2011 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 u udzielenie
informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 roku (data wpływu: 24 marca 2011 roku)
informuje się, że:

1) Odpowiedź na pytanie l - Gmina Wilczęta w latach 2009/2010 nie posiadała
umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2) Odpowiedź na pytanie 2 - W roku 2009 wystąpiły przypadki wałęsających się
trzech psów. Gmina rozwiązała problem we własnym zakresie. Dwóm psom
zapewniono nowych opiekunów, natomiast jeden otrzymał schronienie w postaci
budy oraz wyżywienie od ludzi dobrej woli. Gmina w latach 2009/2010 nie ponosiła
kosztów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

3) Odpowiedź na pytanie 3 - Wynika z odpowiedzi na pytanie l i 2.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z żądaniem wnioskodawcy - w formie elektronicznej
e-mail: boz@boz.org.pl

Wójt Gminy
Bogusław Szczerba



URZĄD GMINY
1-1-51O WYDM IN Y

ul Grunwaldzka 74
woj warm.-mazurskie

tel.(S7) 421 00 19
OOO5-4O9OS

NIP 8451053528
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Wydminy, dn. 22.04.201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wylapywania.

Urząd Gminy w Wydminach informuje, że:

1) w 2009r i 2010r. Urząd Gminy w Wydminach miał podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
bezdomnych psów w Bystrym k. Giżycka "Dom Sary" (Umowa z dnia 01.10.2007r. obowiązująca w
okresie od 01.10.2007r. do 31.01.2010r. i umowa z dnia 01.02.2010r. obowiązująca od dnia
01.02.201 Or. dodnia31.01.2012r.),

2) zbiorcze dane o ilości psów wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w schronisku:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

m-c
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

2009r.
Początek miesiąca
4
4
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Koniec miesiąca
4
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

2010r.
Początek miesiąca

1
1
1
2
3
3
3
5
5
7
8
8

Koniec miesiąca
1
1
2
3
3
3
5
5
7
8
8
12

3) koszt utrzymanie psów wg. bieżącej ewidencji przebywających zwierząt pod opieką schroniska
wyniosła w:

- 2009r. - 5 175,24 zł.

- 2010r. - 12 696,34 zł.

l lip. V

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

A GMINY

mgrWiaria Dolecka
/distępca Wójta



URZĄD MIEJSKI w ZALEWIE
230 Zalewo, ul. Częstochowska 8

tel. 089 758 83 77, fax O 89 758 82 72
Zalewo, dn. 28.03.2011 r.

IR.6140.2.2011.TB

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie
udostępnienia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania jakim
jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Miejski w Zalewie informuje iż:

1. Na terenie Gminy Zalewo funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej który
w latach 2009 i 2010 zajmował się wyłapywaniem bezdomnych
psów i kotów, oraz ich opieką w miejscowym przytulisku.
W latach 2009 i 2010 podpisane było również porozumienie z Burmistrzem
Miasta Ostróda - właścicielem schroniska . Owe porozumienie dotyczyło
świadczenia usługi opieki nad zwierzętami przekazywanymi przez Gminę
Zalewo w ilości do 3 sztuk przebywających w schronisku.

2. A) W 2009 roku w schronisku przebywały 2-3 psy, w 2010 roku 1-2 psy.
B) W 2009 i 2010 roku w przytulisku przebywało 6 psów.

3. A) Koszty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 roku:
a) 4.200, 00 zł - koszt utrzymania zwierząt w schronisku,
b) 20.422,50 zł - koszt utrzymania zwierząt w miejscowym przytulisku

(w tym zakup kojców),
B) Koszty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w 2010 roku:

a) 2.550,00 zł - koszt utrzymania zwierząt w schronisku,
b) 7.700,00 zł - koszt utrzymania zwierząt w miejscowym przytulisku.

Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką.

Z poważaniem

BU

a/a
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