Roundcube Webmail:: RE: monit - udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Odpowiedź do
Data

https://poczta.cal.pl/?_tast=mail&_action=print&_uid-l 12&_mbox.

RE: monit - udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
<ugbaniemaz@go2.pl>
'warmińskie soz1 <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
<ugbaniemaz@go2.pl>
02.10.201309:46

Odpowiadając na wniosek z dnia 31.08.2013 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 w 2012 r. miała podpisaną umowę na
odławianie oraz przetrzymywanie i zapewnianie opieki zwierzętom z
terenu gminy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
„Komunalnik" Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie przy Pl. Słowiańskim

•

2.

2.

W 2012 r. nie były wyłapywane i utrzymywane na koszt gminy
żadne zwierzęta.

3.

Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z opieką oraz
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
Z poważaniem
Łukasz Kondratowicz

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
ugbaniemaz@go2.pl
tel. 87 615 71 78, 87 615 71 79
From: warmińskie soz [mailto:warminskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, October 01, 2013 3:22 AM
To: ugbaniemaz@go2.pl; urzad.miasta@bartoszyce.pl; info@bartoszyce.ug.gov.pl; ratusz@biskupiec.pl;
sekretariat@braniewo.pl; gmina@gminabraniewo.pl; sekretariat@ugdzialdowo.pl; info@ug-dzwierzuty.pl;
sekretariat@frombork.pl; urzad@gizycko.pl; ugg@ugg.pl; sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl;
sekretariat@goldap.pl; gminagronowo@gminagronowo.pl; sekretariat@gminagrunwald.pl;
ketrzyn@zgwrp.org.pl; ugkiwity@wp.pl; ugim_korsze@korsze.pl; gmina@kowale.fr.pl;
sekretariat@uglelkowo.pl
Subject: monit - udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 01.10.2013 r.

Roundcube Webmail :: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wy...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

:=

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid 24&_mbox~

opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
<srodowisko@barciany.pl>
<warm i nskie@obrona-zwierząt. pl>
03.09.201304:40

1. Gmina Barciany posiada stałą umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie z
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Spółka z o.o. w Kętrzynie, Plac Słowiański 2, 11-400
Kętrzyn
2. W 2012 r. odłowiono 24 szt. psów.
3.Koszt utrzymania wynosił 32381,70 zł. Forma płatności - oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.
Z poważaniem
Paweł Bobrowski
Urząd Gminy w Barcianach
ul. Wojska Polskiego 7
11-410 Barciany

oundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=92&_mbox=...

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Straż Miejska w Barczewie <strazmiejska@barczewo.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.2013 14:04

Urząd Miejski w Barczewie
ul. Plac Ratuszowy l
11-010 Barczewo
Straż Miejska w Barczewie
1. Gmina Barczewo udzielała w 2012 r. doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie , ul. Turystyczna 2 .
2. Straż Miejska w Barczewie zleciła wyłapanie i zapewnienie opieki dla 20 zwierząt.
3. Koszt realizacji zadania to 10000 zł, opłata jednorazowa to ok. 500 z ł .
Z poważaniem
Strażnik miejski
Grzegorz Szewczyk

Roundcube Webmail:: odpowiedz gmina Bartoszyce

https: //poczta.cal .pl/?_task=mail&_action=print&_uid= 107&_mbox...

Temat odpowiedz gmina Bartoszyce
Nadawca Tomasz Pawłowicz <t.pawlowicz@gmina-bartoszyce.pl>
Odbiorca <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
Data 01.10.201312:42

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.09.2013 r,
uprzejmie informuję, że gmina Bartoszyce miała w roku 2012 podpisaną umowę z
„Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt", Bystry 26,
11-500 Giżycko, jak również doraźnie zlecała wyłapywanie bezpańskich zwierząt
„Firmie Handlowo-Usługowej Stanisław Kowalczyk" ul. Wyszyńskiego 10/37 11-200
Bartoszyce. Z terenu gminy Bartoszyce w roku 2012 zostało odłowionych 29
bezpańskich psów. Łączny koszt realizacji całego zadania wyniósł 50 247 zł. Faktury za
pobyt w schronisku są wystawiane co miesiąc oparte na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
Urząd Gminy Bartoszyce
Podinsp. Tomasz Pawłowicz
089 762 77 16
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Biała Piska, 03.09.2013 r.

INFORMACJA PUBLICZNA

Odpowiedź na wniosek z dnia 31 sierpnia 2013 roku data wpływu 02 września 2013 roku
o udzielenie informacji na temat: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
na terenie Gminy Biała Piska zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

1. Gmina Biała Piska w 2012 roku miała ryczałtową umowę na okres jednego
roku
ze „SCHRONISKIEM dla BEZDOMNYCH ZWIERZĄT" Zygmunt Dworakowski 12230 Biała Piska, Radysy 13. Opiekę nad wyłapywanymi zwierzętami pełni
Schronisko.

2. Wyłapanych i utrzymanych (psów/kotów) na koszt Gminy Biała Piska w 2012
roku

było około 112 sztuk.

3. Koszt realizacji całego zadania za opiekę, wyłapanie i utrzymanie zwierząt
na rok 2012 w Gminie Biała Piska wyniósł 52 500,00zł. Forma płatności
ryczałtowa.

Z poważaniem:
Inspektor referatu Rolnictwa i Nieruchomości Urzędu Miejskiego W Białej Piskiej
- Wiesław Siemion tel. (87) 424 13 69

Roundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-26&_mbox-..

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.
Urząd Gminy Biskupiec <ugb@gminabiskupiec.pl>
'warmińskie soz' <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201309:59

Działając w oparciu o artykuł 61 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, póz. 1198 )w odpowiedzi na wniosek
otrzymany dnia 31.08.2013 r. udzielamy informacji publicznej w przedmiocie następujących pytań:

1. czy i i kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odp: Wyłapywanie: Lekarz weterynarii -Andrzej Brozdowski z Nowego Miasta Lubawskiego
Opieka: Porozumienie z Gminą Miejską Iława - Właścicielem schroniska

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Odp: P s y - 5

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
Odp: Ryczałtowa -12 000,00 zł na rok

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania informacji.
Opracował: Marek Romanowski
Pozdrawiam
Grzegorz Witkowski

URZĄD MIEJSKI
Bisztynek, dnia 17.09.2013 r.
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 31.08.2013 r.
informuję, iż zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Bisztynek aa 2012 rok wyłapywanie oraz
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odbywa się poprzez
współpracę ze Schroniskiem dla bezdomnych, zwierząt w Pudwągaeh. W 2012 roku na terenie
Gminy Bisztynek nie notowano potrzeby umieszczenia zwierząt w schronisku w związku, z
czym Gmina nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu.

Otrzymują:
1. Adresat;
2. A/a.

loundcube Webmail:: odp. na monit - Braniewo

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=99538&_mbo.

odp. na monit - Braniewo
Janusz Nogal <janusz.nogal@braniewo.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
03.10.201311:01

Witam, informacja na pismo z dnia 31.082013 r. została wysłana na Państwa adres e:mail w dniu 5 września
br. Ale wynika z Państwa info., iż nie dotarła do adresata.
Poniżej przesyłam ponownie info.
adl. Gmina Miasta Braniewa nie podpisała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
ad2. W 2012 r. GM Braniewa utrzymywała 25 szt. kotów ( leczenie, karmienie );
ad3. całkowity koszt : leczenia, karmienia, utylizacji padłych zwierząt - 5001 zł.
GM Braniewa całość zadań wynikających z opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizuje w porozumieniu z
OTOT ANIMALS Inspektorat w Braniewie.
Pozdrawiam
Janusz Nogal
Inspektor ds. ochrony środowiska

Herb Braniewa_małyUrząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo

tel.: 055 644 0106 fax: 055 243 2928
www.braniewo.pl

Informacja programu ESET IMOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8870 (20131003)
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 AntMrus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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Stowarzysiietue Obtona Zwierząt
W

że w 2012 roku. :
1. Gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
zwierzał dla
Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej w ttobroweu,
2. Na koszt Gminy wyłapano 6 psów w tym 3 przekazano do schroniska a trzy
utrzymywane były doraźnie w Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju
Infrastruktury Gospodarczej w Bobrowcu.
3. Forma płatności jednorazowa dla schronisk a a dla PERJG każdego miesiąca w/g
uzgodnionych stawek. Tylko na ten cel wydatkowało 12321.52 zł, Oprócz
wymienionej kwoty ponoszono także inne wydatki których w wymienionej kwiicie nie
uwzględniono (szczepienie , leczenie, itp,).

WÓJT G M I N Y
H R A W E W< i

Braniewo dnia 2013210.02'

WGK 6140.31.2013ET

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie

Mając na uwadze Waszą prośby o uzupełnienie informacji zawartej w naszym piśmie z dnia
01,10.2013 uprzejmie informuję :
Ad. l Jest to Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie prowadzone Przez OTÓŻ
ANIMALS.
Ad. 3 Całkowity koszt wszystkich zrealizowanych zadań w 2012 roku to kwota 16928,07
zł.

jundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=prmt&_uia-y3(K_mDux-

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy <ug@budry.pl>
warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
18.09.201314:13

Odpowiadając na wasz wniosek uporzejmie informuję:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

odp. 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. Umowa jest ważna
do końca br.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
Odp. W 2012 roku gmina przekazała do schroniska dla bezdomnych zwierząt z
terenu gminy Budry 4 psy a na dzień dzisiejszy w schronisku przebywa 5 szt
zwierząt
13. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Odp. W 2012 r Gmina Budry na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydała
8.353,33 zł. Opłata wynika z beżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku oraz koszty wyłapywania i transportu zwierząt. W budżecie gminy na
2013r na wszystkie zadania ujęte w programie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt gmina przeznaczyła
budżet w wysokości 12.000,00 zł.
Original Message
From: warmińskie soz
To: ugbaniemaz@go2.pl; barcianyjjg@wp.pl; umb@barczewo.pl; urząd.miasta@bartoszyce.pl;
info@bartoszyce.ug.gov.pl; um@bialapiska.pl; ratusz@biskupiec.pl; ugbiskupiec@interia.pl;
urzadbisztvnek@poczta.onet.pl; sekretariat@braniewo.pl; gmina@gminabraniewo.pl; ug@budry.pl;
ugdabrowno@poczta.onet.pl; urzad.miasta@dobremiasto.com.pl; sekretarzug@dubeninki.pl;
ug@dywity.nowoczesnagmina.pl; umdzialdowo@netbiz.com.pl; sekretariat@ugdzialdowo.pl; info@ugdzwierzuty.pl: umelblag@elblag.com.pl; sekretariat@gminaelblag.pl: um@um.elk.pl: ug.elk@elk.gmina.pl:
sekretariat@frombork.pl; gmina@gietrzwald.pl; urzad@gizycko.um.gov.pl; uggizycko@post.pl;
godkowo@uggodkowo.bip.doc.pl; sekretariat@goldap.pl; umgorowoilaweckie@gorowoilaweckie.pl;
uggorowo@zeto.olsztyn.pl; ug@grodziczno.pl
Sent: Saturday, August 31, 2013 3:18 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 31.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

15:47

Roundcube Webmail:: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji pub...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-100&_mbox..

Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej
tomasz.werner <tomasz.werner@poczta.onet.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.2013 12:02

Witam.
W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 31 sierpnia 2013 roku 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, co następuje:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami należy do zadań własnych
gminy.
2. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką pozostawały.
3. W 2012 roku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dąbrówno odbywało się przez
pracowników socjalnych odpowiednio wyszkolonych.
4. W 2012 roku z terenu Gminy Dąbrówno zostało wyłapanych 8 psów i O kotów.
5. Poprzez zamieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych - Gmina informuje mieszkańców o
możliwości adoptowania bezdomnego psa.
6. W przypadku adoptowania bezdomnego psa od Gminy Dąbrówno przyszły właściciel może liczyć, iż
Gmina pokryje koszty badania weterynaryjnego zwierzęcia, niezbędnych szczepień ochronnych w
kwocie 100,00 zł.
7. Poprzez tego rodzaju akcje w 2012 roku zostało zawartych 8 umów adopcyjnych na psy.
8. Z tego tytułu Gmina Dąbrówno poniosła wydatek w kwocie 800,00 zł.
9. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 1.500,00 zł
Z poważaniem.
Tomasz Werner, inspektor UG Dąbrówno
tel. 89 647-40-87
W dniu 2013-09-02 12:46:04 użytkownik UG Dąbrówno <ugdabrowno@poczta.onet.pl> napisał:

— Treść oryginalnej wiadomości —
Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data: Sat, 31 Aug 2013 15:18:02 +0200
Nadawca:warminskie soz <warmin5kie@obrona-zwierzat.pl>
<ugbaniemaz@go2.pl>, <barciany ug@wp.pl>, <umb@barczewo.pl>,
<urzad.miasta@bartoszyce.pl>, <info(gibartoszyce.uq.gov.pl>, <um@bialapiska.pl>r
<ratusz@biskupiec.pl>, <uqbiskupiec@interia.pl>, <urzadbisztvnek(g)poczta.onet.pl>,
<sekretariat@braniewo.pl>, <qmina@gminabraniewo.pl>, <ug@budry.pl>,
<ugdabrowno@poczta.onet.pl>. <urząd.miasta@dobremiasto.com. pl>,
<sekretarzuq@dubeninki,pl>, <uq@dywity,nowoczesnagmina.pl>,
Adresat: <umdzialdowo@netbiz.com.pl>f <sekretariat(g)ugdzialdowo.pl>. <info@ugdzwierzuty.pl>, <umelblag@elblag.com.pl>, <sekretariat@gminaelblag.pl>,
<um@um.elk.pl> f <ug.elk@elk.gmina.pl>, <sekretariat@frombork.pl>f
<gmina@gietrzwald.pl>, <urzad@gizycko.um.gov.pl>, <ugqizycko@post.pl>,
<godkowo@uggodkowo.bip.doc.pl>f <sekretariat(5)goldap.pl>,
<umqorowoilaweckie@gorowoilaweckie.pl>. <uqgorowo@zeto.Olsztyn.pl>,
<uq@qrodziczno.pl>

Jędrzejów, 31.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Roundcube Webmail :: odpowiedź dot. wniosku o udzielenie informac...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=66&_mbox=

odpowiedź dot. wniosku o udzielenie informacji
publicznej
Dariusz Grela <d.grela@dobremiasto.com.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.2013 14:43

fcai

Witam.
Odpowiadając na pytania zawarte we wniosku, informuję:
Ad. l - stała umowa zawarta na 2012 rok z Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą ul.
Olsztyńska 19; 11-040 Dobre Miasto, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki
Ad. 2 - ogółem 26 psów/kotów wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 roku
Ad. 3 - koszt całości zadania wyniósł 29.107,17 zł i obejmował należności za wyłapanie, transport, opiekę (w
tym opiekę weterynaryjną) zwierząt, kojce, budy, „kocie domki noclegowe" oraz dokarmianie ( w tym
dokarmianie zimowe kotów wolnożyjących i ptactwa bytującego na terenie gminy).
Z poważaniem,
Dariusz Grela
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

tel. 89 615 10 66, fax. 89 616 14 43
www.dobremiasto.com.pl

l
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Roundcube Webmail :: Fvv: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?Jask=mail&^action=pnnt&_uid-J4&_mDox-

Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Renata Sojkowska Dubeninki <r.sojkowska@dubeninki.pl>

Odbiorca

<warminskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

04.09.2013 15:26

cal

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

GP. 1431.7.2013 Data: 04.09.2013r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej Gmina Dubeninki informuje,
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Dubeninki w 2012 r. posiadała 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. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r?
W 2012 roku wyłapanych i utrzymanych psów na koszt gminy było 5 psów.
3. jaki był w 2012 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 utrzymania w schronisku ogółem za 2012r. wyniósł 3.089,92 zł.
forma płatności za opiekę była ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Renata Sojkowska
Urząd Gminy Dubeninki
ul. Mereckiego 27
19-504 Dubeninki
Tel. 876158136

— Original Message

From: Stanisław Kosiński
To: Sojkowska Renata
Sent: Wednesday, September 04, 2013 2:45 PM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

ni -s'

Roundcube Webmail:: Re: Udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/'. ; _tasK = maii6i,_acuuii-piuiux._una

Re: Udzielenie informacji publicznej
Magdalena Kłach- Chęcmanowska <gkl@ugdywity.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
13.09.201313:13

SCHRONISKO WOLSZTYNIE, UL. TURYSTYCZNA2, UMOWY ZAWIERANO KAŻDORAZOWO w RAZIE
ZGŁOSZENIA O ZABŁĄKANYM BEZDOMNYM ZWIRZĘCIU
— Original Message —
From: Gospodarka Komunalna Dywity
To: Kuberska
Sent: Friday, September 13, 2013 1:09 PM
Subject: Fw; Udzielenie informacji publicznej
Original Message
From: warmińskie soz
To: Gospodarka Komunalna Dywity
Sent: Thursday, September 12, 2013 4:44 PM
Subject: Re: Udzielenie informacji publicznej

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie schroniska, z którym Gmina miała podpisaną umowę w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 12.09.2013 10:08, Gospodarka Komunalna Dywity wrote:

1.

W 2012 r. gmina miała umowę ze schroniskiem na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt zapewnianie im opieki.
2. W 2012 r. wyłapano i przekazano do schroniska 7 psów i 5 kotów na
koszt gminy.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wynosił 2737,00 zł, forma
płatności jednorazowa.
S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
t e l . 6 0 7 - 1 7 1 - 4 5 8 (po g o d z . 15)
www.obrona-zwierzat.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

2013-09-13 15:

DZIAŁDOWU

Działdowo, 04.09,2013 r.

GKW.6140.4.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
e-roail: wajrminskJe^i obiro'u..-.^vk'rza.t.pl

Na podstawie art, 10 i 12 ustawy z dmą 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U z 2001, Nr 112, póz. 1198 z późn. zm), w odpowiedzi na e-mail z dnia 31 sierpnia
2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywania

w 2012 roku uprzejmie

informuję.
Wyłapywanie

na terenie Gminy Miasta

Działdowo

przetrzymywanie w roku 2012 było realizowane przez

bezdomnych

zwierząt

i ich

schronisko dla bezdomnych zwierząt

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

a schroniskiem dla bezdomnych psów. W roku 2012

ujęto

8 bezdomnych psów-'.
Poniesiony przez Gminę Miasto Działdowo

koszt bieżącego utrzymania

zwierząt

w schronisku w roku 2012 wyniósł ok. 87.649,00 zł.
Za utrzymanie psów w schronisku Miasto ponosiło opłaty w stosunku miesięcznym
(iloczyn ilości zwierząt przebywających pod opieką i stawki za dzień utrzymania).

Otrzymują:
1. Adresat

2, a/a

ngi

/

Roundcube Webmail :: Gmina Działdowo

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=105&_mbox...

Gmina Działdowo
Katarzyna Księżopolska <k.ksiezopolska@ugdzialdowo.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
01.10.2013 10:27

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2013r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuję jak niżej:
1) w 2012 r. Gmina Działdowo miała podpisaną umowę na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami ze Spółką z o.o. EKO-AR 19-314 Kalinowo, Koleśniki 2,
2) bezdomne psy z terenu gminy Działdowo do czasu transportu do schroniska w Ruskiej
Wsi przebywały w miejscu czasowego ich przetrzymania w miejscowości Uzdowo; w 2012r.
łącznie wyłapanych było 20 psów, 10 psów przekazanych było w kwietniu 2012r. do
schroniska;
3)w 2012 r. koszt wyżywienia psów w miejscu czasowego przetrzymania w Uzdowie wyniósł
15 357,74 zł, a koszt utrzymania psów w schronisku łącznie z transportem wyniósł
9397,70 zł; zgodnie z zawartą umową z firmą EKO-AR cena jednostkowa za każdą
rozpoczętą dobę pobytu jednego dorosłego psa w schronisku licząc od dnia przyjęcia do
schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji wynosiła 7,38 zł brutto , natomiast cena
jednostkowea za każdorazowy transport zwierząt wynosiła 800 zł brutto.
Z poważaniem
Katarzyna Księżopolska
Urząd Gminy Działdowo

1 7 1

Roundcube Webmail:: Re: gmina Dźwierzuty

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid= 110&_mbox..

Re: gmina Dźwierzuty
Ewa Marud <srodowisko@ug-dzwierzuty.pl>
warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
02.10.201308:27

Witam,
1. w 2012 r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było 5 psów.
2. koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 700,00 zł
Ewa Marud
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Original Message
From: warmińskie soz
To: Ewa Marud
Sent: Tuesday, October 01, 2013 1:52 PM
Subject: Re: gmina Dźwierzuty

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2 i 3.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.

Proszę o podanie kosztu realizacji zadania w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 01.10.2013 13:41, Ewa Marud wrote:

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w sprawie opiek
nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że:
1. w 2012 roku Gmina Dźwierzuty podpiasała umowę na zapewnienie opiek
bezdomnym zwierzętom z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalne
"Komunalnik" Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie. Do wyłapywania zwierząi
wyznaczani byli pracownicy Urzędu Gminy.
2. Gmina Dźwierzuty w 2012 roku nie prowadziła ewidencji o ilości zwierzał
wyłapanych lub utrzymywanych na koszt Gminy.
3. W 2012 roku Gmina Dźwierzuty poniosła nakłady finansowe związane 2
zakupem karmy, akcesoriów dla zwierząt, opieką weterynaryjną w związku ;
realizacją zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami nć
terenie gminy Dźwierzuty. Była to jednorazowa pomoc dla mieszkańców v\
zamian za przygarnięcie bezdomnego psa lub kota.
Z poważaniem
Ewa Marud
Urząd Gminy w Dźwierzutach

Urząd Miejski w

EWąg?

DGKiOS.143L7.2013.TF

Stowarzyszeni* Obrona Zwierząt
Jędrzejów
Dot¥czv: wniosku z dnia 31.08„2013r. o
W odpowiedzi na wniosek jw. przekazuję informacje, o które Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt wystąpiło:
1. Gmina Miasto Elbląg zawarła Umowę Nr 27/RGK/2011 z dnia 28.12.2012r. na
prowadzenie, schroniska dla zwierząt w Elblągu przy ul. KrólewiecMej 233 (będącego
własnością Gminy Miasto Elbląg) z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt
OTÓŻ Animajs z siedzibą, w Gdyni, prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Umowa obowiązuje w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2014r. Organizacja ta została
wybrana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
Na podstawie umowy, o której mowa wyżej, OTIGZ Animals odławia bezdomne
zwierzęta z terenu Gminy Miasto Elbląg i zapewnia im opiekę w schronisku dla zwierząt
w Elblągu.
2. W 2012 roku z terenu Gminy Miasto Elbląg pogotowie dla zwierząt odłowiło i umieściło
w schronisku dla zwierząt w Elblągu 312 psów i 112 kotów, gdzie miały zapewniona
opiekę.
3. Koszt realizacja zadania: Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu w 2012 roku
wyniósł 862.654 zł z czego, zgodnie z umową, o której mowa w p.l mniejszego pisma,
700.000 zł stanowiła dotacja Gminy Miasto Elbląg, a 162.654 zł środki własne OTÓŻ
Animals. Gmina Miasto Elbląg przekazała dotację w 12 miesięcznych transzach.

Otrzymują:
T TT
L Adresat
2. DGKiOS-aa.
3. RG.TF-aa.

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności l, 82-300 Elbląg

tei, +48 55 239 30 00
fax +48 55 239 33 30

e-matl: umelblag@ymelblag.pl
www.umelbteg.pl

Roundcube Webmail :: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?„task=mail&_action=print&_uid-72&_mbox=

FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

MIROSŁAWA BRONISZEWSKA <m.broniszewska@um.elk.pl>

Odbiorca

MICHAŁ KAWECKI <m.kawecki@um.elk.pl>, warmińskie soz
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

12.09.2013 12:38

Witam,

Ad. l
Gmina Miasto Ełk w 2012 r. miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku
i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Ruska Wieś gm. Ełk z firmą
EKO-AR Sp. z o. o. Koleśniki 2, 19-314 Kalinowe 2

Ad. 2
Ogółem w 2012 roku:
1) przyjęto bezdomnych psów - 220 szt.
2) oddano do adopcji - 135 szt.
3) wszczepiono elektroniczne identyfikatory - 24 psom
Na dzień 31.12.2012 r. w schronisku przebywało 151 bezdomnych psów.
Ad. 3
Gmina Miasto Ełk w 2012 r. wydatkowała zgodnie z zawarta umową kwotę 539.421 zł. Faktury były
opłacane co miesiąc i oparte były na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku pod opieką.
Do wyliczenia kosztów przyjęto następujące ceny jednostkowe:
a) za każdą rozpoczętą dobę pobytu jednego psa w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do
dnia zdjęcia go z ewidencji w wysokości 8,61 zł brutto w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
b) ceny jednostkowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu jednego szczeniaka w schronisku licząc od dnia
przyjęcia psa do schroniska do dnia osiągnięcia przez niego trzeciego miesiąca życia w wysokości 6,15 zł
brutto w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) ceny jednostkowej za każdorazowe odłowienie zgłoszonego psa i przewiezienie go do schroniska w
wysokości 184,50 zł brutto w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pozdrawiam,

Oryginalna wiadomość
Od: MARCIN RADZIŁOWICZ <m.radzilowicz@um.elk.pl>
Wysłane: Nie 01-09-2013 12:21
Temat: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Do: MICHAŁ KAWECKI <m.kawecki@um.elk.pl>; MIROSŁAWA BRONISZEWSKA
<m.broniszewska@um.elk.pl>; ANDRZEJ SEMEŃCZUK <a.semenczuk@um.elk.pl>;
Oryginalna wiadomość
Od: warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
Wysłane: Sob 31-08-2013 15:51
Temat: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Do: ugbaniemaz@go2.pl; barciany_ug@wp.pl; umb@barczewo.pl; urzad.miasta@bartoszyce.pl;
info@bartoszyce.ug.gov.pl; um@bialapiska.pl; ratusz@biskupiec.pl; ugbiskupiec@interia.pl;
urzadbisztynek@poczta.onet.pl; sekretariat@braniewo.pl; gmina@gminabraniewo.pl;
ug@budry.pl; ugdabrowno@poczta.onet.pl; urzad.miasta@dobremiasto.com.pl;
sekretarzug@dubeninki.pl; ug@dywity.nowoczesnagmina.pl; umdzialdowo@netbiz.com.pl;
sekretariat@ugdzialdowo.pl; info@ug-dzwierzuty.pl; umelblag@elblag.com.pl;
sekretariat@gminaelblag.pl; um@um.elk.pl; ug.elk@elk.gmina.pl; sekretariat@frombork.pl;
gmina@gietrzwald.pl; urzad@gizycko.um.gov.pl; uggizycko@post.pl;
godkowo@uggodkowo.bip.doc.pl; sekretariat@goldap.pl;
umgorowoilaweckie@gorowoilaweckie.pl; uggorowo@zeto.olsztyn.pl; ug@grodziczno.pl;
Jędrzejów, 31.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Ełk, dnia 6 września 2013 r.
Znak: OKA.1431.1.49.2013

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

W związku ze złożonym do tut. organu wnioskiem z dnia 31.08.2013 r.
o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, niżej udzielam informacji;
Ad. 1. W 2012 roku Gmina Ełk posiadała umowę w przedmiocie wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ełk oraz ich utrzymywania w schronisku dla
bezdomnych zwierząt zawartą ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą
w Radysach 13, 12 - 230 Biała Piska, reprezentowaną przez Właściciela Zygmunta
D w orako wskiego.
Ad. 2. Na koniec 2012 roku stan wyłapanych i utrzymywanych, na koszt Gminy Ełk,
bezdomnych zwierząt wynosił 124 szt, psów oraz 16 szt. szczeniąt.
Ad, 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił 116.640,00 zł brutto.
Za wykonanie przedmiotu urnowy ustalono wartość wynagrodzenia ryczałtowego,
tj. 9.720,00 zł brutto miesięcznie.

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa.

Sporządził: Robert Karwowski

Frombork, dnia 11.09.2013 r.
OŚ.6140.5.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie
W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2013 roku przesłane drogą elektroniczną uprzejmie
informuję, że nasza gmina ma podpisaną umowę z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem
Obrońców Praw Zwierząt w Pasłęku , m.in. na zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki
w schronisku.
Do schroniska w 2012 roku dostarczono 4 bezdomne psy.
Za pobyt każdego psa w schronisku uiszczamy opłatę miesięczną w wysokości 300 złotych.
Burmistrz
Osoba Pełniąca Funkcję Organu Gminy
- Marek Stanisław Misztal-

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gietrzwałdzie
11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel. 89 512-35-10, fax 89 524-19-22, e-mail: zek(q),2ietrz\vald.vl
NIP 739-33-22-648, REGON 519491967

Gietrzwałd, dn. 17.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

ZGK.7062.46.2013
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31.08.2013r.
przekazany wg. właściwości

przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie dnia 03.09.2013r.

informuję:
1. Wyłapywaniem

bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gietrzwałd w 2012 r.

zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie lub na zlecenie
Schronisko dla zwierząt w Olsztynie. Bezdomne zwierzęta były umieszczane w
punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt w Gietrzwałdzie prowadzonym przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie. Dodatkowo pragnę nadmienić, że
Gmina Gietrzwałd partycypuje w budowie schroniska dla zwierząt, które ma zostać
uruchomione w 2013r. przez Warmiński Związek Gmin.
2. Z terenu Gminy Gietrzwałd w 2012 roku zostało odłowionych 7 psów.
3. Koszt realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012r. poniesiony przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie wyniósł: 19403,39zł, z czego kwotę
18 000 zł stanowiła dotacja przedmiotowa przekazana ze środków budżetu gminy,
pozostała kwota to koszty własne Zakładu.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Gietrzwałdzie
Jan Kasprowicz

Roundcube Webmail:: UM Giżycko

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https ://poczta.cal.pl/?_tasfc=mail&_action=print&_uid= 108&_mbox..

UM Giżycko
Anna Urbaniak RGKiOŚ UM w Giżycku
<anna.urbaniak@gizycko.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
01.10.201313:06

Witam,
w odpowiedzi na pytanie z dnia 31 sierpnia 2013 roku informuje, iż;
1.

W 2012 roku Gmina Miejska Giżycko miała podpisane dwie umowy na bieżące utrzymanie schroniska
dla bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt,
reprezentowanym przez Panią Annę Marię Krajewską Kuncewicz. Jedna z umów obowiązywała do
kwietnia 2012 roku, natomiast druga obowiązywała w terminie oraz od maja 2012 roku do kwietnia
2014 roku. W ramach w/w umowy wykonawca ma obowiązek m.in.: prowadzenie schroniska,
wyłapywania i dostarczania psów do schroniska, w razie konieczności do zakładu weterynaryjnego po
otrzymaniu polecenia od upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej, a w
godzinach nocnych również od Policji.
2.
W 2012 roku na koszt Gminy Miejskiej Giżycko wyłapanych zostało 59 psów. W schronisku na koniec
2012 roku przebywało na koszt Gminy Miejskiej w Giżycku 128 psów.
3.
Opłata za bieżące utrzymanie schroniska była płacona w formie ryczałtu ustalonego w umowie
wskazanej powyżej i wynosiła ona za cały rok 133.464,00 zł.
Anna Urbaniak, UM Giżycko

im i i n n i

Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=103&_mbox..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
komunalne <komunalne@ugg.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
01.10.201309:12

-O<
ncal

W nawiązaniu do zapytania skierowanego drogą elektroniczną o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:
1 . czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Giżycko w 2012 r. posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z Przedsiębiorstwem

Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Krajewska-Kuncewicz, Bystry 26,
11-500 Giżycko.
2. jakie sązbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
W roku 2012 r. odłowiono 37 bezdomnych psów. Ilość zwierząt przebywających w schronisku na dzień 31,12.2012 r. - 38.
3. jaki był w 2012 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)?
105 278,14 zł - płatność za opiekę oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Z poważaniem,
Artur Pawlukowski
Gmina Giżycko
tel. 87 429 99 81

.

WOJ

'
**° ™ GKŚ.6140.7.2013.IB

w0 wm

j?ckte

Godkowo, dnia 02.10,2013 r,
Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
ul 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy Godkowo stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001, Nr 112, póz, 1198) oraz wniosku o udostępnienie Wormacji publicznej
data wpływu 01,10.2013 r. r. udziela następujących informacji w zakresie ochrony zwierząt;
\. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? W 2012 r, Gmina Godkowo miała podpisaną
urnowe na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Tczewie, ul. Malinowska, 83 - 110 Tczew. Gmina Godkowo odławiała
bezdomne zwierzęta we własnym

przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz przewoziła je

do schroniska, z którym miała zawartą umowę na 2012 r.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r,? Z terenu Gminy Godkowo w 2012 r, zostało odłowionych 5 psów i
przetransportowano je do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie,
3. jaki był w 2012 r, koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
Ijednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna}? Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. na ochronę zwierząt
wynosił H.789,55-,00 zł fforma płatności w schronisku; płatność jednorazowa za 1 psa wynosiła
2.000,00 zł).
Z poważaniem
/l r
.:, h i =
-ó G

Otrzymuje;
1. adresat,
2. a/a.

Roundcube Webmail :: Re: odpowiedź na wniosek

Temat

https://poc2ta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=84&_mbox=

Re: odpowiedź na wniosek

Nadawca

Krystyna Maciulewicz <k.maciulewicz@gorowoilaweckie.pl>

Odbiorca

warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

16.09.2013 11:00

W dniu 2013-09-13 17:31, warmińskie soz pisze:

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie schroniska, do którego Gmina przekazała psa w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 13.09.2013 13:32, Krystyna Maciulewicz wrote:
U r z ą d Miasta w Górowie I ł a w e c k i m w odpowiedzi na w n i o s e k o u d z i e l e n i e
i n f o r m a c j i p u b l i c z n e j i n f o r m u j e , że w 2 0 1 2 r.
:
1. Gmina M i e j s k a Górowo I ł a w e c k i e nie z a w i e r a ł a s t a ł y c h umów lecz
u d z i e l a ł a doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych z w i e r z ą t i zapewnienie
im o p i e k i
2. Na k o s z t gminy w y ł a p a n o i z a p e w n i o n o o p i e k ę dla l b e z d o m n e g o psa
3. Koszt r e a l i z a c j i zadania wyniósł 3007,98 zł (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku i usługa weterynaryjna)
Podinspektor
Krystyna Maciulewicz
S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
tel. 607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierząt.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939
Urząd Miasta w Górowie Iławeckim informuje, iż pies został przekazany do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt "Mój dom" Tomasz Wieleba Bagienice Małe, 11-700 Mrągowo. W razie wątpliwości mogę przesłać
ksero faktury.
Krystyna Maciulewicz
Podinspektor

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta,cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-42&_mbox=

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Górowo Iławeckie <uggorowo@zeto.olsztyn.pl>
warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.201307:40

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 sierpnia 2013 r. przedstawiam
odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odp: Gmina nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem. Jednakże na doraźne zlecenia wyłapywaniem
bezdomnych psów i utrzymaniem w schronisku zajmowałao się Schronisko dla bezdomnych
zwierząt "Mój dom" Tomasz Wieleba, Bagienice Małe k/Mrągowa.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Odp: W 2012 r. wyłapano i przekazano do schroniska 14 psów.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
Odp: Koszt realizacji całego zadania wynosił 24680,00 zł. Forma płatności -jednorazowa, za umieszczenie w
schronisku.
Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Z poważaniem
Bożena Olszewska-Świtaj
Wójt Gminy Górowo Iławeckie

Original Message
From: warmińskie soz
To: ugbaniemaz@go2.pl ; barcianyjjg@wp.pl ; umb@barczewo.pl; urząd.miasta@bartoszyce.pl
info@bartoszyce.ug.gov.pl ; um@bialapiska.pl ; ratusz@biskupiec.pl ; ugbiskupiec@interia.pl ;
urzadbisztynek@poczta.onet.pl ; sekretariat@braniewo.pl; gmina@gminabraniewo.pl; ug@budry.pl
ugdabrowno@poczta.onet.pl ; urzad.miasta@dobremiasto.com.pl ; sekretarzug@dubeninki.pl
ug@dywity.nowoczesnagmina.pl ; umdzialdowo@netbiz.com.pl ; sekretariat@ugdzialdowo.pl; info@ugdzwierzuty.pl ; umelblag@elblag.com.pl ; sekretariat@gminaelblag.pl ; um@um.elk.pl ; ug.elk@elk.gmina.pl
sekretariat@frombork.pl ; qmina@gietrzwald.pl ; urzad@gizycko.urn, gov.pl; uggizycko@post.pl
godkowo@uggodkowo.bip.doc.pl ; sekretariat@qoldap.pl; umgorowoilaweckie@gorowoilaweckie.pl
uggorowo@zeto.olsztyn.pl ; ug@grodziczno.pl
Sent: Saturday, August 31, 2013 3:18 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 31.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznei

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

9A CRODZICZNO

loi.3warmińsko-mazurskie

Grodziczno dnia 02 września 2013r.

BP. 6724.1.36.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28 - 300 Jędrzejów
Dotyczy: emaila z dnia 31 sierpnia 2013r. (data wpływu: 02 września 2013r.) w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki
nad zwierzętami i ich wyłapywania.
Urząd Gminy Grodziczno udziela informacji na zadane pytania:
Gmina Grodziczno od 01 lipca 2011 r. podpisała umowę z lekarzem weterynarii Panem
Andrzejem Brozdowskim (tel. 608044235) na sprawowanie usługi likwidacji zagrożenia ze
strony agresywnych zwierząt domowych lub trudnych do wyłapania dzikich zwierząt.
Lekarz weterynarii stwierdza czy pies zagraża życiu lub zdrowiu. W przypadku zagrożenia
wykonuje premedytację i eutanazję zwierzęcia. Zwierzęta martwe zawożone są na
składowisko odpadów w Olszówce. Gmina Grodziczno zapewnia całodobową pomoc
weterynaryjną w osobie Pana Andrzeja Brozdowskiego. Do czasu podpisania umowy
wyłapywaniem psów i opieką zajmował się pracownik Urzędu Gminy. Gmina Grodziczno
nie posiada podpisanej umowy ze schroniskiem. Doraźnie psy odłowione oddawane są do
schroniska dla zwierząt w Brodnicy lub adopcji przez mieszkańców.
W 2012 roku do Urzędu Gminy odnotowano 14 zgłoszeń o wałęsających się watahach
psów i pojedynczych przypadkach przebywania bezpańskich psów. Na około 60 sztuk
zgłaszanych udało się złapać 46 sztuk.
W 2012 roku Gmina Grodziczno na wyłapywanie i utrzymanie zwierząt wydała 7411,61 zł.
W skład tej kwoty wchodzi:
- karma dla zwierząt - 350,00 zł
- usługa lekarza weterynarii wraz z dojazdem - 7061,61 zł

Z poważamiem

Z ira~V/ójta
Dań iela\ąc skowska
SEKRET

Otrzymują:
1.
Adresat
2. a/a.

U

INY

14-200 Iława, ul. Niepodległości 13
tel. 89 649 0101, fax. 89 649 26 31
NIP:744~OQO-30-93

REGON 000524370

OO. 1431.11.2013

Kawa, 02.09.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W związku 2. wnioskiem z dnia 02.09.2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, poniżej udzielam odpowiedzi na
pytania:
Ad. 1. W 2012 r. Gmina Miejska Iława w wyniku przetargu nieograniczonego na usługę
prowadzenia schroniska dla zwierząt w Iławie miała podpisaną umowę z Wielobranżowym
Zakładem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym „SPOMER" Sp. z o.o., ul. Biskupska 7, 14-200
Iława. W zakresie obowiązków było m.in. wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta oraz
zapewnienie im opieki w schronisku.
Ad. 2. Ilość psów wyłapanych w 2012 roku: 147 sztuk. Ilość kotów wyłapanych w 2012 roku:
10 sztuk.
Ad. 3. Całkowity koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2012 roku wyniósł 230 411,97
zł brutto. Formy płatności (zgodnie z cenami ryczałtowymi za wykonanie danej czynności): opłata
jednorazowa za wyłapanie zwierzęcia, opłata dzienna za utrzymanie zwierzęcia w schronisku
wynikająca z ewidencji zwierząt).
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undcube Webmail :: informacja publiczna - bezdomne zwierzęta

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/".'_tasK-maiioc_a^iun

informacja publiczna - bezdomne zwierzęta
Justyna Salmanowicz <jsalmanowicz@gmina-ilawa.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
02.09.2013 10:24

• Justyna Salmanowicz.vcf (489 B)
• odpowiedź - zw. bezdomne w 2012 r..docx (86 KB)
Dzień Dobry,
W załączeniu przesyłam informację dot. utrzymywania bezdomnych zwierząt w 2012 r. na terenie gminy Iława.
Z poważaniem
Justyna Salmanowicz
Urząd Gminy w Iławie
lei. 89 649 08 20

2013-09-02 19:01

1) Gmina Iława w 2012 r. przekazywała bezdomne zwierzęta do Schroniska dla zwierząt,
które mieści się przy ul. Komunalnej 2a w Iławie. Właścicielem tego schroniska jest
Gmina Miejska Iława, z którą Gmina Iława miała podpisane porozumienie.
Administratorem schroniska była firma ,.Spomer"", ul. Biskupska 7, 14-200 Iława, tel.
(89) 648 82 22.
2) W 2012 r. wyłapano 51 psów z terenu gminy wiejskiej.
3) Koszt utrzymania zwierząt w schronisku, zgodnie z podpisanym porozumieniem, wyniósł
-67.500 zł.

Roundcube Webmail :: informacja

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_ułd=12&_mbox=.

informacja
Zofia Szyburska <zofia.szyburska@interia.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.2013 10:49

r
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Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Urząd Gminy w Iłowie- Osadzie, woj warmińsko- mazurskie, powiat działdowski, niniejszym informuje, że w
roku 2012 nie posiadał stałej umowy i nie udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Umowa stała ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt została podpisana w 2013 roku.
z poważaniem;
insp ds ochrony środowiska - Zofia Szyburska
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Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=62&_mbox=.

odpowiedź na wniosek
Paweł Oman <oman.pawel@wp.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.201307:37

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż:
Ad. l W 2012 r. Gmina Janowiec Kościelny miała podpisaną umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie
bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Ciechanowie.
Ad. 2 W 2012 r. na terenie Gminy Janowiec Kościelny zostało wyłapanych 3 psy, a utrzymywanych w
schronisku 4 psy.
Ad.3 Łączny koszt zadania (wyłapywanie + utrzymanie psów w schronisku) w 2012 r. wyniósł 9 416,39 zł
brutto. Opłaty dokonywane są miesięcznie na podstawie wystawionych faktur.

Pozdrawiam
Paweł Oman
podinspektor ds. infrastruktury komunalnej w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny

Roundcube Webmail :: Maił

Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?Jask=mail&_action=print&_wd=bU&_mDox=

Krzysztof Zdziarski <krzys@janowo.pl>
<warm inskie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.201314:12

Janowo, dnia 10.09.2013 r
Urząd Gminy Janowo
W odpowiedzi na przesłane zapytanie uprzejmie wyjaśniam:
1. W 2012 roku mieliśmy podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunta
Dworakowskiego w Radysach.
2. W 2012 roku nie korzystaliśmy z usług schroniska, nie posiadamy w schroniskach żadnych zwierząt.
3. Umowa przewiduje jednorazową opłatę za odłowienie i umieszczenie w schronisku.
Krzysztof Zdziarski
Tel. 89 626 40 16 (do godz. 15.00 )

\i-c

Urząd Gminy JeciwaD
$'^2%lj--r. .v'-?'bno
tal. {831621" 30 91, td.xp3) 521 30 94

Jedwabno, dn. 09.08.2013r.

Znak sprawy:
GT.6140.3,2013
Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28 - 300 Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2013r, w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt, informuję:
^

Ad 1. Gmina Jedwabno w 2012 roku posiadała umowę z dnia 01.03.20l3r. Obowiązującą do dnia
3l.l2.2012r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Komunalnik" Sp. z o.o. m.in. na
zapewnienie zwierzętom bieżącego utrzymania i opieki oraz profesjonalnego odławaiania na terenie
Gminy Jedwabno i transport do schroniska zwierząt bezpańskich.
Ad 2. W 2012 roku Gmina przekazała pod opiekę Schroniska dla Zwierząt 3 bezdomnych psów,
Koszt wyłapanych, utrzymywanych czasowo bądź przekazanych do schroniska to bezdomnych
zwierząt to SOOOzł.
Ad 3. Forma płatności za umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku to jednorazowa
opłata w wysokości od 40()zł 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).

,j

1. Adresat.
2. a/a

Z poważaniem

Kierowa* fci&iu Gospoda/ii Terenowe!

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uicl=j^&_mDOX-.

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<umjeziorany@wp.pl>
warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201313:19

Cdi
Jeziorany, dnia 04.09.2013 r.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Nasz znak:
RO.6852.44.2013
W odpowiedzi na pismo z dnia 02 września 2013 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 2012 Gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Komunalnik" Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie,
2, w 2012 roku na koszt gminy przetrzymywano średnio 10 psów,
3 koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 11.000 zł, płatność za opiekę wynikała
z bieżącej ewidencji zwierząt.
Z poważaniem,
Ilona Ławrecka

ni-

Roundcube Webmail :: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=57&_mbox=.

wniosek o udzielenie informacji publicznej
Ochrona Środowiska UG Jonkowo <srodowisko@jonkowo.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
10.09.2013 11:58

Witam
Poniżej podaję odpowiedzi dotyczące wniosku o udzielenie informacji publicznej
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 roku Gmina Jonkowo miała podpisana stałą umowę na zapewnienie opieki weterynaryjnej dla
bezdomnych zwierząt z Gabinetem Weterynaryjnym Karino ul.Lipowa 31, 11-042 Jonkowo
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?

w 2012 roku wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy ok. 24 sztuki
3. jaki był w 2012 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 2012 roku wyniósł ok 13 800 zł. Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Pozdrawiam
Małgorzata Kiełczykowska
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

:Nasz znak:
R.6140.9.2013

Data:
03.09.2013r.

Dotyczy '-

\
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 31.08.2Q13r. o udzielenie informacji
ipublicznej niniejszym informujemy, co następuje:
;

Ad. l

W roku 2012 Gmina Kalinowo miała zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i ich utrzymanie w schronisku z firmą: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
:
Zj£gmunjJ3w^
.Ad, 2

W roku 2012 wyłapano 36 bezdomnych psów, natomiast na dzień 31.12.2012r.w
schronisku przebywały 83 psy. Kotów nie było.

:Ad. 3
;
W roku 2012 na realizację zadania w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych
•psów wydatkowano 43.200 zł. Była to płatność ryczałtowa miesięczna otrzymanych faktur.

Mam

•

:

K;f,Ąji> -U M JN
•••-'"••-••'"'•'

"

Kętrzyn,dnia 3 wrzesień 2013r,

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na e-maila z dnia 31.08,2013r. dot. udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przesyłam odpowiedzi na zadane
pytania.
1.W 2012 roku gmina Kętrzyn posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
KOMUNALNIK Sp.z o o.

Plac Słowiański 2
11-400 Kętrzyn
Natomiast opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2012r. sprawowało:
Schronisko w Pudwągach
Pudwągi
ll-440Reszel
2. W 2012 roku na koszt gminy Kętrzyn zostało wyłapanych 22 szt zwierząt, natomiast
utrzymywanych 37 szt.
3.W 2012 roku koszt realizacji całego zadania związanego z wyłapaniem i utrzymaniem
bezdomnych zwierząt wyniósł 55 034,57 zł.

t up. Wójta
mgr Marek LesawOlszewski
Sekretarz/B miny

Roundcube Webmail :: Gmina Kisielice odpowiedz

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=30&_mbox-.

Gmina Kisielice odpowiedz
drogownictwo <drogownictwo@kisielice.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.2013 12:04

1. Gmina Kisielice w 2012 rmiała podpisaną umowę na wyłaywanie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z
Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "DANIEL" Artur Zielaskowski ul. Dworcowa 14, 86 - 300 Grudziądz.
2. Ilość zwierząt wyłapanych i przebywających ka koszt gminy w schronisku na koniec 2012 roku wynosiła 29
sztuk.
3. Opłata za 2012 rok wyniosła: 87 910,79 zł. Co miesiąc wystawiane były faktury za utrzymanie zwierząt.
Informacja programu ESET IMOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8761 (20130904)
Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.e5et.com

Kolno, 03 września 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 31 sierpnia 2013 r, o udzielenie informacji
publicznej - Urząd Gminy Kolno podaje dane dotyczące utrzymania bezpańskich psów
w schronisku zgodne z dokumentacją:

Ad. l . W 2012 roku gmina Kolno podpisała stałą umowę na wyłapywanie i utrzymanie
bezpańskich psów ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Mój Dom" Bagenice
Małe, 11-700 Mrągowo.

Ad. 2. W 2012 roku w wyżej wymienionym schronisku na koszt Gminy utrzymywano 7
psów. (ilość zmienna)

Ad. 3. W 2012 r, całoroczny koszt wyłapania i utrzymania bezpańskich psów z terenu
gmin Kolno wynosił 20 648,30 zł. Forma płatność - przelewem za bieżącą ilość
wyłapania i utrzymania bezpańskich psów w schronisku.

Roundcube Webmail:: udzielenie informacji

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=130&_mbox..

Temat udzielenie informacji
Nadawca Maria Szkólnik <maria.szkolnik@korsze.pl>
Odbiorca <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
Data 15.10.201313:48
Gmina Korsze w roku 2012 r. miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp.z o.o. w Kętrzynie , pl. Słowiański 2 .
W 2012 r.złapano i przekazano do schroniska 9 szt. psów.
Na utrzymanie i opiekę nad zwierzętami Gmina Korsze w 2012 r. wydatkowała kwotę 28 431,27 zł. Była to
jednorazowa forma pomocy ( zakup karmy, sterylizacja, leczenie ) oraz całoroczne utrzymanie zwierząt w
schronisku na podstawie bieżącej ewidencji.

Roundcube Webmail:: Gmina Kowale Oleckie - udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=116&_mbox.,

Gmina Kowale Oleckie - udzielenie informacji publicznej
Locman Krzysztof <locman@gmina.kowale.fr.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
03.10.201309:24

Zgodnie z wniesionym wnioskiem z dnia 01.10.2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, udzielam odpowiedzi na przedstawione zapytania.
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Ad. 1.Gmina Kowale Oleckie w 2012 r. miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk
dla Bezdomnych Zwierząt Anna Krajewska - Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko na wyłapywanie i
zapewnienie kompleksowej opieki odłowionym zwierzętom.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Ad. 2. W 2012 r. z terenu Gminy Kowale Oleckie zostało odłowionych 39 bezpańskich psów. Ilość zwierząt w
dniu 01.01.2012 r. wynosiła 33 szt., a w dniu 31.12.2012 r. wynosiła 49 szt. W powyższyn okresie do adopcji
przekazano ze schroniska 23 psy.
3. jaki był w 2012 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)?
Ad. 2. Koszt realizowanej przez Przedsiębiorstwo usługi w 2012 r. wyniósł 116.766,61zł i rozliczany był na
podstawie bieżącej ewidencji zwierząt odłowionych i przebywających w schronisku.
z poważaniem
Krzysztof Locman
kierownik referatu l G Km
Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich
604806339, 87 5238274 w.49
locman@kowale.fr. pl

Kozłowo, dnia 11 września 2013 r,

Or.1431.20.2013
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 sierpnia 2013 r. 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 2012 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i opieką

nad nimi z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp z o.o

w Ciechanowie, W tabeli poniżej przedstawione zostały zbiorcze dane za rok 2012,
przedstawiające ilość wyłapanych i utrzymywanych zwierząt oraz ponoszone z tego
tytułu koszty (płatności następowały po przedstawieniu comiesięcznej faktury).

Lp./
miesiąc

Ilość wyłapanych i utrzymywanych
zwierząt
2012 r.

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec _
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Surna

8
8
8,9
9,8
8
8

8,7
7
7
7
7,8

8

Koszt realizacji
zadania
2012 r.
3 145,40 zł
3 050,40 zł
3 982,01 zł
3 259,50 zł
4 095,12 zł
3 173,40 zł
2 952,00 zł
J_
!
3 050,40 zł
1
2 730,60 zł
2 583,00 zł
i
2 669,10 zł
:
1
3 427,48 zł
38 118,41 zł
j

|

!

Roundcube Webmail :: Informacja publiuczna opieka nad bezdomnym...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?Jask=mail&_action=print&_uid-9&_mbox-l

Informacja publiuczna opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie
Urząd Gminy Kruklanki <gkmkruklanki@wp.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.201308:27

ORII.1431.24.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie
W związku z pismem z dnia 2 września 2013 r. o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w
Kruklankach w odpowiedzi na wniosek informuje, że:
w roku 2012 w Gminie Kruklanki ww. zadanie realizowała na podstawie
stałej umowy „EKO-AR" Sp. z o.o., Koleśniki 2, 19 - 314 Kalinowo;
na koszt gminy w 2012 r. wyłapano i utrzymywano pięć psów;
w 2012 r. koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł 7 424, 86 zł.
Płatność za opiekę nad zwierzęciem w schronisku oparta była o bieżącą
ewidencję.
Adam Całka
Urząd Gminy Kruklanki
ul. 22 Lipca 10
11 - 612 Kruklanki

Urząd Gminy Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik woj. warmińsko-mazurskie
tel. (56) 47 405 80, e-mail: urzad-gminy@kurzetnik.pl, www.kurzetnik.pl

Kurzętnik, dnia 16 września 2013 r.
ORG.1431.31.2013

Sz.P.
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane drogą elektroniczną dnia 2 września 2013 r,
w sprawie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198 ze zm.) przesyłam odpowiedzi na
zadane pytania:
1. - Gmina w 2012 r. miała podpisaną umowę z Firmą Usług Weterynaryjnych Andrzej
Brozdowski do obowiązków, której należy niezwłoczne podejmowanie działań
związanych z wyłapaniem zwierząt lub też niezwłoczne udzielenie pomocy
weterynaryjnej na każde wezwanie upoważnionego pracownika Gminy.
- Gmina Kurzętnik udziela także zleceń na wyłapanie bezdomnych zwierząt
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.- ZGK od kilku lat
posiada pracownika przeszkolonego do wyłapywania zwierzą, posiada też odpowiedni
pojazd i klatkę do transportu tych zwierząt.
- Wyłapane bezdomne zwierzęta przewożone są do klatek mieszczących się
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o. i tam otoczone są
odpowiednią opieką a wiadomość o znalezionych zwierzętach podawana jest do
informacji publicznej.
2. Ilość zwierząt bezdomnych wyłapanych i utrzymywanych przez gminę wynosi 14
sztuk.
3. Całkowity koszt realizacji zadania związanego z opieką i wyłapaniem zwierząt
z terenu Gminy Kurzętnik wynosi: 1.222,24 zł.

Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=22&_mbox=

odpowiedź na wniosek

Nadawca

Łukasz Jaroszewski <l.jaroszewski@uglelkowo.pl>

Odbiorca

<warminskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

08.10.201306:25

Witam
W nawiązaniu do wniosku Urząd Gminy w Lelkowie przesyła informacje dotyczące
wyłapywania bezdomnych zwierząt
1. W 2012 r. Gmina Lelkowo miała zawartą umowę ( i ma nadął) na wyłapywanie i
zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt w Bystrych koło Giżycka.
2. W 2012 r. w schronisku w Bystrych przebywało w sumie 7 psów.
3. Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku pod opieką, koszt ok 10 tyś. zł za cały 2012 r.
Pozdrawiam
Łukasz Jaroszewski
Inspektor ds. gospodarki odpadami

tel. 55 244 81 28

Urząd Gminy Lelkowo
Lelkowo 21
14-521 Lelkowo
tel/fax: 552448183
www.uqlelkowo.pl

Urząd Miejski
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Swiętochowskiego 14
11 -100 Lidzbark Warmiński

tel. (89) 767 85 00, fax (89) 767 23 03

e-maił: umfajlidzbarkwarrninski.pl

Lidzbark Warmiński, 04.09.2013 r.
GKI.1431.16.2013.MSz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
e-mail: warminskie@obrona~zwienat.pl

dotyczy: udostępnienia informacji publicznej na temat wyłapywania bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 31.08,2013 r.
informuję, że:
1. W lutym 2012 roku Gmina Miejska zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dantyszka 13 w Lidzbarku Warmińskim.
Zadaniem PGK było wyłapywanie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom.
2. Średnio w ciągu roku w PGK opieką zostało objętych 8 bezdomnych psów.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 23 001 zł. Zastosowano
ryczałtową formę płatności za przedmiotowe zadanie, w której skład wchodziła usługa
wyłapania,

transportu do

PGK, opieka

weterynaryjna,

sterylizacji/kastracji,

wyżywienia, całodobowej opieki, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Lidzbark, dnia 10.09.2013r

SM.5521.04.2.2013

STOWARZSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
JĘDRZEJÓW

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 31.08.2013 r na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję.
Ad.l . W 2012 roku gmina Lidzbark posiadała umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z
Gabinetem Weterynaryjnym,

Jarosław Waleszkowski, 13-230 Lidzbark, ul. Jeleńska 4. Umowa

obejmowała również opiekę nad zwierzętami z różnych zdarzeń losowych (potrącenia przez
samochody, pogryzienia, obserwacja i przebywanie do czasu adopcji lub odwiezienia do schroniska).
W kwestii umieszczania w schroniskach udzielamy doraźnych zleceń towarzystwu Ochrony Praw
Zwierząt w Brodnicy - schronisko.
Ad.2. W 2012 roku odłowiono w sumie 18 psów oraz 2 ślepe mioty (14 szt) - ok. 5 - dniowe, z tego:
-10 szt. przekazano do adopcji
- ślepe mioty poddano eutanazji
- 5 szt. przekazano do schroniska
- 3 szt. poddano eutanazji ze wzg. na ich różne obrażenia w wyniku zdarzeń lub choroby.
Ad.3.

Łączny koszt całego zadania w 2012r - 6036,-

Za umieszczenie

w schronisku płacimy

jednorazowo ok. 800 zł za l psa. Koszt opieki przez lek. wet. w zależności od zakresu usługi i czasu
przetrzymywania (obserwacji) zwierzęcia.
Chciałbym dodać również że w ub. roku były przypadki odwiezienia 2 bocianów oraz łabędzia, po
urazach do schroniska dzikich zwierząt - leśnictwo Napromek k/Lubawy.

Z poważaniem
K-t SM Wojciech Sadowski

oundcube Webmail:: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=primcc_uiu-o7oc_uu;wA

Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Bartosz Kasprowicz - Urząd Miasta Lubawa <zk@lubawa.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 14:41

— Original Message —
From: Bartosz Kasprowicz - Urząd Miasta Lubawa
To: Urząd Miasta Lubawa
Sent: Tuesday, September 17, 2013 2:02 PM
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Witam. Niżej przesyłam odpowiedzi na pytania.
Ad.1 Gmina posiadała w 2012r. podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Lubawskie Spółką
Komunalną.
Ad.2 W roku 2012 wyłapano 5 psów, koszty wyłapania oraz utrzymania tej ilości zwierząt to 1000złotych
Ad.3 Forma płatności to dotacja na cele schroniska, w którym przebywały zwierzęta wyłapane z terenu Gminy
Miejskiej.

Bartosz Kasprowicz
Urząd Miasta Lubawa
zk@lubawa.pl
tel. 089 645 53 05 lub 500 124 209
Original Message
From: Urząd Miasta Lubawa
To: zk@lubawa.pl
Sent: Monday, September 02, 2013 8:18 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

— Original Message —
From: warmińskie soz
To: gronowo elblaskie@data.pl ; qmina-qrunwald@wp.pl ; um@ilawa.com.pl ; gmina@gmina-ilawa.pi ;
gminailowo@op.pl ; gmina@janowiec.com.pl ; sekretariat@janowo.pl ; jedwabno@zgwrp.org.pl ;
umieziorany@wp.pl ; sekretariat@jonkowo.pl ; ug-kalinowo@elknet.pl ; umketrzvn@ketrzyn.com.pl ;
ketrzyn@zgwrp.org.pl ; um.kisielice@kisielice.pl ; ugkiwity@wp.pl ; ug kolno@poczta.onet.pl ;
ugim korsze@korsze.pl ; gmina@kowale.fr.pl ; gmina@kozlowo.pl ; qmina@kruklanki.pl ; urzadqminy@kurzetnik.pl ; Ielkowo@go2.pl ; umig@lidzbark.pl ; um@lidzbarkwarminski.pl ;
gminalidzbark@gminalidzbark.pnet.pl ; urzad-miasta@lubawa.pl ; urzad@gminalubawa.pl ;
5ekretariat@lubomino.ug.gov.pl ; lukta@lukta.com.pl ; gmina@maldyty.pl ; markusy@data.pl ;
mikolaiki@mikolajki.pl ; ugmilejewo@elblag.com.pl ; milakowo@wp.pl ; uqmilki@post.pl ;
gmina@milomlyn.pl ; sekretariat@mlynary.um.cso.pl ; morag@morag.pl ;
sekretariat@mragowo.um.gov.pl ; gmina.mragowo@wp.pl ; um@nidzica.pl
Sent: Saturday, August 31, 2013 3:18 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 31.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której

15:4:

oundcube Webmail:: Re: informacja publiczna

Temat

https: //poczta.cal .pl/?_task=mail&_action=print&_uid=91 &_mbox=.

Re: informacja publiczna

Nadawca

Andrzej Baczewski <drogownictwo@gminalubawa.pl>

Odbiorca

warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

18.09.201309:23

W uzupełnieniu podaję,że w 2012r. Gmina Lubawa przekazywała bezdomne psy do schroniska dla zwierząt w
Iławie i Ostródzie na podstawie zawartych porozumień z Gminą Miejską Iława i Gminą Miejską Ostróda.
z poważaniem :
Andrzej B.
W dniu 2013-09-16 23:00, warmińskie soz pisze:

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie schroniska, któremu Gmina przekazywała bezdomne psy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 16.09.2013 12:50, Andrzej Baczewski wrote:
W odpowiedzi na pytania dotyczące wykonywania zadań nad bezdomnymi
zwierzętami domowymi informuje jak n i ż e j ;
a d l ) Gmina Lubawa w 2012r m i a ł a z a w a r t ą umowę na w y ł a p y w a n i e i
t r a n s p o r t bezdomnych z w i e r z ą t z Zakładem
Komunalnym Gminy Lubawa.
ad2) W 2 0 1 2 r . Gmina Lubawa u t r z y m y w a ł a llpsów w schroniskach dla
z w i e r z ą t oraz 4 s z t . psów oddała do adopcji.
ad3. K o s z t r e a l i z a c j i całego zadania w y n i ó s ł 2 4 . 8 6 9 , 4 1 z ł . opłata za
utrzymanie psa w schronisku była ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji
przebywających zwierząt.
z poważaniem:
A n d r z e j B.
Stowarzyszenie Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
tel. 607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

Roundcube Webmail :: odp. informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=73&_mbox=.

odp. informacja publiczna
Dorota Dunio <lubomino@neostrada.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
12.09.201313:19

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję , że:
1. W roku 2012 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowała się Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie.
zwierzęta zostały doraźnie przekazane do schroniska w Radysach.

2. 4 psy.
3. koszt realizacji zadania 4800,00 zł. jednorazowa forma płatności za umieszczenie w schronisku.
Sporządził:
podinsp. Ireneusz Gołębiewski
Urząd Gminy Lubomino

t ~> nn i o t

Roundcube Webmail :: odpowiedź na w n i o s e k o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https:/7poczta.cal.pl/?Jask=mail&_action-print&_uid-41&jTibox-.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Katarzyna Ejsymont <gt@lukta.com.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
05.09.2013 14:16

^

Łukta, 5 września 2013 r.
GT.604.26.2013
W nawiązaniu do wniosku z dnia 31.08.2013 r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego
ustawa o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że:
1. W 2012 r. Gmina Łukta nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, niemniej
udzielaliśmy doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W 2012 r. roku wyłapano, utrzymywano na koszt gminy (w tym również kastracja, sterylizacja i
szczepienia) a następnie przekazano do adopcji 15 psów.
3. W 2012 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 11 752,58zł. Forma płatności za opiekę w schronisku
jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
z uszanowaniem

Katarzyna Ejsymont
Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska,
Urząd Gminy w Łukcie
tel. 89 647 50 70 w 40

Małdyty, 9 września 2013 r.

S.G.1431.13.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję:
Ad. pkt. 1 W 2012 roku gmina Małdyty miała podpisaną umowę z Gminą
Miejską Ostróda, która jest właścicielem schroniska w miejscowości Lubajny.
Schronisko w imieniu właściciela prowadzi Konsorcjum: Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals 81-391 Gdynia, ul. Świętojańska
41 lok.16 i Alarmowy fundusz Nadziei na Życie 14-100 Ostróda, ul. Jagiełły 5
lok.9 .

Ad.pkt 2 W 2012 roku w wyżej wymienionym schronisku przebywały 3 psy.
W 2012 r. Gmina nie wyłapywała psów.

Ad. pkt 3 Koszt utrzymania zwierząt w 2012 r. wyniósł 6.120 zł. Opłata
wynosiła 170 zł miesięcznie za każdego psa przebywającego w schronisku.

Wójt
Antoni Smolak

-•
•"• ••>' ś 0552394352

Markusy, dnia 02.10.2013r,

\\p , ' i lj.sUV.-1 REGON JOOH8TS1

MK. 6140.6.2013
STOWARZYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT
JĘDRZEJÓW
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

W nawiązaniu do Waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej
tut. Urząd informuje:
l.Gmina Markusy w roku 2.012 nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie
zwierząt bądź zapewnienie irn opieki. Udzielono natomiast jednego doraźnego
zlecenia na wyłapywanie l psa.
2,W roku 2012 wyłapano

l psa, natomiast 2 psy zostały zaadoptowane przez

mieszkańców naszej gminy,
3, W roku 2012r

koszt realizacji wynosił

500,-zł zapłacono jednorazowo za

umieszczenie w schronisku l psa.
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Markusy, dnia 09,10,2013 r.

rei

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
f

Woj. Świętokrzyskie

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 03,10,2013 r, tut Urząd informuje,
że pies został wyłapany i zabrany przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Elblągu, ul Królevviecka233,
Z
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Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action-print&_uid-50&_mbox=

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
<aneta.witkowska@milejewo.gmina.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 10:03

Dzień dobry

Urząd Gminy Milejewo potwierdza otrzymanie w dniu 31 sierpnia 2013 r. wniosku o
udzielenie informacji publicznej, złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej,
zgodnie z treścią § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr
5, póz. 46).
Jednocześnie w odpowiedzi na wniosek z dnia 31 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
Urząd Gminy w Milejewie informuje:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina podpisała umowę z:
- Organizacją pozarządową : Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ „Animals" z siedzibą w
Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81 - 391 Gdynia;

- Przychodnią Weterynaryjną „AGRO- JANÓW" Sp.z.o.o. z siedzibą w 82-300 Elbląg, al.
Grunwaldzka 108;

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
W 2012 r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było 5 psów.
3. jaki był w 2012 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 całego zadania w 2012r. wynosił 7.238,80 zł.
Forma płatności za opiekę:
-jednorazowo za umieszczenie psa w schronisku;
- ryczałtowo za opiekę nad psami.
Pozdrawiam
Aneta Witkowska
Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej
i Gospodarki nieruchomościami
Original Message
From: ugmilejewo(g).elblag.com.pl
To: aneta.witkowska(g)milejewo.gmina.pl; olga
Sent: Monday, September 02, 2013 9:35 AM
Subject: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Treść oryginalnej wiadomości —
Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Sat, 31 Aug 2013 15:18:49 +0200
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Roundcube Webmail :: Bezdomne z\vierzęta

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=l l&_mbox=

Bezdomne zwierzęta
B. Kołodko <b.koiodko@gminamilki.home.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.2013 10:14

Udzielając odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2013 r. w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Milki uprzejmie ,ze:
1. W 2012 r. Gmina na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad nimi
miała stalą umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych
Zwierząt w B y s t r ym.
2. W 2012 r. odłowiono i utrzymywano na koszt Gminy 12 zwierząt / psy/.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 25 817,- zł . Płatność
miesięczna na dołu na podstawie wystawionej faktury.
Kołodko Bronisław

Miasta i Gminy
>3SSsi£fe

rt«p

Miłomłyn, dnia 19.09.2013r.
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
JĘDRZEJÓW
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Nasz znak: ORG. 1431.20.2013
W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2013r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu
02.09.2013r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielam
odpowiedzi na pytania:
1. Bezdomne zwierzęta (psy i koty) zabrane z terenu Gminy Miłomłyn w 2012r.
przyjmowane były do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją
w Lubajnach 2, 14-100 Ostróda. Właścicielem schroniska jest Gmina Miejska
Ostróda, natomiast w jej imieniu zadania związane z utrzymaniem bezdomnych
zwierząt w schronisku wykonuje konsorcjum: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt OTÓŻ Animałs 81-391 Gdynia ul. Świętojańska 41/16 i Alarmowy Fundusz
Nadziei na Życie 14-100 Ostróda ul. Jagiełły 5/19. W dniu 29.12.201 Ir. Gmina
Miłomłyn podpisała porozumienie z Gminą Miejską Ostróda dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w 2012r. Odławianiem bezdomnych zwierząt w 2012r.
Zajmował się Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie.
2. Do 10- tego każdego miesiąca właściciel schroniska przesyła do Gminy Miłomłyn
wykaz ilości zwierząt przebywających w schronisku i na tej podstawie dokonywana
jest zapłata za usługę opieki nad zwierzętami w schronisku.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 40.481,00zł w tym:
• 38.420,00 zł - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku (opłata
ryczałtowa, wysokość kosztów obliczana jest: liczba zwierząt ostatniego dnia
mcax!70zł)
• 2.061,00 zł - wyłapywanie bezdomnych zwierząt (płatność na podstawie
rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę za wykonaną usługę).
Z

Sta a f Mew SiwkowsM
Sporządziła: MG.

iloundcube Webmail:: Re: Informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=99&_mbox=.

Re: Informacja publiczna
Maria Gorzelak <mgorzelak@milomlyn.pl>
warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
23.09.201309:11

W 2012r. z terenu naszej Gminy odłowione zostało 6 szt. psów.
M. Gorzelak
Original Message
From: warmińskie soz
To: Maria Gorzelak
Sent: Saturday, September 21, 2013 3:47 PM
Subject: Re: Informacja publiczna

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 19.09.2013 13:21, Maria Gorzelak wrote:
Witam.
W załączeniu przesyłam skan pisma dotyczący opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Z poważaniem
Maria Gorzelak podinspektor ds rolnictwa i ochrony środowiska

S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
tel. 607-171-458 (po godz. 15)
w w w . o b r o n a - z w i e r z a t . pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

Młynary, dnia li li września 2013. roku

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

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 31 sierpnia 2013 roku
(data wpływu 02,09,2013 r.) udzielam odpowiedzi na zawarte w nim pytania.
Ad 1, Informuję, że gmina w 2012 roku nie miała umowy am me udzielała-doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt Zadanie io jest realizowane we własnym zakresie (pracownicy
Urzędu).
Ad 2. W 2012 roku gmina odłowiła pięć psów, w tym do schronisk przekazano trzy psy, a dla
dwóch znaleźli się nowi właściciele. Kotów na terenie miasta i gminy nie odławialiśmy
Ad 3, W 2012 roku koszt realizacji całego tego zadania wyniósł 9 802,16 zł, w tyrn jednorazowe
opłaty za umieszczenie w schronisku, zakup kopa, bud i przekazanie ich dla schroniska, zakup
karny dla psów oraz usługi weterynaryjne.

Koundcube Webmail :: Re: odp. na wniosk o udzielenie informacji pu...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&^uid=63&_mbox=.

Re: odp. na wniosk o udzielenie informacji publicznej
mlynary <mlynary.umig@neostrada.pl>
warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
11.09.201307:46

zień dobry
W nawiązaniu do poniższego emaila informuję, że dwa psy trafiły do Schroniska dla Zwierząt w Tczewie i jeden
schroniska (przytuliska) w Pasłęku.
Z poważaniem
Mirosław Sabatowski
Inspektor d/s rolnictwa, leśnictwa, zamówień publicznych
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
tel. (55) 248 60 82 wew. 39
— Original Message
From: warmińskie soz
To: mlynary
Sent: Tuesday, September 10, 2013 5:02 PM
Subject: Re: odp. na wniosk o udzielenie informacji publicznej
Proszę o wskazanie do jakiego schroniska Państwa Gmina przekazała 3 psy.
A. Lechowicz, SOZ

On 10.09.2013 10:47, m l y n a r y wrote:
Ponownie w załączenie przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 31 sierpnia br. (data wpływu 02.09.2013 r),
ponieważ w poprzednim emailu był brak na załączonym piśmie dokładnej daty jego podpisania.
Z poważaniem
Mirosław Sabatowski
inspektor d/s rolnictwa, leśnictwa, zamówień publicznych
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

tel. (55) 248 60 82 wew. 39

S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o j . świętokrzyskie
tel. 607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS:0000292939

oundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action-prmt<x._iuu-oooc._iuuu/.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
tkucharski <tkucharski@morag.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 11:34

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"
przekazuję poniżej wymagane informacje:

Ad. 1.
W 2012 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 na koszt Gminy Morąg w 2012 r. wyniosła
83 szt.
b) średnia ilość zwierząt utrzymywanych w schronisku na koszt Gminy Morąg w 2012 r. wyniosła 125 szt.
Ad. 3.
a) całkowity koszt realizacji całego zadania tj. wyłapywanie zwierząt oraz zapewnienie
im dalszej opieki w schronisku przez Gminę Morąg w 2012 r. wyniósł 235 840,00 zł,
b) jednorazowa opłata za wyłapanie i umieszczenie zwierzęcia w schronisku wynosiła
200 zł i była uiszczana na podstawie miesięcznych faktur obejmujących ilość zwierząt
wyłapanych w danym

miesiącu,
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
c) miesiAczna opAataA zaA utrzymanie zwierzAciaA wA schronisku wynosiAa wynosiAa 150 zAA
i byAa uiszczana na podstawie faktur miesiAcznych obejmujAcych AredniA iloAA
zwierzAtA A A A A A A A A A A A A
przebywajAcych w danym miesiAcu w schronisku.
Z powaA1/4aniem

Tomasz Kucharski - inspektor ds. gospodarki komunalnej w UrzAdzie Miejskiem w MorAgu

1.

A

2013-09-21 15:4

Roundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-14<K_mDox-.

Temat
Nadawca

udzielenie informacji publicznej
Straż Miejska Mrągowo <sm@mragowo.um.gov.pl>

Odbiorca
Data

<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.2013 10:56
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Mrągowo, dn.03.09.2013r.
URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
STRAŻ MIEJSKA

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

1. Gmina Miasto Mrągowo ma stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki z
Tomaszem Wielebą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt „Mój
Dom" Bagienice Małe, 11- 700 Mrągowo.
2. Prowadzący schronisko przedstawia zestawienie za każdy miesiąc zwierząt umieszczanych w schronisku. W roku 2012
z terenu miasta wyłapano 24 psy. Do adopcji trafiło 16 psów, 2 psy padły. Na koniec roku 2012 w schronisku
przebywało 27 psów.
3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe zależne jest od ilości zwierząt przebywających w schronisku w ciągu miesiąca.
Cena za umieszczenie jednego psa wynosi 305 zł brutto. Cały koszt realizowanego zadania w roku 2012 wyniósł
102480 zł brutto.

Z poważaniem
Marta Rant

7011-09-03 17:

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów
KRS: 0000292939

RBK. 6140. l . 11.2013

Mrągowo, dnia 03.09.2013r

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2013r 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 Tomasza Wielebę,
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 2012 roku miała zawartą umowę zgodnie z zamówieniem
publicznym, na umieszczanie i opiekę bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem „Mój Dom"
Bagienice Małe, prowadzone przez Pana Tomasza Wielebę, wyłonionego w drodze przetargu
nieograniczonego.
Ad2 Z terenu Gminy Mrągowo w schronisku w 2012 przebywało 45 - 50 psów za które
gmina poniosła koszty.
Ad3 W roku 2012 Gmina Mrągowo za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku
poniosła koszt -138 381,94 zł, forma płatności (przelewem) odbywała się co miesiąc po
przedstawieniu 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 )
w tym:
- karmienie
- dozór i opieka
e) koszty tatuowania
( za jednego psa )

T. M.

67,10 zł brutto
36,60 zł brutto
) 91,50zł brutto ryczałt
6,10 zł / brutto kg
2,44 zł/ brutto km
8,50 zł brutto ryczałt
4,25 zł brutto
4,25 zł brutto
9,76 zł brutto ryczałt
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16.09.2013r.

OSO.1431J3.2013

Sz.P,

Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie

W odpowiedzi na zapytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 02.09.20l3r. Urząd Miejski w Nidzicy uprzejmie informuje:
Ad. l

Gmina Nidzica w 2012 r. miała stałą umowę podpisaną z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych Spółka zo.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów schronisko bezdomnych zwierząt w Pawłowie na utrzymanie bezdomnych zwierząt w
schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem.
Ad. 2

Zbiorcze

o ilości

wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.

przedstawią się następująco:
stan na 01.01.2012r. - 45 psów:
- w ciągu 2012 roku przybyło - 22 psy,
- w ciągu 2012 roku ubyło - 18 psów;
Ad. 3

Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. to .kwota: 219 056,16 zł brutto, na co składa się
naliczana wg. bieżącej ewidencji przebywających zwierząt w schronisku
odłowionej w kolejnych miesiącach.

BURMISTRZ
j?

ich ilości

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=rnail&_action=print&_uid-61&_mbox-,..

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

urząd miejski <urzad@umnowemiasto.pl>

Odbiorca

warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

10.09.2013 16:29

Cdi

warmińskie soz pisze:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, o r g a n i z a c j a pożytku publicznego,
której statutowym celem działania jest ochrona z w i e r z ą t , zwraca się z uprzejmą
prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków w y k o n y w a n i a
zadania ,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt.

Jeśli z udzieleniem inforniacni publiczne] związane są dodatkowe koszty lej
przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie, pocztą
elektroniczna lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na któr\
mamy przelać należną opłatę fart. 1-1 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej).

-- Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
L e i . 60/-171-458 (po godz. 15'
www.obrona-zwierza t . p l
'JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ l ?
STOWARZYSZENIE

OBRONA ZWIERZĄT KRS: 0000292939*

oni -3_nQ_in i i-
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wrzesień 2013 r.
OR.1431.27.2013
Pani
/Agnieszka Lechowicz/
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął pocztą
elektroniczną w dniu 31 sierpnia br. do tut. Urzędu, zgodnie z art. 10 ust. l oraz
art. 14 ust. l /ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publiczne]/
(Dz.U. Nr 112 z późn. zm.), poniżej przedstawiam odpowiedzi na przedstawione we
wniosku pytania:

ad. l
W 2012 roku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy miejskie] Nowe Miasto
Lubawskie zajmowała się Straż Miejska. Tymczasowa opieką nad bezdomnymi zwierzętami
realizowana była na podstawie umów OŚ.6140.14.2011 z dnia l sierpnia 2011 r. oraz
umowy OŚ.6140.l i.2012 z dnia l sierpnia 2012 r. zawartych z Gabinetem Weterynaryjnym
Leszek Przyborowski, ul. Lidzbarska l, 13-306 Kurzętnik. W przypadku b r a k u
zainteresowania adopc]ą lub odbiorem przez właścicieli, zwierzęta były przekazywane do
schroniska zarządzanego przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy, ul.
Ustronie 20b, 87-300 Brodnicą.

W 2012 roku wyłapano 19 szt. bezdomnych psów, z czego: b szt. przewieziono do
schroniska, 2 szt. adoptowano oraz 12 szt. zostało odebranych przez właścicieli.

W 2012 roku koszt realizac]i zadania wyniósł 6 825,10 zł. Płatność za opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami oparta była na bieżącej ewidenc]i zwierząt przebywających pod
opieką Lecznicy Weterynaryjnej oraz Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt.

/
/

2
Krzysztof Widźgowski/
Sekretarz Miasta

__Podmiot udostępniający inf ormac j e : _
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Dane osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:_
Inspektor zajmujący Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Nowym Mieście Lubawskim
_Dane określające tożsamość osoby, która udostępniła

informację:^

Krzysztof Widźgowski - Sekretarz Miasta
_Data udostępnienia:_
Zgodna z datą wysłania e-maila z ww. informacją tj. 10 wrzesień 2013r.

oundcube Webmail:: odpowiedźna wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=prmt<K_uiQ-yuo6_iiiuuA-

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Marta Kowalska <mkowalska@gminanml.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
17.09.2013 14:43

Wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
1. Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w 2012 r. została
zawarta z Panem Lekarzem Weterynarii Andrzejem Brozdowskim.
2. W 2012 r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy było 5 psów.
3. Koszt realizacji zadania wynosił 1277,78 zł, forma płatności- jednorazowa za wykonane usługi
(umieszczenie w schronisku, usługi weterynaryjne).
Marta Kowalska
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Olecko, 2 października 2013 r.

Pani
GKO.6140.14.2013

Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Nawiązując do pisma z dnia 2 października 2013 r., przepraszam za zwłokę w
odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej. Poniżej przedstawiam
odpowiedzi na zadane we wniosku pytania.
1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Tak, w 2012 r. Gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie i umieszczanie w
schronisku bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla
bezdomnych Zwierząt, Bystry 26,11-500 Giżycko, Natomiast opiekę weterynaryjną
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt sprawowała Lecznica
weterynaryjna VET-OL, 19-400 Olecko, ul. 11-ego Listopada.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 r,?

W ciągu roku 2012 Gmina Olecko utrzymywała średnio 24 psy w schronisku,
3. Jaki był w 2012 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)?

W roku 2012 koszt realizacji całego zadania wyniósł 55 338,33 zł - płatność
miesięczna oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,

Plac Wolności.!
19-400 Olecko

Olecko, 2 października2013 r.

Pani
GKO.6140.I4.2013

n 2,

Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Nawiązując do pisma z dnia 2 października 2013 r,, uzupełniam odpowiedź na pytanie

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?
W ciągu roku 2012 w Gminie Olecko odłowione zostały 24 psy. Średnia ilość
utrzymywanych psów w schronisku wyniosła 24. Zgodnie z zapisami umowy
wykonawca (schronisko) zapewnia całkowitą rotację przyjętych zwierząt przez
okres 14 miesięcy od daty odłowienia psa. Po upływie tego okresu utrzymanie
zwierząt zapewnia wykonawca, a nie zamawiający (gmina).

mistrza

Roundcube We b ma i l :: odpowiedź

Temat
Nadawca
Odbiorca
Kopia
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=45&_mbox=.

odpowiedź
Dyrektor <dyrektor@schronisko.olsztyn.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
<jasicka.malgorzata@olsztyn.eu>
06.09.2013 11:57

Cdl.pl

Witam
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 31.08.2013r przedstawiam co następuje:
1.

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie jest miejską jednostka budżetową, która realizuje obowiązki
gminy Olsztyn wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, w tym wyłapywanie i zapewnienie opieki gmina nie podpisywała stałych ani doraźnych umów na odławianie i opiekę.
2.
W 2012 roku Schronisko dla Zwierząt przyjęło 724 psy ( w tym 127 szczeniąt) i 447 kotów ( tym 189
kociąt).
3.
Budżet Schroniska dla Zwierząt na realizację zadań związanych z odławianiem i opieką w
schronisku w 2012r wyniósł- 951 651,13 pln
Z poważaniem
Anna Barańska
Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie
89 526 82 15, 89 534 88 88
dyre kto r@sch roń isko.olsztyn.pl
biuro@schronisko.olsztyn.pl

Roundcube Webmail:: inf. publiczna

Temat
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inf. publiczna

Nadawca

Straż Miejska Olsztynek <strazmiejska@olsztynek.pl>

Odbiorca

warminskie@obrona-zwierzat.pl <warminskie@obronazwierzat.pl>

Data

10.10.2013 10:05

W odpowiedzi na pismo z dnia 31,08,2013r informuję że Gmina Olsztynek w roku 2012 miała podpisane porozumienie hna
utrzymywanie bezdomnych zwierząt z Gminą Ostróda, która jest właścicielem schroniska w Lubajnach oraz zlecała doraźnie
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Schronisku w Olsztynie. W w schronisku utrzymywanych jest 21 szt zwierząt ( psów).
Łączne koszty związane z opieką zwierząt to 37684,07zł. Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

P.S. jeśli była by taka możliwość prosił bym o przesłanie statystyki kosztów utrzymania i opieki zwierząt z województwa
War-Maz za rok 2012, z góry dziękuję.

Pozdrawiam
B. Kierski
SM Olsztynek

URZĄD MIEJSKI W ORNECIE
11-130 Orneta
ul Plac Wolności 26
woj. wannmsko-mazurskle

tel.("j5) 12-10-200
fax, (55) 22-io-łto
www.orneta.pl
e-mail: umig@ometa.pi

: Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakoidą
ISO 9001:2009
Nr 1010/1010

OrnetarOSMIOTT
Rt

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

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że:
Ad. l W 2012 roku podmiotem, który zapewniał całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadkach zdarzeń drogowych i innych z udziałem zwierząt była „Lecznica Dla Zwierząt
Z. Piotrowski", ul. Morąska 26, 11-130 Orneta. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje
się Straż Miejska w Ornecie.
Ad. 2 W roku 201.2 zostało wyłapanych ok. 30 psów i również t y l e było w ciągu roku
utrzymywanych na koszt g m i n y w schronisku. Ponadto informuję, że nie prowadziliśmy
ewidencji wyłapanych k o t ó w .
Ad. 3 Koszt r e a l i z a c j i całego zadania za opiek? nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł
około 30 000,00 zł. Forma płatności odbywała się na podstawie przedstawionych faktur oraz
zawartych wcześniej umów (opieka nad zwierzętami w schronisku).

Z poważaniem

Egz.2
Adresat
A. a.

05 (n. 2013 r

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
warminskie@obrona-zwierzat.pl

Nasz znak:
GKR. 1431.13.2013 .WPS

Data:
Orzysz, dnia 9 września 2013 r

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31.08.2013 r.
informuję:
A d l . Gmina posiada zawartą umowę ze schroniskiem Przedsiębiorstwo Prowadzenia
Schronisk Dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Kuncewicz BYSTRY 26
11- 500 GIŻYCKO tel. 609693457 na okres 23.02.2011- 31.12.2013.r.
Ad.2. W 2012 roku odłowiono z terenu gminy 29 psów.
Ad. 3 Na realizację zadania w 2012 r. Gmina wydała 110443,75 ,forma płatności oparta na
bieżącej ewidencji z roczną rotacją.
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził:
Władysław PszczcMkowski
Tel. 874241069

BURMISTRZ
MIASTA OSTRÓDA

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - SOOJędrzejów

Nasz znak:
GKŚ.7031.33.2013

Data:
10.09.2013r.

W odpowiedzi na e-maila z dnia 02 września 2013r. „Wniosek o udzielenie
informacji publicznej" informuję:
Ad. 1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ostróda zajmuje się
Opiekun schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie w/g Uchwały
Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku.
Ad. 2. Ilość odłowionych bezdomnych psów z terenu Gminy Miejskiej Ostróda w 2012r.
wynosi 174 szt.
Ilość odłowionych bezdomnych kotów z terenu Gminy Miejskiej Ostróda w 2012r.
wynosi 77 szt.
Ad.3. Całkowity koszt realizacji zadania gminy dotyczącego opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w 2012 roku wyniósł 370 699,73zł.
Za usługę opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku w Ostródzie dokonywano
płatności przelewem bankowym zgodnie z wystawioną fakturą na podstawie stanu
zwierząt na koniec danego miesiąca.

BURMISTRZ ILAST

cfe>

Czesław Najmowicz

Ostróda, 11 września 2013 r.
Nasz znak: GK.6140.31.2013

Stowarzyszenie Obrony Praw Zwierząt

Gmina Ostróda w 2012 r. posiadała stałą umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z
Urzędem Miasta Ostróda oraz na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z fundacją Alarmowy
Fundusz Nadziei na Życie.
W 2012 r. odłowiona 14 psów oraz utrzymano w schronisku 36 zwierząt (średni stan na
miesiąc).
Koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w 2012 r. w schronisku wyniosły 75 480zł. Opłaty
dokonywano na koniec każdego miesiąca na podstawie ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku. Koszty odłowienia psów wyniosły 3 400zł.

URZĄD MIEJSKI
wPASŁĘKU

0

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5
tel. (055)2482001 do 03 fax: (055)2483180

Poołplr H™ 90 wronia 9011
Fasłęk, dnia 20 września 201J

REGON 000524447 NIP 578-00-15-378

SO.1431.2.2013.KP
STOWARZYSZENIE OCHRONA
ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów
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
31 sierpnia 2013 roku, Urząd Miejski w Pasłęku przekazuje informacje, o które Państwo się
zwracaliście.
1. Czy i z kim gmina miała w 2012 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Miasto i Gmina Pasłęk w roku 2012 miała zawartą urno we ze Schroniskiem dla zwierząt w Pasłęku
prowadzonym przez Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św.
Franciszka z Asyżu w Pasłęku. Owa organizacja trudniła 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 2012 roku ?

2012 rok:
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w
Pasłęku - 76 psów
3. Jaki był w 2012 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 2012 roku: 50.000 zł.
Dla Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z
Asyżu w Pasłęku pieniądze przekazywane były ryczałtowo.

Otrzymują:
<P Adresat
2 a/a

mgr Patjyk Kwiecinsl
p.o. KIEROWNIK REFERATU
SPRAW OBYWATELSKICH

loundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=13&_mbox=.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Jarosław Milewski <sekretarz_umig@pasym.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.2013 10:52

tfT^\

• sekretarz_umig.vcf (356 B)
Pasym, 03.09.2013 r.
ROŚ.1431.19.2013
W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej udzielam, żądaną informcję:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odpowiedź: Gmina Pasym w 2012 roku miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?
Odpowiedź: W 2012 roku na terenie Gminy Pasym wyłapano i przekazano do schroniska 6 psów.
3. Jaki był w 2012 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)?
Odpowiedź: W 2012 roku koszt realizacji zadania wyniósł 7800,00 zł. Obowiązywała opłata ryczałtowa za
przyjęcie jednego psa w wysokości 1300,00 zł.
Sekretarz Miasta
Jarosław IMilewski

oni i.oo. m 17-1

Roundcube Webmail :: informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print& uid=3 l&_mbox=.

informacja publiczna
Elżbieta Krzemińska <e.krzeminska@piecki.com.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.201313:17

1.Gmina Piecki na 2012roku miała zawartą umowę z Panem Tomaszem Wieleba prowadzącym działalność pod
nazwą Schronisko dla bezdomnych zwierząt "Mój dom" Bagienice Małe 45,11-700Mrągowo - wyłonionego w
drodze przetargu nieograniczonego na świdczenie usług w zakresie zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt na
terenie Gminy Piecki w 2012roku.
2.W 2012roku bezpańskich psów wyłapano -13 a utrzymywanych na koszt gminy - 35szt
3.Koszt realizacji całego zadania wynosił- 128.555,16zł płatny miesięcznie na podstawie wystawionej faktury
rzeczywistej ilości przebywających bezpańskich zwierząt w ww.Schronisku
Elżbieta Krzemińska-inspektor

Roundcube Webmail :: informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta,cal,pl/V_tasK=:maii&_acuuii-piuiux_uiu

informacja publiczna
Wydział gospodarki komunalnej
<gospodarka.komunalna@pieniezno.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>

„•
f

* W^C^J s

04.09.2013 10:25

Pieniężne, dn. 04. 09. 201 3r.
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej'na temat sposobu i skutków
wykonania zadania :opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miejski w Pieniężnie przesyła
następujące informacje :
1) w roku 2012 Gmina Pieniężne nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt i zapewnienia im
opieki. Zadania te wykonywane były doraźnie, samodzielnie przez gminę Pieniężne.
2) ilość wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy Pieniężne w roku 2012 zwierząt - 2 psy
3) koszt realizacji zadania związanego z opieką zwierząt bezdomnych w roku 2012 wyniósł 4 683,21zł w tym:
- zakup karmy - 846.88zł
- zakup dwóch kojców - 2,530.00zł
- zakup klatki do transportu zwierząt - 539.13 zł
- zakup smyczy, obroży, misek - 76.00zł
- usługa utylizacji zwierzęcia - 345.60 zł
- szczepienie, sterylizacja - 345,60 zł

2013-09-0601:

1

MSZ, dnia 03.0 ).20Lir.

C K.6140. l i.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek, o udzielenie informacji publicznej z dnia 31.08.2013 r.
wyjaśniam:
ad 1) W 2012 r Gmina Pisz miata zawarta umowę na „Świadczenie uslug w zakresie wyłapywania
bezdomnych /pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania" z Grażyną
Jadwigą

Dworakowską

prowadząca, działalność gospodarczą

pod nazwą

Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Radysach 13,
ad.2) Na dzień 1.01.2012r. w

w/w schronisku

przebywało 87

psów, w okresie od dnia

01.01.2012 r. do 31.12.2012r. odłowiono 72 psy, z czego 2.5 szt zostało adoptowanych, a część
psów padło. Na dzień 31.12.2012r. stan psów umieszczonych i utrzymywanych w schronisku
wynosił 107 szt.
ad,3) Umowa, o której mowa w pkt 1 zawarta została na okres 12 miesięcy z wynagrodzeniem
ryczałtowym w kwocie 116 640,00 zł tj. 9729,00 zł za miesiąc i obowiązywała od dnia 1 stycznia
2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

z up, BURMISTRZA

Roundcube Webmail :: re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https:/'poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-46&_mbox=.

re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
UG Płośnica - A. Szwejk <ochrona@plosnica.pl>
<warm i nskie@obrona -zwierząt. pl>
06.09.2013 12:41

cal.pi

W odpowiedzi na pytania informujemy jak niżej:
Adl W 2012 roku Gmina Płośnca nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad2. W 2012 na koszt gminy nie wyłapywano ani nie utrzymywano zwierząt.
Ad.3. W 012 roku gmina nie poniosła kosztu za opiekę zwierząt.
Z poważaniem Szwejk Agnieszka
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Urząd Gminy w Prostkach
ul. !Maja44B
19-335 PROSTKI
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11. Listopada 29
28-300 JĘDRZEJÓW

RIW.6140.9.2013
Przesyłam informacje w zakresie zgodnym z Państwa wnioskiem.
1.

Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Umowa z wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmą: Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Dworakowska Grażyna Jadwiga 12-230 Biała Piska, Radysy 13 .

2.

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
W 2012 roku odłowiono z terenu gminy 106 szt. bezpańskich psów.

3.

Jaki był w 2012 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)?
Na odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku Gmina wydatkowała 42000 zł. Forma płatności miesięczny ryczałt 3500zł.
Z.Puza

Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=47&_mbox-

Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Purda <ug@purda.pl>
warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.201308:03

W dniu 2013-08-31 15:19, warmińskie soz pisze:
Jędrzejów, 31.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 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)?

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który mamy przelać
należną opłatę (art, 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM
STOWARZYSZENIE

l o/o
ZWIERZĄT KRS: 0000292939

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Ad. 1. Doraźne zlecenia wyłapania i zapewnienia opieki - Schronisko dla zwierząt 10-369 Olsztyn ul.

om i_no_fto

Koundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=47&__mbox=

Turystyczna 2.
Ad. 2. 10 psów.
Ad. 3. 5000 zł - płatności jednorazowe za wyłapanie i umieszczenie psa w schronisku.
Waldemar Czarnota - sekretarz Gminy Purda

URZĄD GMINY W RESZLU
11-440 Reszel, ul. Rynek 24 , tel. centrala - (089) 755-39-00, fax (089) 755 07 58
Reszel dn. 19-09-2013r.

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadań „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".
- Gmina Reszel w roku 2012 posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Komunalnik " Sp. z o.o. w Kętrzynie schronisko dla zwierząt w Pudwągach.
55

- W roku 2012 z terenu Gminy Reszel zostało złapane 34 psy z czego 22 psy trafiło do
adopcji, l pies zgon, 2 psy odebrane przez właściciela. Rok 2012 rozpoczęto z obsadą
10 psów w schronisku. Łączna ilość przebywających psów w schronisku w 2012 roku
to 44 sztuki.
- Koszt realizacji zadania za rok 2012 wyniósł 59.559,19 zł. Płatności za usługę
rozliczana była na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
schroniska.

Z poważaniem:
Komendant Straży Miejskiej
Dariusz Alberski

Roundcube Webmail :: odp. na wniosek o udziel, inf. publ.

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

:

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=prmt<!fc_uia= 3i(K_mDox-...

odp. na wniosek o udziel, inf. publ.
Małgorzata Barbarska <inwestycje@rozogi.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 10:20

Dzień dobry,
w nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej informuję, że:
1. Gmina Rozogi w 2012 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych
zwierząt ze Schroniskiem dla Zwierząt Bezdomnych w Radysach,
2. w ubiegłym roku z terenu gminy wyłapano i umieszczono w schronisku jednego psa,
3. koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 1.411,95 zł (jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku 1.350,00 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 61,95 zł).
Z poważaniem,
Małgorzata Barbarska-Turska
Referat Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Rozogi

-79-T

Roundcube Webmail:: ruciane-nida

https: //poczta.cal .pl/?_task=mail&_action=print&_uid=21 &_mbox=.

Temat ruciane-nida
Nadawca <ilona.makowiecka@ruciane-nida.pl>
Odbiorca <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
Data 07.10.201312:04
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odp,: Gmina Ruciane-Nida ma w 2012 r. ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i opiekę nad nimi ze "Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Zygmunt
Dworakowski" z siedzibą w 12-230 Biała Piska, Radysy 13
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
Odp.: Ilość zwierząt utrzymywanych na koszt gminy to 37 sztuk psów.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Odp.: Koszt realizacji zadania w 2012 r. wynosił 55.500,00 zł brutto.
Z poważaniem
Ilona Makowiecka

Roundcube Webmail:: Re: ruciane-nida

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=125&_mbox..

Re: ruciane-nida

Nadawca

<ilona.makowiecka@ruciane-nida.pl>

Odbiorca

warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

08.10.201313:32

Witam serdecznie. W 2012 roku zostało odłowionych z terenu gminy
Ruciane-Nida 14 piesków. Pozdrawiam. Ilona Makowiecka

cai.pi

Roundcube Webmail :: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji pub...
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Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-43&_mbox=

Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Anna Marek <a.marek@gminarybno.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
06.09.2013 10:39

Cdi

Dzień Dobry'.
Odpowiadając na e-mai/a z dnia 31.08.2013r w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej ochrony zwierząt

uprzejmie

informuję, co następuje:
Gmina Rybno nie posiadala w 2012 roku stalej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki w

schronisku z uwagi na brak wolnych miejsc, bądź przepełnienie w schroniskach
znajdujących się w woj. warmińsko-mazurskim. W 2013 roku umowa taka
została zawarta. Gmina nie udzielała indywidualnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt specjalistycznym firmom z uwagi na brak takich
przypadków. W 2012 roku gmina Rybno poniosła koszty w zakresie ochrony
zwierząt ~v wysokości 774 zł.
Ponadto, jeżeli zaistniała taka potrzeba Gmina Rybno przy współpracy z
Sołtysami, Posterunkiem Policji w Rybnie oraz Gabinetem Weterynaryjnym
organizowała dla bezdomnych zwierząt miejsca pobytu tymczasowe lub docelowe
(nowego właściciela). Bezdomne psy występujące na terenie Gminy Rybno
przekazywane są zazwyczaj mieszkańcom, którzy zaoferowali bezpłatnie taką
pomoc.

Z poważaniem
Anna Marek
Urząd Gminy Rybno
ul. Luba\> ska 15
13 - 220 Rybno

-- Treść oryginalnej wiadomości -Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data:Sat, 31 Aug 2013 15:19:42 +0200
Nadawcaiwarminskie soz <warminskie@obrona-zwierząt.pl>
Adresat:<urząd@umnowemiasto.pl>, <qnmiasto@rubikon.net.pl>, <um@um.olecko.pl>,
<prezydentolsztyna@um.olsztyn.pl>, <ratusz@olsztvnek.com.pl>, <umiq@orneta.net>,
<um@orzysz.pl>, <um@um.ostroda.pl>, < u rząd @q minaostroda.pl>, <epr.um@paslek.pl>,
<umiq@pasym.pl>, <qmina@piecki.com.pl>, <urzad@pieniezno.pl>, <pisz@home.pl>,
<uqploskinia@braniewo.net.pl>, <urzad@plosnica.pl>, <uq@pozezdrze.pl>,
<prostki@prostki.pl>, <uq@purda.pl>, < bur m istrz@reszel.pl>, <sekretariat@rozogi.pl>,
<umiq@ruciane-nida.z.pl>, <rybno@rybno.uq.qov.pl>, <uqrychliki@poczta.fm>,
<umiq@ryn.pl>, <sepopol@sepopol.pl>, <sorkwity.qmina@mraqowo.net>,
<qmina@srokowo.iaw.pl>, <uq@stare-iuchy. pl>, <stawiquda@stawiquda.com.pl>,
<5usz@susz.pl>, <um@um.szczytno.pl>, <uqszczytno@uq.szczytno.pl>,
<urzad.qminy@swiatki.com.pl>, <info@swietajno.ug.gov.pl>, <uq@swietajno.pl>,
<umqtolk@portel.pl>, <um@weqorzewo.pl>, <wielbark@mailbox.olsztyn.pl>,
<uqwieliczki@onet.pl>, <wilczeta@wilczeta.uq.qov.pl>, <wydminy@qminy.pl>,

loundcube Webmail :: Odpowiedx na wniosek o udzielenie informacj...

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=pnnt&_uid-iy«jTiDox-

Nadawca

Odpowiedx na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Maria Kużel UG Rychliki <nieruchomosci@rychliki.pl>

Odbiorca

<warminskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

03.09.2013 13:40

cal

Urząd Gminy w Rychlikach w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą ochronie
zwierząt informujemy, że:
1. W roku 2012 Gmina Rychliki miała zawartą umowę z Gminą Miejska
Ostróda - właścicielem schroniska z lokalizacją w Lubajnach.
2. W roku 2012 do schroniska w ramach zawartej umowy przekazane
zostały 2 psy. Zjawisko bezdomności kotów na terenie gminy w roku
ubiegłym nie wystąpiło.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku ubiegłym wyniósł: 3079,00 zł. Za
pobyt psa w schronisku pobierana jest opłata miesięczna.
Maria Kużel - Inspektor w UG.

?nn.oQ-m i?-?
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Re: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej - Gmina Ryn
<miastoryn@miastoryn.pl>
warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
13.09.201307:26

Informuję, że w 2012 roku z terenu miasta i gminy Ryn odłowiono 12 szt. bezdomnych psów.
Pozdrawiam
Andrzej Żmijewski
Urząd Miasta i Gminy w Rynie
ul. Świerczewskiego 2
11-520 Ryn

tel. 87/4293970
fax 87/4293974

From: warmińskie soz
Sent: Thursday, September 12, 2013 4:45 PM
To: miastoryn® m iastoryn.pl
Subject: Re: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Gmina Ryn

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.
Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 12.09.2013 12:28, miastoryn@miastoryn.pl wrote:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:
1. W 2012 roku Gmina Ryn posiadała zawarte umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki dla bezdomnych
psów z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz
Bystry 26, 11-500 Giżycko oraz ze Schroniskiem "Cztery Łapy" w Ruskiej Wsi k/Ełku, które prowadzi FUH
"EKO-AR" Danuta Kowalewska ul. Wojska Polskiego 76/13, 19-300 Ełk.
2. W 2012 roku w schronisku w Bystrym przebywało średnio 5, a w Ruskiej Wsi 3 bezdomne psy.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 roku oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
wyniósł 9040,94 zł brutto.
Pozdrawiam
Andrzej Żmijewski
Urząd Miasta i Gminy w Rynie
ul. Świerczewskiego 2
11-520 Ryn

tel. 87/4293970
fax 87/4293974
S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel.
607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierząt.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Roundcube Webmail :: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
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https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=40&_mbox=.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
GBS <gbssorkwity@wp.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
05.09.2013 13:01

W odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina Sorkwity informuje:
1. W 2012r. Gmina miała zawartą umowę ze Schroniskiem Mój Dom Tomasz Wieleba na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im całodobowej opieki.
2. Na koniec 31.12.2012r. w schronisku utrzymywane było 12 psów, w tym 6 zostało przyjęte w ciągu roku ,
jeden został poddany eutanazji i jednego przekazano do adopcji. Koszt utrzymania psów w schronisku w 2012r.
wyniósł- 37 326,09 zł.
3. Koszt realizacji zadania w 2012r. wyniósł 37 326, 09 zł płacony na podstawie wystawionej co miesięcznej
faktury za pobyt zwierząt w schronisku w tym opłata zstała wynosi 9 zł za każdy dzień pobytu, interwencja
103,70 z ł , weterynarz-91,50 zł, tatuaż-9,76 zł.

z poważaniem
Sylwia Cesarek
Urząd Gminy Sorkwity

loundcube Webmail:: Re: monit - udzielenie informacji publicznej
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Re: monit - udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Srokowie <gmina.srokowo@srokowo,iaw.pl>
warmińskie soz <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
03.10.201307:31

Ad.1 Tak. Komunalnik Kętrzyn
Ad.28
Ad.3 10323,95zł przelew na koniec miesiąca oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
— Original Message —
From: warmińskie soz
To: umiq@lidzbark.pl; markusv@data.pl; sekretariat@milakowo.eu ; um@um.olecko.pl; ratusz@olsztvnek.pl
; sekretariat@qminaostroda.pl; ugploskinia@braniewo. net.pl; umig@ruciane-nida.pl; sepopol@sepopol.pl;
gmina@srokowo.iaw.pl; um@um.szczytno.pl; urzad.gminy@swiatki.com.pl; sekretariat@ug-wydminy.pl
Sent: Tuesday, October 01, 2013 3:11 PM
Subject: monit - udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 01.10.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej (w poniżej
cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną dnia 31.08.2013 r.
Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej).
Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym terminie.
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

Original Message
Subject:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Date:Sat, 31 Aug 2013 15:18:02 +0200
From:warminskie soz
To:

Jędrzejów, 31.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

om Q m m oo.no

Stare Juchy,02.09.2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj.Świętokrzyskie
G.K.7021.48.2013

Urząd Gminy Stare Juchy uprzejmie informuje, że w roku
2012 bezdomne zwierzęta były wyłapywane przez Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała Piska w ramach
zawartej umowy ryczałtowej. W ciągu całego roku wyłapanych
zostało 30 psów. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 26.400,00 zł.

Wójt Gminy Stare Juchy
/-/Ewa Jurkowska-Kawałko

loundcube Webmail :: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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wniosek o udzielenie informacji publicznej
Referat Ochrony Środowiska i Promocji - UG Stawiguda
< promocja ©Stawiguda. pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
03.09.2013 11:26

Witam,
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 31.08,2013 r. wyjaśniam:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Stawiguda nie posiadała stałych umów, doraźne zlecenia wyłapywania wykonywało Schronisko dla
Zwierząt w Olsztynie, opiekę tymczasową i ew. leczenie Gabinet Weterynaryjny Sryriusz i Tomaszkowa. We
wrześniu planowane jest otwarcie Schroniska dla Zwierząt w Gminie Gietrzwałd, którego Gmina Stawiguda
jest współinwestorem i z którego usług będzie mogła korzystać.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Wyłapanych zostało 6 psów.
3. jaki był w 2012 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 wyniósł 3036zł, były to jednorazowe opłaty za umieszczenie w schronisku, zakup budy i karmy dla psa.
Z poważaniem
Radosław Ratajczyk
Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Urząd Gminy Stawiguda
tel. +48895126581
ratajczyk@stawiguda.pl
promocja@stawiquda.pl
www.stawiguda.pl

Jędrzejów, 31.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

l. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2013-09-03 17:

U r z ą d M i e j s k i w Suszu

14 - 240 Susz, ul. Józefa Wybickiego 6
Tel. (55) 278-61-07, 278-60-15; Fax (55) 278-62-22
e-maii: susz;a: susz. p i http://www.susz.pl

Susz, dnia 09.09,2013 r.
Sęk, 1431.22.2013

Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwieraął
Jędrzejów

W związku z otrzymanym wnioskiem, dotyczącym udostępnienia informacji publicznej,
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, udzielamy odpowiedzi na pytania:
1. Czy i 'i kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odpowiedź:

Gmina ma podpisane umowy z dwoma schroniskami dla zwierząt:

Schronisko w Zbożnem k/Morąga i Schronisko w Węgrowie k/Grudziądza,
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 r,?
Odpowiedź: w 2012 r, opieką objęto łącznie 63 zwierzęta,
3. Jaki był w 2012 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)?
Odpowiedź: koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 - 204035,38 zł,
oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

B l1 k
1 2uł.

w o:

Nasz znak: OS 1431.17,2013

Szczytno, 03.10.2013 r,

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2013 r. Gmina Miejska Szczytno informuje:
1) że w 2012 r, nie miała stałej umowy, oraz nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,
2), Stan zwierząt w schronisku na dzień 31.12.2012 r. wyniósł:
-koty-34
-psy

341

3) Koszt utrzymania schroniska dla zwierząt w roku 2012 wyniósł - 262,088,22 zł,
Forma płatności za opiekę nad zwierzętami była wg rzeczywistych poniesionych kosztów,
rozliczona na podstawie bieżącej ewidencji.

Stowarzyszenie Obrona Zwierzał
Rt"RMf.VFRZ SZCZYTN

Nasz znak: OS 1431.17.2013

Szczytno, 08.10,2013

%Mv.ei.y: udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2013 r. Gmina Miejska Szczytno informuje,;7,1:
posiada schronisko dla bezdomnych zwierzał „Cztery Łapy" w Szczytnie. Schronisko
wyłapuje w miarę potrzeb bezdomne /wier/ęta z terenu miasta Szczytno.

Roundcube Webmail :: udostępnienie informacji
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udostępnienie informacji
Anna Kacprzak <kacprzak@ug.szczytno.pl>
<warminskie@obrona-zwierząt. pl>
06.09.2013 11:21

Witam
W związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Szczytno informuje:
Rada Gminy Szczytno uchwaliła program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Szczytno na rok 2012 uchwałą Nr XVIII/154/2012 z dnia 30 marca 2012 r. 2.
W dniu 26 lipca 2004 r. Gmina Szczytno zawarła porozumienie z Gminą
Miejską Szczytno w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Szczytno zadania
własnego gminy polegającego na obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy Wiejskiej Szczytno. Porozumienie zostało
zawarte na czas nieokreślony. W ramach porozumienia Gmina Szczytno
przekazuje bezdomne zwierzęta do schroniska "Cztery Łapy" Szczytnie, ul.
Łomżyńska 6, 12-100 Szczytno. Gmina odławia bezdomne zwierzęta przy
pomocy pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Kamionku, Kamionek 25, 12- 100 Szczytno. Gmina zapewnia całodobową
opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt. Usługi te
świadczy Pan Jarosław Tołoczko, ul. Korczaka 1/5, 12-100 Szczytno
i. W 2012 roku z terenu Gminy Szczytno wyłapano i przewieziono do
schroniska "Cztery Łapy" 85 psów i 8 kotów. Zgodnie z prowadzoną
ewidencja psów i kotów znajdujących się w schronisku na dzień 01-01-2012
w schronisku znajdowywało się 53 psów i 14 kotów, a z końcem roku tj.
31-12-2012r. w schronisku znajdowywało się 89 psów i 11 kotów.
i. Rozliczenie udziału Gminy Szczytno w kosztach utrzymania schroniska za
2012 rok wyniosło 72 699,15 zł. Forma płatności polegała na rozliczeniu
kwartalnym, szacunek przewidywanych kosztów został przedstawiony na
początku roku 2012 przez Urząd Miejski w Szczytnie .1
Pozdrawiam
Anna Kotfica - UG Szczytno

tel. 89 623 25 95
Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8769 (20130906)
Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

i o nn r\/r i n . A <

Świątki, dnia 07.10.2013 r.

KI.6140.4.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
warmińskie @.obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.10.2013
informuję, że w 2012 roku:
Ad. l . Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy.
Ad. 2. W 2012 roku na koszt gminy utrzymywanych było 27 psów.
Ad. 3. Bieżące opłaty na utrzymywanie bezdomnych zwierząt w 2012 roku wynosiły 26058,27 zł.

https://poczta.cal.pl/?__task=mail&_action=print&__uia=DJc5i_iiiuuA-.
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odpowiedz
Urząd Gminy <info@swietajno.ug.gov.pl>
<warrninskie@obrona-zwierzat.pl>
09.09.2013 14:58
Świętajno dnia 09.09.2013 r.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Urząd Gminy Świętajno udziela informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
pod nazwą „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" :
1. Gmina odławia bezdomne zwierzęta, zajmuje się tym Zakład Gospodarki Komunalnej w
Świętajnie Spółka z o.o. ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno.
2. W roku 2012 na terenie Gminy Świętajno odłowiono 14 bezdomnych psów.
3. W roku 2012 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł brutto 5 264,40 zł.

Tomasz Płoski

2013-09-0922:]

Świętajno, dnia 06.09.20 i 3r.

RS. 6140.7.2013

Stowarzyszeni*
Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, niniejszym przekazuję
informacje:
a) w roku 2012 gmina Ś więtajno miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt
Anna Maria Krajewska Kuncewicz, Bystry 26, 19-500 Giżycko,
b) w roku 2012 wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 27 szt. psów,
c) kos/l realizacji całego zadania wyniósł 54.322,70 zi. Forma płatności za opiekę oparta była na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką

W Ó ] <-MIN
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opieka nad bezdomnymi zwierzętami
umczk <umczk@o2.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
04.09.2013 11:25

W nawiązaniu do e-maila w sprawie udzielenia informacji dot. bezdomnych zwierząt Urząd
Miasta i Gminy w Tolkmicku udziela odpowiedzi:
Ad. l Jest podpisana umowa na opiekę nad bezdomnymi psami z Warmińsko-Mazurskim
Stowarzyszeniem Obrońców Zwierząt im.Sw.Franciszką z Asyżu w Pasłęku

Ad.3.Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 11.005,71 zł. Forma płatności
różna w zależności od usługi.
Za opiekę w schronisku ryczałtową oparta na bieżącej ewidencji , za resztę usług
faktury .
Inspektor Piepka Leszek

Węgorzewo2013.09.04
Urząd Miejski
w Węgorzewie
OŚ 6140.64.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa e-mail uprzejmie informuję:
1. czy i z kim gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Mieliśmy stałą umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Komunalnik" w
Kętrzynie, ul. Plac Słowiański 2, 11-400 Kętrzyn, Schronisko w Pudwągach.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012r.?
średnio w miesiącu w schronisku przebywało 29 szt. psów pochodzących z
terenu Gminy Węgorzewo( nie mamy schroniska dla kotów).
3. jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających po opieką, inna)?
płatność za wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami w schronisku odbywała się
na comiesięczne faktury na podstawie bieżącej ( w danym miesiącu) ewidencji
psów przebywających pod opieką w schronisku.
Całkowity kosz za wyłapywanie i opiekę nad psami bezdomnymi wyniósł:
93.043 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści trzy złote) za 2012
rok.
Karolina Kładko
gt.specjalista
ds.ochrony środowiska

>undcube Webmail:: informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_acuon-piiiiux_uiu

informacja publiczna
basia <basiapac@wp.pl>
<warminskie@obrona-zwierzat.pl>
19.09.2013 07:53

Urząd Gminy w Wielbarku
ul. Grunwaldzka 2
12-160 Wielbark

Urząd Gminy w Wielbarku udziela następujących odpowiedzi:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina udzielała doraźnych zleceń na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku Sp. z o.o.

I

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
Na koszt gminy były utrzymywane 3 szt. zwierząt (psy).
3. jaki był w 2012 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)?
W 2012 roku przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt przebywającychj pod opieką Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku Sp. z o.o. kwotę - 4 338,16 zł.
Z poważaniem
Barbara Pac - inspektor
Jędrzejów, 31.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
3. jaki był w 2012 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)?

2013-09-21 15:4

Roundcube Webmail :: Odpowiedźna wniosek

Temat

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action-prinw_uiu-Joo<._>,

Odpowiedźna wniosek

Nadawca

Urząd Gminy w Wieliczkach <sekretariat@wieliczki.pl>

Odbiorca

<warminskie@obrona-zwierzat.pl>

Data

10.09.2013 12:38

Znak: G.II.6140.8.2013

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej
dotyczące] opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania , Urząd
Gminy w Wieliczkach informuje:
Ad.l Gmina Wieliczki w 2012 roku zawarła umowę na świadczenie usług
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla
bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem EKO-AR Spółka z o.o., 19-314
Kalinowo, Koleśniki 2.

Ad.3 Koszt wyłapania i utrzymania w schronisku psów w 2012 roku wyniósł 984,
27 zł. Podmiot świadczący usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Wieliczki oraz przyjmowania ich i utrzymania w schronisku otrzymywał
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z umową .

Urząd Gminy w Wieliczkach

9nn.OQ.10

OT. 1431.20,2013

Wilczęta, dnia 11.09.2013 r.

Stowarzyszenie "-Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

Dotyczy: Wniosek o udzielenie informacji publicznej - opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie.
1. Odp. na Pytanie l - Gmina Wilczęta nie posiadała w 2012 r. umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie dokonywane było na doraźne
zlecenie schronisku, do którego zwierzę trafiło.
2. Odp. na Pytanie 2 — W 2012 r. do schroniska przekazano 4 psy.
3. Odp, na Pytanie 3 - Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 6914,70 zł.
Formą-płatności za opiekę była platność jednorazowa za 2 psy, natomiast
dotychczas są pokrywane koszt)' utrzymywania za pozostałe 2 psy.

informację powyższą przekazuje się, /.godnie z żądaniem wnioskodawcy, drogą e-nia.il na adres:
sozfetobrena-zwięneat.pl

Roundcube Webmail :: Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: bezdomn...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2080& mb.

Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: bezdomne zwierzęta
Irena <rolnictwo@wilczeta.ug.gov.pl>
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>
13.09.2013 11:32

Dzień dobry
W uzupełnieniu do informacji o postępowaniu z bezdomnymi zwierzętami w 2012 r. informuję, iż bezdomne psy
przekazano do Przytuliska "Psi raj" w Pasłęku, prowadzonego przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie
Obrońców Praw Zwierząt w Pasłęku.
Irena Krzyżanowska
Urząd Gminy Wilczęta
— Original Message —
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: Irena
Sent: Thursday, September 12, 2013 1:37 PM
Subject: Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: bezdomne zwierzęta

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 1.
Proszę o wskazanie, któremu schronisku Gmina przekazywała psy w 2012 r.
A. Lechowicz, SOZ

On 12.09.2013 09:38, Irena wrote:
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
bezdomne zwierzęta
Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać
wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail,
aby określić obsługę załączników.
S t o w a r z y s z e n i e Obrona Z w i e r z ą t
Jędrzejów, w o n . świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po g o d z . 15)
www.obrona-zwierzat.pl

"

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE
ZWIERZĄT
KRS:0000292939

2013-09-13 15:0:

Wydminy, 04.10.2013 r.
SR.1431.53.2012

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.
W odpowiedzi na ww. wniosek z dnia 31.08.2013 r. (wpłynęło do tut. urzędu dnia
02.10.2013 r.) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Wójt Gminy
Wydminy informuje, że w 2012 roku:
1. Gmina Wydminy zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Bystrym.
2. Miesięczne dane o wyłapanych i utrzymywanych psach na koszt gminy rozkładał się
następująco:
L.p.

Miesiąc

1

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Maj

Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
grudzień

Stan na początku
miesiąca

16
16
17
15
15
14
11
10
15
13
12
10

Stan na koniec
miesiąca

16
17
15
15
14
11
10
15
13
12
10
10

Psy
odłowione

3
2
5
1
-

Psy
adoptowane

2
2
3
1
3
1
2
-

3. Forma płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 44 080,16 zł.
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