URZĄD GMINY W BARANOWIE
63-604 Baranów

t e l . + 4 8 6 2 / 7 8 10400
fax+48 62/78 10405

Rynek 21
pow. kępiński, woj. wielkopolskie
http://www.baranow.ug.gov.pl

e-mail: urzad@baranow.ug.gov.pl

Baranów 27.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie. Urząd Gminy w Baranowie przekazuje
następujące informacje .
1. Gmina Baranów nie miała w 2006 roku stałej umowy na wyłapywanie i zapewnienie
dalszej opieki zwierzętom bezdomnym .
2. W 2006 roku przekazano 2 psy do Schroniska w Kaliszu , l pies przebywał pod opieką
weterynaryjną. Pragnę również dodać , że dwoma bezdomnymi psami zaopiekował się
Wójt Gminy Baranów Jan Sarnowski.
3. Koszt realizacji przedstawionych powyżej przedsięwzięć wyniósł 500 zł opłata za pobyt
w schronisku , 100 zł leczenie weterynaryjne.
J.Ch

Z poważaniem

SEK-RfFARZ GMINY

M

M/f
1. Ks.Kordeckiego 1

tłS-340 BłAteŚLIWIE

Białośliwie, dn. 17.04.2007 r.

woj. wielkopolskie

G 6052- 6/07

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007 r. informuję, iż w dniu
8 marca 2006 r. Gmina Białośliwie zawarła umowę z Firmą YET-AGRO SERWIS
z Czarnkowa, w ramach której podejmuje Ona, na zgłoszenie Gminy, interwencję polegającą
na wyłapaniu bezdomnych zwierząt i utrzymywaniu ich w Pogotowiu pod stałą opieką
weterynaryj na.
Umowa zawarta jest do dnia 7 marca 2009 r.
W 2006 r. na koszt Gminy zostało wyłapanych i utrzymywanych w schronisku 5 bezdomnych
psów. Łączny koszt za przyjęcie i pobyt psów w schronisku wyniósł 4.011,06 zł.

Wójjb GMINY

inż. Franciszek Tamas

GMINA BO JANOWO
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

Bojanowo.dnia 26.03.2007 r.

NIP 6991865826 REGON 411050534

ROŚ.7062/4/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu
pod Psim Aniołem
ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
l ich wyłapywaniem" informuję, że w 2006 roku z uwagi na brak potrzeby gmina
nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie poniosła
kosztów z tym związanych.

ha

BIMMISTRZ
Zuter

URZĄD MIEJSKI
W BORKU WLKP.
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. (0-65) 57 16 120
fax (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
www.borekwlkp.pl

U R Z Ą D MIEJSKI

Borek Wlkp., dnia 8 maja 2007 rok.

B o r k u Wlkp.
63-810 Borek Wlkp., Rynek l
woj. wielkopolskie
tel./fax (065) 571-61-20
NIP 696-000-98-13

OŚ. -7062/18/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Miejski w Borku Wlkp. uprzejmie informuje ,że w
2006r. zostały wyłapane 2 bezdomne psy na terenie naszej gminy .
„__
Psy zostały odłowione przez pracowników gminy , służy nam do tego specjalnie
skonstruowana klatka .Po przebadaniu i umieszczeniu ich w kojcach zostały podjęte
rozmowy ze schroniskami w Jarocinie i Krotos.zynie.Nie doszło jednak do ich przekazania
ponieważ były to psy młode i znalazły nowych właścicieli z terenu gminy.
Koszt wyłapania zwierząt, zakupu karmy i czasowej opieki wyniósł około 500 zł, natomiast
badania wykonał miejscowy lekarz weterynarii bezpłatnie.
W sytuacji gdyby psy te trafiły do schroniska jednorazowy koszt ich przekazania wynosiłby
około 3.000 zł.

Z poważaniem

Jańczak

Urząd Gminy w Bralinie

63-640 Bralin, ul. Rynek 3
tel. (0-62)78 11 201
fax. (0-62)78 11 202
Nr org. GKM-OŚ-7062/p/ 3/07

Bralin, dnia, 27-03-2007r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo dot. udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka na bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję, iż na terenie Gminy Bralin w 2006 roku nie
realizowano zadania w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewniania im
dalszej opieki, ponieważ nie było takiej potrzeby.

PODINSPEKTOR
mgr mz. Małgorzata Krzak

Otrzymują:
1. a/a

Opracował: M.K.

U RZĄD GMIN Y

W
?!PQDNiICY
63-112 Brodnica

Brodnica, dnia 22..03.2007 r.

woj. wielkooolskip

UG.RG.6134/1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 15 .03.2007 r. Urząd Gminy w Brodnicy pow. śremski woj. wielkopolskie
informuje, że :
1. posiadamy Schronisko Międzygminne dla bezdomnych zwierząt
w miejscowości Gaj gmina Śrem.
Gminie Śrem powierzone są zadania związane z prowadzeniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi
zwierzętami, oraz rozbudowa i eksploatacja schroniska.
Porozumienie zostało podpisane przez 4 gminy: gminę Śrem, Książ,
Dolsk i Brodnicę
2. w roku 2006

zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku

z terenu naszej Gminy 9 bezdomnych psów
3. w 2006 roku koszt za utrzymanie i wyłapywanie zwierząt, remonty
i prace ponadplanowe schroniska - 9.360,- zł / płatność w II ratach/

mgr Ew,,. Lisek

URZĄD GMINY BRUDZEV
62-720 Brudzew, ul. Turkowska ??•
pow. turecki
woj. wielkopols^
tel./fax (063) 279 70 47

Brudzew, dnia 3 marca 2007

NMP 668-10 R7 ~ !

RG 7080-1/07

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

Urząd Gminy Brudzew w odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. informuje, że:
1. w roku 2006 gmina posiadała umowę nr 7080/1/1/06 dotyczącą opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania zawartą w dniu 17.08.2006 r. z
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku, ul.
Polna 4,
2. gmina nie zarejestrowała przypadków zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w roku 2006,
3. w roku 2006 gmina nie ponosiła kosztów związanych z realizacją zadań opisanych w
punkcie 2.

Gospodarczego

G KM 8134-4/07

Budzyń, dnia 12.04.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15.03.2007 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania - opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, uprzejmie informujemy, że Gmina
Budzyń w 2006 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z firmą VET-AGRO SERWIS z siedzibą ul. Myśliwska
1A/6, 64-700 Czarnków.
W roku 2006 wyłapano 7 - bezpańskich psów z terenu Gminu Budzyń,
wszystkie psy pochodzące z terenu gminy - przebywające w schronisku
utrzymywane są na koszt gminy.
Cennik za świadczone usługi:
1. Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji - 70,00 zł/godz., bez
względu na ilość pochwyconych zwierząt ( nie mniej niż 1 godzina)
2. Za przyjęcie psa do Pogotowia - 20,00 zł (opłata obejmuje wymagane
szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne)
3. Za pobyt psa w pogotowiu- 5,00 zł/dobę pobytu
4. Za dodatkowe czynności, o ile nie znajdzie się właściciel po 14-tu dniach:
sterylizacja, kastracja, tatuaż - koszt 60,00 zł

Wójt
M. Sokołowski

Buk, dnia 06.04.2007r.

U MG Roi. 6134/4/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na zapytanie dotyczące opieki i wyłapywania
bezdomnych zwierząt uprzejmie informuję, że w gminie Buk problem
bezdomnych zwierząt został tymczasowo rozwiązany w następujący
sposób: Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały
pobudowane kojce w celu umieszczenia wyłapanych bezdomnych
psów. Wyłapywaniem oraz całkowitą opieką nad zwierzętami
zajmuje się jedna osoba, która jest zatrudniona przez Zakład
Gospodarki Komunalnej na umowę - zlecenie. W wyjątkowo
trudnych sytuacjach schwytania agresywnej sztuki pomocny jest
lekarz weterynarii. W 2006r. wyłapano 15 psów niektóre z nich
znalazły nabywców pozostałe znajdują się w tymczasowym
przytulisku obecnie wszystkich razem jest 24 sztuki. Całkowity koszt
związany z utrzymaniem i opieką bezdomnych zwierząt za ubiegły
rok wyniósł 28.800 zł.
z poważaniem
Anna Skotarczak
inspektor ds. rolnictwa

GMINY

Nr R ...££v£/*7 ^ /

Ceków Kolonia, 28.03.2007

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Cekowie Kolonii w nawiązaniu do
Waszej prośby z, dnia 15 marca dotyczącej „ opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ poniżej informuje :
1. Gmina w razie potrzeby udziela zleceń na wyłapywanie Sdhdronisku
Zwierząt w Kaliszu. — nie ma podpisanej stałej umowy na ten cel.
2. W roku 2006 nie było wyłapywanych psów .
2. Koszt realizacji całego zadania w roku 2006 wyniósł 900 zł
Odpłatność za umieszczenie psa w schronisku jest jednorazowa

/ /
x

Zup. Wójta

j4ś&riMik&&ói{t
Sekretarz Gminy

k/p
Chodów 26.03.2007 r.
Nr ROŚ 6134/1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
w Warszawie

Urząd Gminy w Chodowie w odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007r. informuje,
że Gmina nie posiada podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2006 roku były dwa przypadki bezdomnych zwierząt. Zwierzętom tym zapewniono opiekę
wśród społeczności lokalnej.

URZĄD MIEJSKI W CHODZIEŻY
64-800 Chodzież, ul.Paderewskiego 2
www.chodziez.pl urzadmiejski@chodziez.pl Bank Zachodni WBK SA o/Chodzież, nr konta 97109013170000000031011932
telefony: centr.(067)282 71 71, sekr.282 72 12, fax 282 72 32, NIP 764-10-89-138, REGON 000524559

Nr TI-6134/1/07

Chodzież, dnia 13 kwietnia 2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007r. informujemy, że:
1. Firma, z którą Gmina Miejska Chodzież w 2006 roku podpisaną miała umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki to Vet-Agro Serwis z
siedzibą w 64-700 Czarnków przy ulicy Myśliwskiej l A/6.
2. W 2006 roku wyłapanych zostało 17 bezdomnych zwierząt, a na koszt Gminy Miejskiej
Chodzież utrzymywane były 23 zwierzęta.
3. Koszt całego zadania wyniósł 37.510,83 zł (brutto). Na kwotę tą składają się opłaty za pobyt
zwierzęcia w schronisku, opłata za przyjęcie zwierzęcia do schroniska, opłata za „akcję"
rozliczana kilometrówką, opłata za usługi weterynaryjne.

STA

URZĄD GMINY

64-soo C h o d z i e ż
ul. Notecka 28
tel. 0-67282 1608

Chodzież , 2007 - 04 - 02

DRL 6075-5/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Urząd Gminy Chodzież informuje :
l/ w roku 2006 Gmina miała podpisaną umowę na wykonywanie usług
polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Chodzież wraz z ich przetransportowaniem i przetrzymaniem w Pogotowiu
dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie ,
2/ w Pogotowiu przebywały w roku 2006 4 psy,
3/ koszt realizacji zadania wyniósł 2.181,41 zł. Koszty wynikają z zapisów

zawartych w umowie , gdzie określono stawki za : czas trwania
interwencji,przyjęcie
psa
do
Pogotowia,doba
pobytu
psa
w
Pogotowiu,sterylizacja,kastracja,tatuaż.

In/f
BURMISTRZ MIASTA CZARNKÓW

2 7 KAR. 2007

Czarnków, dnia 26.03.2007r,

NrTI-70SO/7/Q7

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ^.Garncarska 37A

W nawiązaniu do Waszego pisma udzielam informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywame"przewidzianego ustawą o ochronie zwierzątAd. l , Gmina Miasta Czarnków w wyniku przetargu nieograniczonego zawarła umowę na
wyłapywanie zwierząt bezdomnych i zapewnienie im dalszej opieki z VET AGRO
SERWIS Czarnków, ul. Myśliwska l, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Jedrzejewie,
Ad. 2. W 2006 roku na koszt gminy średnio w miesiącu przebywało w schronisku 14
zwierząt bezdomnych. Wyłapano 27 bezdomnych zwierząt z terenu miasta,
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wynosił 32.142,22 zł. Forma płatności
ryczałtowa
Z poważaniem

Urząd Miasta Czarnków, Pl. Wolności ć, ć<-700 Oamtńw, ul. (067) 255 25 00, fa* [OŹ7] 255 26 77, e-mall: burmlstrz@CŁ

Czarnków, dnia 05.04.2007r.
"^ NIP 763-10-02-845

RŚG-7080/18/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod
Psim Aniołem
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem Urząd Gminy Czarnków udziela odpowiedzi na postawione pytania:
1. Gmina Czarnków w roku 2006 posiadała zawartą stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Firmą YET-AGRO SERWIS
64-700 Czarnków ul. Myśliwska l/6a;
2. W roku 2006 na koszt Gminy utrzymywano średnio w miesiącu 30 szt. bezdomnych
zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2006 wyniósł 52 262,43 zł. Płatność za opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami była miesięczna w formie ryczałtowej.

2 up. WÓJTA GMINY
Czarnkó

Wf
URZĄD GMINY

j| 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń

powiał kościański, woj. wielkopolskie
tel. (061) 28 26703 te (061) 28 2630?

,

Czemoiń. dnia 02.04.2007r.

RG 7080 - 2 / 0 7

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04 -886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15.03.2007r Urząd Gminy w Czempin
informuje że :
ad l wyłapywanie bezdomny cfezwieRŁątiTŁ^ewnienie im dalszej opieki zlecane jest - *
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czempiniu,
ad 2 utrzymywany na koszt gminy w 2006r był jeden pies.
ad 3 koszt realizacii całeeo zadania w 2006r wyniósł 280.86 złotych - zakuo karmy

ystyna Leu

GMINYC21BNIEJEWO

ul. Possaańaka 6
82-250 Czeraiejewo

Czerniejewo , dnia 27.03.2007r

GK-A-HK-7062/04/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
O4-886 Warszawa

w sprawie: wniosku z dnia 15.03.2007r o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia
1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106, póz. 1002) mamy podpisane
porozumienie z Miastem i Gminą Września dotyczące współpracy w sprawie współdziałania
w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt we Wrześni i przejęciu zadań
gminy wynikających z art.l l w/w ustawy.
Na podstawie art. 74 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 1 r Nr 142 póz. 1 59 1
z późniejszymi zmianami) oraz:
1. Uchwały nr XX/183/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.03.2004r w sprawie
współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska
dla zwierząt
2. Uchwały nr OXXIV/1 3 1/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28.12.2004r
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Września a Gminą Czerniejewo
w sprawie powierzenia przez Gminę Czeraiejewo prowadzenia wspólnego schroniska
dla zwierząt.
ustalone zostały zasady i tryb wyłapywania zwierząt oraz ich dalszego utrzymywania.
Miasto i Gmina Czerniejewo uczestniczy w partycypacji w kosztach utrzymania schroniska .
W 2006r na rzecz schroniska przekazano 6 000,00zł rocznie tj. SOO.OOzł miesięcznie
Porozumienie zawarte jest na czas określony. W 2006r z terenu gminy zostało
przewiezionych 16 szt. zwierząt do schroniska we Wrześni.

r-

mgr Danuta Grycfuiwska

URZĄD GMINY
62-004 Czerwonak, Źródlaua 39
lei. 8120-251, fctx 8120-270

Regon 000533096, NIP 777-17-89-331

«*•
WS.6073 - 3 107

Czerwonak, dnia 03 kwietnia 2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Urząd
Gminy Czerwonak uprzejmie informuje:
1. W roku 2006 zawarte zostały dwie umowy z Towarzystwem Opieki Nad
Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu w Poznaniu. Jedna umowa dotyczy
wyłapywania i transportu zwierząt do schroniska. Druga dotyczy
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przetrzymywania
i utrzymywania bezdomnych psów wyłapanych na terenie Gminy Czerwonak
w Schronisku dla Zwierząt w Swarzędzu.
2. W 2006 roku wyłapano i przekazano do w/w schroniska 26 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku ubiegłym wyniósł 21.905,88 zł.
Płatność za opiekę wyniosła 15.000,00 zł i wypłacona została zgodnie
z umową.
Koszty wyłapywania psów i ich transport do schroniska wyniosły 6.905,88 zł.
a/a WŚ

Kierownik Wydziału
Ochronyjpdowiska i Rolntctwa

(A/f
Damasławek, dnia 08.05,2007 rok

Urząd Gminy
Damasławek
Ul. Rynek 8
62-110 Damasławek

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy w Damasławku informuje,
co następuje:
Ad l, w 2006 roku Gmina Damasławek miała zawartą umowę na wyłapywanie i
przetrzymywanie zwierząt z firmą"VET AGRO SERWIS " z siedzibą

ul.

Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków.
Ad 2 W 2,006 roku oddano do pogotowia 2 psy,, z czego l został po upływie ok. 2
miesięcy pobytu w Pogotowiu oddany do adopcji.
Ad 3 - Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku - 1729,59 złotych,
Forma płatności - po upływie każdego miesiąca, zgodnie z zawartą umową , za każdy
przebyty dzień w pogotowiu przez zwierzę, oraz na początku pobytu psa za dojazd,
wyłapywanie i konieczne zabiegi i szczepienia weterynaryjne.

Sporz. Elwira Kędziora Łożyńska
inspektor

URZĄD MIEJSKI
w DĄBIU

k/P
Dąbie 02.03.2007 r.

pl. Mickiewicza l
62-660 D Ą B I E
woj. wielkopolskie

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Informuję, że :
1. Gmina nie ma podpisanej stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt
2. Brak
3. Brak
Jednocześnie informuję, że na terenie gminy Dąbie nie ma bezpańskich psów, a w przypadku
ich pojawienia się odwieziemy zwierzę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.

Sporządziła:
A.Król-Polewska

i> TT T» •.
**M IS T R

K U

W Zbigniew Mielcza

WF
62-7 30 DOBRA
Plac Wojska Polskiego 10
oow. turecki, woj. wielkopolskie
tel,/fca(063l ,?79 90 l!

Dobra,2007.05.09.

RZK-7082) 1)07

Biuro Ochrony

Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji na temat
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Miejski
w Dobrej informuje:
1. W 2006 roku Gmina nie zawierała umów ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Na koszt Gminy nie wyłapywano i nie były utrzymywane bezdomne
zwierzętami
3. Gmina nie umieszczała w schroniskach bezdomnych zwierząt i nie
utrzymuje ich na własny koszt.

RZ
'ej Piątkowski

Page l o f l

I/VP
Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

<Gmina Dobrzyca - rolnictwo>; <leśnictwo>; "planowanie przestrzenne" <rolnictwo@dobrzyca.pl>
<biuro@psianiol.org,pl>
21 marca 2007 14:09
odpowiedz na wniosek

Dobrzyca, dnia 21 marca 2007r.
RLiPP.6052-01/07

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

Urząd Gminy w Dobrzycy w odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuje, że:
1.
gmina nie miała w 2006r. stałych umów oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,
2.
nie ma zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2006 roku (nie zachodziła taka potrzeba),
3.
nie występowało zdarzenie - nie było kosztów.

Z up. WÓJTA
Franciszek Reszel
Sekretarz Gminy

mgr

No virus found in this incoming message.
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2007-03-23

y/f
URZĄD MIASTA l GMINY DOLSK
Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
tel. (061) 28-25-001, 28-25-017, 28-25-172 fax (061) 28-25-510
e-mail: umig@dolsk.pl
http://www.dolsk.pl
Dolsk, dnia 27.03.2007r.
RG-6134/1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.03.2007 r.
Urząd Miasta i Gminy Dolsk, pow. śremski, woj. wielkopolskie informuje, że :
1) zadania związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona
przed

bezdomnymi

zwierzętami

oraz

rozbudowa

i

eksploatacja

schroniska

są powierzone Gminie Śrem.
Porozumienie zostało podpisane przez 4 gminy : gminę Śrem, Książ Wlkp., Dolsk
i Brodnicę.
Schronisko Międzygminne dla bezdomnych zwierząt znajduje się w miejscowości Gaj
gmina Śrem.
2) w roku 2006 zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku z terenu naszej Gminy
9 bezdomnych psów,
3) w 2006 roku koszt za utrzymanie i wyłapanie zwierząt, remonty i prace ponadplanowe
schroniska - 9360 zł (płatność w dwóch ratach).

ZASTĘPCA Bl
mgrltĘana LenarclyK-^urczak

U R Z Ą D GMINY
ul. Centralna 7
63-012 Dominowe
Wq

*•*** "*
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Dominowo, 26 marca 2007r.

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

Urząd Gminy w Dominowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" za 2006r, informuje:
1. gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki lecz każdy przypadek
pojawienia się bezdomnego zwierzęcia zgłaszamy każdorazowo do
Firmy Usługowej Krzysztof Grzesiecki

ze Środy Wlkp. Zwierzęta są

przekazywane do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
oddział w Środzie Wlkp. ul. Wiosny Ludów 3, sprawującego pieczę nad
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
2. w 2006 roku wyłapano jednego psa.
3. koszt realizacji całego zadania w 2006 roku to:
- 100 złoty za odłów psa;
- 124 złote jednorazowo za umieszczenie w schronisku

wo
inż. Tan
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pow. ostrzeszowski

Doruchów, dnia 02 kwietnia 2007 roku.
RR. 7060/21/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Doruchowie odpowiadając na pismo z dnia 15.03.2007 roku
/ wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 21.03.2007 roku / wyjaśnia co następuje :
1. Gmina Doruchów nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
w 2006 roku
2. W 2006 roku nie odnotowano żadnego przypadku wyłapywania i utrzymania na koszt
Gminy bezdomnych zwierząt
3. W związku z powyższym Gmina nie poniosła w 2006 roku żadnych kosztów związanych
z wyłapywaniem bezdomnych psów
SEKRETARZ GMINY

A-—v-

mgr T</masz Bugaryn

34-733 Drawsko, w

Drawsko 06.04.2007r.

UG.I/OS-7080/1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Drawsku odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2007r. w
sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:
- umowa z dnia 22.10.2005r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewniwnie im
dalszej opieki podpisana jest z Firmą YET-AGRO SERWIS ul. Myśliwska 1A/6,
64 - 700 Czarnków na okres 3 lat,
- w 2006r. zostały wyłapane na terenie gminy bezdomne zwierzęta w ilości 6 szt.
- płatności za opiekę nad zwierzętami oparte są na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku, w 2006r. opłaty wyniosły 1052,70 zł.

Z poważaniem,

i Kaioczyrfs/d
inspektor d. s. inwestycji
i ochrony ńrcd^wiska

URZĄD GMINY DUSZNIKI

ul Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Duszniki, dnia 21 marca 2007r.

pow. "aniotuiski woj wielkopolskie

tel. (061)29-19-0/5, fax (061)29-19-131
RRG.6134-01/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa

Urząd Gminy Duszniki odpowiadając na wniosek z dnia 21.03.2007r.
informuje, iż w roku 2006 gmina nie posiadała umowy stałej na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Sprawą tą zajmował się komunalny Zakład Budżetowy
w Dusznikach, który po wyłapaniu znajdował nowy dom dla zwierzęcia bądź oddawał
je do schroniska. Gmina nie utrzymuje żadnych zwierząt, a ilość wyłapanych w roku
2006 wynosiła 5 szt. W roku bieżącym zakład powyższy zostanie wyposażony
w specjalistyczny sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt.

ZASTĘPCA WÓJTA
C]A^~
Grażyna Golas

URZĄD GMINY GIZAŁK3
ul. Kaliska 28
63-308 G i z a ł k i

1-525

Gizałki, dnia 26.03.2007 r.

ROS.6132-1/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r. dotyczące realizacji zadania opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy w Gizałkach wyjaśnia, co
następuje:
1. Gmina w 2006 r. nie miała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki, ponieważ nie mieliśmy
żadnego zgłoszenia w tej sprawie. Takiego zlecenia udzielaliśmy w 2007 r. dla
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu (jeden przypadek psa).
2. Zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy nie było w 2006 r.
3. Gmina nie ponosiła w 2006 r. kosztów w/w zadania. W 2007 r. ponieśliśmy
jednorazową opłatę za złapanie i umieszczenie psa w schronisku w wysokości
350 zł.

K/p
U R Z Ą D

M I E J S K I

62-2OO GNIEZNO, ul. Lecha 6
Telefon: (O-61) 426-04-OO
Telefax: (O-61) 426-16-87
www.gniezno.home.pl
e-maii: gniezno@home.pl

WT/OS-7080/6/07

Gniezno, dnia 20 kwietnia 2007r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA AZYLU POD PSIM ANIOŁEM
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA
W związku z Wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miejski w Gnieźnie uprzejmie
informuje:
1. Miasto Gniezno podpisało umowę z organizacją pożytku publicznego Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na realizację zadania publicznego „Ochrona przed
bezdomnymi zwierzętami". Zadanie polega na wyłapywaniu i transporcie bezdomnych
zwierząt oraz zbieraniu i transporcie zwłok zwierzęcych, każdorazowo na wezwanie
dotującego.
Dalszą opiekę nad wyłapanymi zwierzętami powierzono Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt - w zarządzie URBIS Sp. z o. o.
2. Rocznie do Schroniska trafia około 300 psów, z czego na stałe przebywa ok. 6080 sztuk.
3. Koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w 2006r. wynosił
141.000,00zł, a koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt 6.000,00zł.
Z poważaniem

PRĘ

Otrzymują:
(t) Adresat
2. A/a (Sprawę prowadzi Paweł Wiśniewski, tel. 061 426 04 77)

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE

Golina 2007-05-09

Nr RSiD 6062/J 707

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 WARSZAWA
ul. Garncarska 37A

Nawiązując do pisma z dnia 2 maja 2007r. w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem" Urząd Miejski w Golinie informuje:
1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2006r. zapewniał miejscowy Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie, ul. Parkowa 6,
62-590 Golina,
2. Dane liczbowe o zwierzętach utrzymywanych na koszt gminy w 2006r. 4 szt. psów,
3. Koszt utrzymania zwierząt 1467,28zł ( w tym: usługi weterynaryjne,
wyżywienie ).
Forma płatności : jednorazowa.
Zup. Burmistrza Goiiny

Do wiadomości:
1. ZGKiM w Golinie
2. A/a

Gołańcz, 10 maja 2007 r.
ul

dr

• «a2, 62-130 Gotańcz
57)2615-911
nr idem., :k;Jcyjny : 000528209

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Udzielenie Informacji Publicznej na wniosek.
W związku z Państwa zapytaniem dotyczącym sposobu i skutków
wykonywania

zadania

„opieka

nad

bezdomnymi

zwierzętami

i

ich

wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy informuje:
1. Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy miał podpisaną stałą umowę na
wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z firmą Vet - Agro Serwis
ul Myśliwska 1A/6, 64 - 700 Czarnków.
2. W 2006 roku na terenie MiG Gołańcz wyłapano 8 bezdomnych psów które
trafiły do schroniska.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 r. zamknął się w kwocie 3099,15.
Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy a firmą Vet - Agro Serwis
z Czarnkowa określa koszty wykonania określonego zadania przez firmę
wykonująca usługę (np: dojazd na miejsce, czas trwania akcji, przyjęcie do
pogotowia, koszty szczepień i innych zabiegów weterynaryjnych). Wykonawca
oświadcza, że spełnia wymogi wynikające z:
- ustawy o ochronie zwierząt,
- ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
Informacji udzielono na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz U 2001, póz. 1198)

loc

•m iT

Specjafista ds. Inforn&tykł

4 j- k? CK V
mgr iMrKrzysztof- Rakoczy

NR FflKSU :062 7G1-70-B2

OD :

29 MPR.

STR, l

Gołuchów, dnia 29.03.2007 r,
OSś 7082/01/07
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca (data wpływu do tut. Urzędu
21.03.2007 r.), Urząd Gminy w Gołuchowie przekazuje następujące dane:
1. w 2006 r. Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im dalszej opieki - Towarzystwa Opiekł nad Zwierzętami
w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Warszawska 95,
62 - 800 Kalisz
2. w 2006 r. zostało wyłapanych 8 szt, zwierząt
3. koszt całego zadania wyniósł 2.300,00 zł

M) MIEJSKI W OOSTYNH j
: v-S!j9 Gostyń, Rynek 2
'DZ=AŁ MiENIA GMINY

Gostyń, 30.04.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azyl pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 15 marca 2007 roku, dot. udzielenia informacji
publicznej w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami,Urząd Miejski w Gostyniu, Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa informuje że:
a/ na terenie miasta i gminy Gostyń wyłapywaniem i dalszą opieką nad bezdomnymi zwierzętami
sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu (zakład budżetowy),
b/ w 2006 roku na terenie miasta i gminy Gostyń wyłapano 66 szt. psów, na dzień 31.12.2006 rok
w schronisku przebywało 24 szt. psów.
c/ Urząd Miejski w Gostyniu na zadanie związane z wyłapywaniem oraz utrzymaniem bezdomnych
zwierząt w 2006 roku wydatkował środki finansowe w kwocie 22.223,49 zł.
Płatność za wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt jest oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką. Płatność następuje raz w miesiącu po przedstawieniu
faktury z kosztami utrzymania.
Z poważaniem:
Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa

na podstawie § 2 zarządzenia nr 9/k/2007 Burmistrza Gostynia
z dnia 2 stycznia 2007 roku zwalnia się z opłaty za udostępnienie
informacji publicznej
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Grabów nad Prosną, 10 kwietnia 2007 r.

Os 6079/1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
w Warszawie

Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną w odpowiedzi na zapytanie dotyczące
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" podaje informację dotyczącą realizacji zadania na terenie miasta i gminy
Grabów nad Prosną w roku 2006 :
1. Gmina nie posiada stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
2. W trakcie roku wyłapano jednego psa i przekazano do schroniska w celu zapewnienia
dalszej opieki,
3. Nie poniesiono kosztów bezpośrednich, gdyż schronisko prowadzone jest ze środków
Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej, którego gmina Grabów nad Prosną jest
członkiem i wnosi stałe składki z tytułu członkostwa.

I1STRZ
Geppert

G.S

WÓJT GMINY
62-066 Granowo
woi. wielkopolskie

.
Granowo, dnia 12 kwietnia 2007 roku

UG 0717/4/1/2007
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" organ informuje, że w roku 2006r.
została zawarta umowa zlecenie z osobą fizyczną, której powierzono opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami. Koszt realizacji został określony w zawartych umowach tj. w okresie od
02.01.2006r. do 30.06.2006 r, na kwotę 180 zł (brutto), a następnie w okresie od 31.06.2006r.
do 31.12.2006r. na kwotę 180 zł (brutto). Dodatkowo Gmina Granowo poniosła koszty na
rozbudowę kojcy dla psów (826,33 PLN brutto) oraz na szczepienia (133,75 PLN brutto).
W roku 2006 opiekana koszt Gminy Granowo było objętych 8 psów.

Z poważaniem

Zbfgmew

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
BŻ

Kaczmarćk

wf
URZĄD GMINY GRODZIEC

u!. Główna 17,62-580 Grodziec
te! /fax (0-83) 248-55-00

N!P

Grodziec, dnia 06.04.2007r.

665-22-38-280, REGON 000538538
. .:^it,.M.M4*.telf i£>
"woj. wisikopoiskie

RG 6052 - 2/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007r. Urząd Gminy Grodziec
informuje, że w roku 2006 na terenie Gminy nie mieliśmy problemu z
bezdomnymi zwierzętami, które wymagałyby dalszej opieki.

tr Jwszcsa/c

l/l/P

Miejslą ZaUjad ^(pmunafny
ut. tfpśdańsfo 32, 62-06$ grodzisf&Wkp.

W

Tel. 61 44 47 186, £1 44 47 187, Fax: W. 35, E-maSI: RtzK@mzIt-grodzlsk.wlkp.pl, Regon; 630180&40, NIP: 788-00-22-373

Grodzisk Wlkp. 16 maj 2007.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04 - 886 Warszawa, uL Garncarska 37A
tel/fax: 022 615 87 63

ROCZNE ZESTAWIENIE UTRZYMANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Miejski Zakład Komunalny w odpowiedzi na pismo z dnia 2 maja 2007 r informuje,
że jest upoważniony przez Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. do wyłapywania bezdomnych
zwierząt z terenu gminy Grodzisk Wlkp, Na terenie Oczyszczalni Ścieków znajduję się
przytulisko składające się 7, pięciu zadaszonych boksów o wymiarach 1,60 x 2,50 m każdy,
wyposażony w budę. Opiekę nad zwierzętami sprawują dwaj pracownicy. Na koszty
utrzymania zwierząt składają się koszty karmy, wynagrodzenie pracowników i opieka
weterynaryjna.
Po okresie trzytygodniowego pobytu wyłapanego zwierzęcia, w przytulisku szukamy
dla niego nowych właścicieli.
Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwaliła zwolnienie z podatku od posiadania psów
dla osób, które zabiorą bezdomnego psa z przytuliska.
Miejski Zakład Komunalny przekłada informacje na temat wykonania wyżej
wymienionego zadania w roku 2006.

Stan na
początku roku

8

lioś<
wyłapanych

Ilość
przekazanych
zwierząt w ciągu
psów osobom
roku
prywatnym
9
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Stan na koniec
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Roczne koszty
utrzymania
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U R Z Ą D GMINY

w GRZEGORZEWIE
Pi. 190Q-l9cia Ff 1,8244S Grztprzgw
te). (083) 2718 255, fax 2718 222

lAff
Grzegorzew, 10.04.2007 r.

RŻG. 7080-1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Grzegorzewie
uprzejmie informuje, iż w 2007 r. nie wystąpiła sytuacja, która wymagałaby
wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Taka sytuacja wystąpiła w 2006 r., kiedy to wyłapano 2 bezdomne psy, które
przekazano prywatnym właścicielom z terenu gminy Grzegorzew nieodpłatnie.
Wyłapania dokonali pracownicy Urzędu Gminy przy pomocy miejscowego
lekarza weterynarii.
W przypadku występowania na terenie gminy zwierząt bezdomnych
zapewnia tym zwierzętom opiekę poprzez poszukiwanie nowych

gmina

właścicieli lub umieszczenie w schronisku dla zwierząt zgodnie z uchwalonym
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzegorzew.
Koszty związane z w/w opieką ponosi gmina.
W tegorocznym

budżecie

gmina zabezpieczyła

środki

na rzecz

Międzygminnego Związku Komunalnego „Kolski Region Komunalny", którego
jest członkiem na utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Z powalaniem
Otrzymują:
1. Adresat
2. Aa
Wyk. K. F.

URZĄD GMINY

e-mail: ug@jaraczewo.pl

JARACZEWO

63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska l
tel.
+48 62 747 41 02
+48 62 740 80 02
tel./fax +48627473102

Jaraczewo, dnia 18 kwietnia 2007 roku

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04- 886 Warszawa
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 15 marca 2007 roku Urząd Gminy Jaraczewo
informuje, że działając zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
/Dz. U. nr 96, póz. 873/ w latach 2005- 2006 miała podpisaną umowę o wsparcie realizacji
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie z terenu Gminy
Jaraczewo" z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jarocinie
oś. Konstytucji 3 Maja 3/33, reprezentowanym przez Jerzego Krystkowiaka- Prezesa Zarządu
oraz Marię Kryś- V- ce Prezesa Zarządu.
Gmina Jaraczewo na realizacje zadania zobowiązała się przekazać środki w wysokości
30.500,00 zł / słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/1OO/.
Powyższe środki zostały przekazane w IV transzach:
I transza w wysokości 5.000,00 zł / słownie pięć tysięcy złotych 00/100/ do dnia 31 maja
2005 roku,
II transza w wysokości 10.000,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/1 OO/ do dnia 31
lipca 2005 roku,
III transza w wysokości 10.000,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/1 OO/ do dnia 31
marca 2006 roku,
IV transza w wysokości 5.500,00 zł / słownie: pięć tysięcy pięćset złotych/ do dnia 31
sierpnia 2006 roku.

' i?M"OV

K.P.

Jarocin, dnia 04.04.2007r.

RGK-7062/5/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007r.„ Urząd Miejski w Jarocinie
informuje, że na terenie Gminy Jarocin prowadzona jest elektroniczna identyfikacja psów.
Gmina Jarocin nie ma zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
a w przypadku konieczności wykonania powyższego, działania te podejmuje Straż Miejska,
która wyposażona jest w chwytak oraz samochód do przewozu zwierząt. Zwierzęta takie
przewożone są do schroniska dla bezdomnych zwierząt, które znajduje się na terenie naszej
Gminy.
Gmina Jarocin posiada podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Oddział w Jarocinie, które prowadzi obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Gmina Jarocin przekazuje dotację na adaptację,

prowadzenie

w wysokości 25.000,00 zł. rocznie.
Na terenie schroniska średnio przebywa około 100 psów.

Sporządził:
Michał Orłowski
Podinspektor Referatu Gospodarki Komunalnej
Te!, kontaktowy 062-747-26-11 wew. 207

i obsługę schroniska

Urząd Gminy i Miasta
ul. Żymierskiego 79

te!. o-67 2662211

fax

266 23 4?

Jastrowie 27.03.2007r.

7614/19/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azyl pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy i
Miasta w Jastrowiu informuje, iż w roku 2006 na działania związane z wyłapywaniem oraz
zapewnianiem dalszej opieki dla bezdomnych zwierząt wydano łącznie 2299 zł.
W roku 2006 gmina nie zawarła stałej umowy na w/w czynności.
Koszty związane z wyłapaniem oraz utrzymaniem 7 sztuk psów rozliczano na
podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Umowy na wyłapywanie i pobyt zwierząt zawierano z:
1. Komunalny zakład Użyteczności Publicznej w Krajance
2. AgroSends Czarnków

Sifcord

3MDJYI MIASTA
JASTROWIE

URZĄD MIASTA i G!Vi!NY
Rynek //

Jutrosin, dnia 22.03.2007r.

Tel. (065)5471 419

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Dotyczy pisma z dnia 15 marca 2007r roku o udzieleniu informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".
Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie informuje, że:
pkt. l Gmina Jutrosin nie ma stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnianie im dalszej opieki
pkt. 2 W 2006 roku nie wyłapano żadnego bezdomnego psa
pkt. 3 Nie poniesiono żadnych kosztów z tytułu realizacji tego zadania.

URZ,

ul.
jJ. Dwór
Dworcowa Z2
64-810 KACZORY
tel. 0-(67) 2642371, fax 0-{67) 2841233
Went. 600538461 N>P 784-11 -05-127

Kaczory dnia 29.03.2007 r.

ŚR 6052/4/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. Urząd Gminy
Kaczory przekazuje informację na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie".
l . Gmina posiada podpisana umowę z Firmą VET- Agro-Serwis ul.
Myśliwska l A/6 Czarków .na wykonanie wyłapywania zwierząt
bezdomnych z terenu naszej gminy wraz z przetransportowaniem i
przetrzymaniem zwierząt w Pogotowiu dla bezdomnych Zwierząt w
Jędrzej e wie.
2. W roku 2006 do schroniska trafiły 4 sztuki psów które przebywały w
schronisku około trzech miesięcy i ostały wydane innym właścicielom.
3. Koszt jaki ponieśliśmy na ten cel wyniósł około 3 tyś złotych i był płatny
po wystawieniu faktury przez Firmę.
l NSP

4/s rstluf c* i
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PREZYDENT MIASTA KALISZA
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
te!./fax +48 62 7642032

www.kalisz.pl
Kalisz, 22.05.2007r.
WSRK.7080/10/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 2 maja 2007r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Kaliszu informuję co
następuje:
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Organizacje społeczne, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt, mogą zapewnić bezdomnym zwierzętom opiekę
i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami
samorządu terytorialnego. Prowadzeniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Kaliszu zajmuje się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Kaliszu,
na podstawie umowy nr 92/92 z dnia 2 stycznia 1992 r.
W związku z powyższym, a także zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok, Miasto
Kalisz corocznie podpisuje umowę dotyczącą przekazania Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami w Polsce, Oddział w Kaliszu, dotacji na prowadzenie Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. W ramach zawartej umowy Towarzystwo zajmuje się
m. in. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnia im dalszą opiekę. Zadanie to było
realizowane w taki oto sposób również w 2006 r.
2.

Liczba wyłapanych i utrzymywanych zwierząt w Schronisku w 2006 roku przedstawiała
się następująco:
• Przeciętny stan w 2006r. 268 psów i 41 kotów.
• Stan na 1.01.2006r.
270 psów i 39 kotów
• Przychód w 2006r.
249 psów i 25 kotów
• Rozchód w 2006r.
263 psy i 27 kotów
• Stanna31.12.2006r.
256 psów i 37 kotów.

3. W 2006 na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu przekazana
została z budżetu Miasta Kalisza dotacja w wysokości 200.000 zł. Dodatkowo
Towarzystwo pozyskało środki na prowadzenie Schroniska z darów i sprzedaży psów.
Całkowity koszt zadania wyniósł w 2006 r. 322,5 tyś. zł.

up. Prezydenta Miasta piszą
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Kamieniec, dnia 12 kwietnia 2007 r.
R.1.6134-1/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „oieka nad bezdomnymi zwierzętami „ Urząd Gminy w Kamieńcu
informuje, że w 2006 r. nie posiadał stałej umowy na wyłapywanie oezaomnycn
żadną profesjonalną firma. Sporadyczne przypadki wyłapywania bezdomnych zwierząt były
przeptuwddidiie (jiisi pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego, po czym zwi(?r?i»ta

. . . .

'
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' .....

zaopiekowania się takimi zwierzętami. W 2006 r. na terenie Gminy złapano 3 bezdomne,
wafęsające się psy. Koszt żywienia zwierząt poniesiony ze sirnny fiminy wynosił 300, 81 zł.
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RWS-6052-1/07
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 W A R S Z A W A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania " Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Kawęczynie i n f o r m u j e , iż w roku 2006 gmina nie
miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Z uwagi na powyższe nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu ani też
nie było takiej potrzeby.
,,t.„.•.., .„,,-,«,
W roku bieżącym została przez organ samorządowy powołana Komisja,
która jest w trakcie przygotowania umowy na w/w zadanie z PGK iM
w Turku.
Z up.
SEKRE "AR2 GMINY

URZĄD GMINY w KAŹMIERZU
Ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
tel. (061) 2918 065
fax (061) 2918 320
E-mail: gmina@kazmierz.pl
w\Arw.kazmierz.pl

•:-0

FAIR PLAY

Kaźmierz 2007-04-04
ROŚ 7081/1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na zapytanie dot. opieki nad bezdomnymi psami Urząd Gminy w Kaźmierzu
pragnie poinformować, że:
1. gmina w 2006 roku nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
2. na koniec 2006 roku gmina sprawowała opiekę nad 8 wyłapanymi bezdomnymi psami
3. łączne wydatki poniesione przez gminę obejmujące koszty opieki i utrzymania w/w zwierząt
za 2006 rok wyniosły 9421,- zł.

URZĄD MIASTA i GMINY
w KĘPNIE

ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości
tel. 062-782-88-22
IPPGKiN.7080-01/2007

Kępno, dnia 22 marca 2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Pan Prezes Tadeusz Wypych
Przekazuję odpowiedź na pismo z dnia 15 marca 2007 r. dotyczące wykonywania przez
Gminę Kępno ustawowego zadania p.n. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z
późn. zm.) w art. 11 ust. l stanowi, że „zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie należy do zadań własnych gmin". Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi może odbywać się wyłącznie na mocy uchwały
rady gminy. W Gminie Kępno obowiązuje w tym zakresie: Uchwała nr XIV788/2003 Rady
Miejskiej w Kępnie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
Odpowiedź na postawione w przywołanym piśmie trzy pytania przedstawia się następująco:
1. Gmina Kępno zawarła w dniu 15 stycznia 2004 r. „Umowę o wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz o dalszym postępowaniu z nimi" z firmą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego - Mariola Sieminska - 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56, tel. 501-066-519.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt dotyczy niemal wyłącznie psów. Na terenie Gminy
Kępno bezdomne zwierzęta wyłapywane są przez:
a) w/w firmę;
b) Straż Miejską, Straż Pożarną i mieszkańców.
W przypadku „a" zwierzęta natychmiast po wyłapaniu odwożone są do prowadzonego przez
firmę schroniska.
W przypadkach ujętych w punkcie „b" zwierzęta trafiają na 1-3 dni do miejscowej lecznicy
zwierząt (Centrum Weterynarii s.c. - K. Rudziński, W. Tyć, Ł. Urbański, M. Cieluch) -

ul. Młyńska 9, 63-600 Kępno, tel. 062-782-23-09), gdzie poddawane są niezbędnym
zabiegom weterynaryjnym. W międzyczasie podejmujemy działania zmierzające do ustalenia
właściciela lub znalezienia nowego opiekuna za pośrednictwem miejscowego Radia SUD.
Jeżeli zabiegi te nie przyniosą skutku, psy są odbierane przez łódzką firmę i odwożone do
schroniska.
2. W 2006 r. na terenie Gminy Kępno wyłapano 31 psów, 20 z nich trafiło do schroniska w
Łodzi, pozostałe rozdysponowano za pośrednictwem Lecznicy Zwierząt, Radia SUD bądź
odnaleziono właścicieli. Na koniec grudnia 2006 r. w schronisku w Łodzi przebywało 13
psów wyłapanych na terenie Gminy Kępno.
3. W 2006 r. Gmina Kępno wydała następujące kwoty na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i opiekę nad nimi:
- na rzecz firmy: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - Mariola Siemińska 22.276,59 zł,
- na rzecz firmy: Centrum Weterynarii - Kępno -1.625 zł.
Płatność rzecz schroniska oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką - opłata za każdą dobę pobytu w schronisku.

Z poważaniem
Z-ca

Sporządził: J. Nowak

Urząd Gminy Kiszkowe
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

Kiszkowe, dnia 2 kwietnia 2007 r.

Roi 6052-1/5/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37'A
04-886 Warszawa
Dotyczy: informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Odpowiadając na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 15 marca 2007
roku informujemy:
1. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w
zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na
terenie Gminy Kiszkowo (Uchwała Nr YI/35/07 z dnia 30 marca 2007 r.)
2. Na podstawie Porozumienia gmina powierza Miastu Gniezno realizację obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym psom. Wyłapywane psy umieszczane są w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary. Schronisko dla
Zwierząt ul. Kawiary w Gnieźnie sprawuje bezpośrednią opiekę nad zwierzętami
opisanymi wyżej.
3. Na realizację zadania gmina zabezpiecza 3.500 zł na rok 2007.
Z poważaniem
Anna Sierzchulska

M/P
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
ul. Plac Kościuszki nr 5
62-540 Kleczew
TEL: (63) 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462
.,. ,

A

Kleczew, dnia 2007-04-04

1&QT
BURMISTRZ GMiW ! hMIASTA

Kleczew

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

informacji publicznej nt. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Znak sprawy: GK.7082-00023/07
Numer pisma: GK.KW-00115/07
Dotyczy:

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.03.2007 r. informujemy iż:
- gmina udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie dalszej opieki
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- dane liczbowe dot. wyłapanych zwierząt i utrzymanych na koszt gminy to 2 psy,
- koszt realizacji całego zadania w 2006 r. to 2.000 zł (dwa tysiące złotych).
Dla jednego z psów udało się znaleźć opiekuna.
Z poważaniem
Zup,

GMINY l MIASTA KLĘCZEW
aciejewski
rmistrza

UGiM Kleczew

Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
tel. (63) 27 00 900

NIP 6651804524
fax. (63) 27 00 940
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w Kisitwie
Kłodawa, 23.03.2007r.
RGN.6063-I-5/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 WARSZAWA
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadań w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem z terenu Gminy Kłodawa,
mniejszym informuję, co następuje:
-

na zlecenie gminy odpowiedzialnym za wyłapywanie bezdomnych psów
jak i zapewnieniu im dalszej opieki jest Zarząd Budynków i Usług Komunalnych
w Kłodawie;
na naszym terenie w 2006r. wyłapanych zostało 16 psów, z czego część z nich oddano
do adopcji, pozostałe znajdują się w boksach na terenie zakładu;
koszt realizacji zadania wyniósł 6 000,00 zł w ciągu roku, z tego:
2 500,00 zł za wykonanie boksów dla psów,
3 500,00 zł za opiekę zwierząt (wyżywienie, opieka lekarska, sprzątanie).

Opłaty za wykonywane usługi weterynaryjne były realizowane na bieżąco po wystawieniu
faktury, natomiast za opiekę i wyżywienie zwierząt dokonano jednorazowo na rzecz
Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie pod koniec roku kalendarzowego.

HK.

Wf

Page l of

Tadeusz Wypych
From:

"Urząd Gminy Kobyla Góra" <ug-kobylagora@wp.pl>

Sent:
Subject:

3 kwietnia 2007 11:33
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

To:

<biuro@psianioi.org.pl>

Urząd Gminy
Kobyla Góra

Kobyla Góra, dnia 03.04.2007 r.

Nr Or 0305/1/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Odpowiedź na pytanie zawarte w piśmie z dnia 15 marca 2007 r. dotycząca wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
ywanie".
<v^^3y
i . Grni
:>mina Kobyla Góra w 2006 r. nie miała stałej umowy oraz nie zlecała wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Pojedyncze przypadki przebywania na terenie gminy zwierząt bezdomnych zgłaszano Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt w Ostrzeszowie,
które zapewniało opiekę tym zwierzętom.
2. Nie prowadzono dokumentacji dot. liczby bezdomnych zwierząt.
3 Gmina nie finansowała Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Ostrzeszowie, nie ponosiła bezpośrednio innych kosztów tego zadania.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Ostrzeszowie było dofinansowane przez Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej, do którego Gmina
Kobyla Góra należy.
Sekretarz Gminy
Jan Idzikowski

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7,5.446 / Virus Database: 268.18.25/744 - Release Datę: 2007-04-03 05:32

7007-04411

URZĄD MIEJSKI
w Kobylinie

63-740 Kobylin
Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Nasz Znak :
7080/1/2007

Kobylin 23 -03 -2007r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
Urząd Miejski w Kobylinie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 15 marca 2007r informuje, że Gmina Kobylin
w 2006 roku nie posiadała umowy oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Również nie ponosiliśmy żadnych kosztów z tytułu
wyłapywania i utrzymywania tych zwierząt.
Z poważaniem:
Burmistrz / / •

Befńard iksiński

URZĄD

MIEJSKI

62-600 K O Ł O
ul. Mickiewicza 12
tel (0-63) 27 20 810, fax 272296
NIP 666-12-76-481

Koło dn. 02.04.2007

GK. 6134-5/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ULGarncarska 37A
Dot. udzielenia informacji publicznej

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 15.03.2007r.( data wpływu do Urzędu
20.03.2007 ) Urząd Miejski w Kole informuje, że :
l/ w roku 2006 Gmina Miejska Koło miała zawartą umowę z Zakładem Wielobranżowym
„Szydłowski" na wykonywanie czynności związanych z bezdomnymi zwierzętami ,
mianowicie :
- prowadzeniu zgodnego z wymogami prawnymi punktu przechowywania zwierząt.
- pomocy przy chwytaniu wałęsających się psów,
- transporcie psów z miejsca ich schwytania do punktu przechowywania
- karmieniu przetrzymywanych psów
Wynagrodzenie za jednego odłowionego psa i jego dwutygodniowe utrzymanie w punkcie
określone zostało na 15()zł + VAT. Chore lub szczególnie agresywne bezdomne psy
wyłapywane były przez pracowników Straży Miejskiej przy pomocy w/w podmiotu oraz w
szczególnych przypadkach przez pracownika lecznicy dla zwierząt;
2/ w 2006 roku wyłapanych zostało i przetrzymywanych na koszt gminy 47 bezdomnych
psów ;
3/ Gmina Miejska Koło nie posiada schroniska dla zwierząt ; pojedyncze przypadki
umieszczenia psów w schronisku w Koninie poprzedzane były zawsze uzgodnieniami
ustnymi; dzienny koszt pobytu psa w schronisku to 4,50 zł (bez zabiegów weterynaryjnych);
w roku 2006 do Konina przewiezione zostały 2 psy, których pobyt w schronisku kosztował
1068,49 zł. Ponadto za wyłapywanie bezdomnych psów (chorych, agresywnych ) , ich
leczenie , odżywianie i obsługę weterynaryjną Gmina Miejska Koło zapłaciła 9.036,28 zł.

BURMISTRZ
Miecznł
lieczysław Drożdżewski
Otrzymują :
Adresat

URZĄD GMSNY w KOLE
ul. Sienkiewicza 23,62-600 Koło
woj. wielkopolskie

Koło, dn. 27.03.2007 r.

OS.7083-01/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azyl pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.03.2007 r. o udzielenie informacji publicznej
na

temat

sposobu

i

skutków

wykonywania

zadania

opieki

nad

bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Gminy w Kole informuje, że:
-

w

2006 r. gmina

nie

miała stałej

umowy

ani

nie

udzielała zleceń

na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki
-

w 2006 r. nie było wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy bezdomnych
zwierząt.

Zastępca Wójta

Urząd Gminy Komornik!
Komorniki 10.04.2007 r

IK 7080/ 2 707

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim
Aniołem
Ul Garncarska 37 A
04- 886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposoby i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" informuje:
1.
Umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gmina podpisała z
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
Zarząd Okręgów}' w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 230
60-166 Poznań
2.
Ilość wyłapanych bezpańskich psów z terenu gminy Komorniki - 25 szt.
3.
Koszt realizacji całego zadania wynosił 12 000 zł płatne ryczałtowo w dwóch ratach.

2 up WÓJTA

CERTYFIKAT

ISO
9001:2000

Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
www.komorniki.pl, ug@komorniki.pl
tel.061 8107 751, Fax 061 8107985
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r BURMISTRZ l
Miasta Kościana

Kościan, dnia4 kwietnia 2007

OS 6134/1/2007

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. dotyczącego udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:
•

Gmina Miejska Kościana w 2006 r. posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt na terenie miasta Kościana:
o

od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r. z firmą ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
MIASTA w Kościanie Sp. zo.o.

o

od 24.07.2006 r. do 31.12.2006 r. z firmą IZBUD Grzegorz Wróblewski

o ponadto w miesiącu czerwcu 2006 r. udzielono dwóch jednorazowych zleceń
na wyłapanie bezdomnych zwierząt firmie REMONDIS Sanitech Poznań
Sp. z o.o. Oddział Kościan
• Z terenu miasta Kościana w 2006 r. wyłapano:

o 34 psy
o

11 kotów

o 2 lisy
o

l świnię

Wszystkie w/w zwierzęta zostały przewiezione do punktu przetrzymywania zwierząt
w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 64.
•

Koszt realizacji zadania wyniósł w 2006 r. 13.701,80 zł.
Stosowana forma płatności - ryczałt miesięczny.
Z poważaniem
w.w.

MI

BURJ

wf

WÓJT

GMINY KOŚCIAK
ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
GOŚ 7663/8/2007

Kościan, 2007-04-06

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. sposobu i skutków
wykonywania

zadań polegających na opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem Wójt Gminy Kościan informuje:
1. Gmina Kościan w roku 2006 nie miała podpisanej umowy z firmą trudniąca się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
2. Brak jest zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapywanych jak i
utrzymywanych na koszt gminy w 2006r.
3. Ze względu na brak występowania przedmiotowego problemu nie można wykazać
kosztów realizacji zadań w w/w zakresie za rok 2006.

a/a

Urząd Gminy KOŚCIELEC
62-604 KOŚCIELEC, ul. Turecka 7/3
tel/fax (63) 2716222, 2716270, 2716282, 2716290
e-mail: sekretariat@koscielec.ug.gov.pl
Kościelec, dn. 23 marca 2007r.

RGK-1 / 7062 /11 / 07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA AZYLU POD PSIM
ANIOŁEM

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007r. Urząd Gminy w Kościelcu
informuje, że:
Ad.1. Gmina Kościelec w 2006 roku nie posiadała stałych umów oraz nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalszej ich opieki.
Ad.2. Gmina Kościelec, w związku z powyższym nie posiada zbiorczych danych o
ilości wyłapanych bezdomnych zwierząt.
Ad.3 Gmina Kościelec w 2006 roku nie poniosła kosztów związanych z opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem.

Otrzymują:
1. adresat

2. a/a

mgr mz

K
Referai
i Goś

lA/f

URZĄD MIASTA I GMIN!
63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI
000629479

Koźminwlk

P 10.04.2007r

GK

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. (data wpływu 21.03.2007r.)
dotyczącego udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy
informuje:
1. W roku 2006 UMiG Koźmin Wlkp. zlecał wyłapywanie i transport

bezdomnych

zwierząt firmie ZiKTZ Henryk Wajs. Wyłapane bezdomne zwierzęta kierowane były do
schroniska dla zwierząt w Krotoszynie (gmina Krotoszyn).
2. W roku 2006 na terenie gminy Koźmin Wlkp. wyłapano ok 25 bezdomnych zwierząt.
3. W roku 2006r. za wyłapywanie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska
UMiG Koźmin Wlkp. wydał kwotę 3062,60 zł.

Page l o f l

Tadeus z Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Emilia Jamroziak" <miia.jamroz@wp.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
22 marca 2007 08:45
odpowiedz na wniosek - Gmina Koźminek
Koźminek, 22 marca 2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Koźminek przesyła następujące informacje dotyczące opieki nad
b t m n y m i zwierzętami i ich wyłapywaniem:
- nasza gmina zlecała w 2006r. wyłapywanie zwierząt
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu,
ul. Warszawska 95, 62-800 Kalisz,
- w 2006r. z terenu gminy zabrano do schroniska zwierzęta
(dwa psy) w ilości 2 szt,
- koszt realizacji całego zadania w 2006r. wyniósł 600 zł.
Jednorazowo za umieszczenie w schronisku zwierzęcia
gmina ponosiła koszt w wysokości 300 zł.
Rozlicz się sercem - przekaż 1% podatku.
1% Twojego podatku może uratować życie dziecka!
Jak przekazać 1% podatku potrzebującym? Kliknij i zobacz:
http://klik.wp.pi/?adr=www.jedenproceni.wp.pl&s[d=10

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.17/730 - Release Datę: 2007-03-22 07:44

7007-01-7.1

URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kórnik dnia 21 maja 2007 r.
B.OSR 7080-3/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Urząd Miejski w Kórniku informuj e:
l .W roku 2006 podpisano umowę z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami,
Zarząd Okręgu w Poznaniu na wykonanie usług w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami - Schronisko w Swarzędzu.
2. W roku 2006 funkcjonariusze Straży Miejskiej wyłapali 11 bezdomnych
zwierząt, które przewieziono do schroniska, ponadto miejscowy lekarz
weterynarii

przeprowadził

29

interwencji w

zakresie

opieki nad

bezdomnymi zwierzętami.
3. Koszty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2006
wyniosły 7.042,00

zł - płatność była dokonywana przelewem po

przedłożeniu rachunku:
pojedynczego w przypadku lekarza weterynarii,
-

zbiorowego (IV kwartał 2006 roku) w przypadku schroniska

mir Zakrzewski

62-035 KORNIK, Pl. NIEPODLEGŁOŚCI l, TEL. 8972-616, FAX. 8170-475

URZĄD

l MIASTA

77-43,;; -••RAJtiNKA

u! W*. Jagłerty 9

u/>

VV1

$•

tei. (CP7^ :.>:s9204, 2S33205, fax 2639203
pow. iiiet^w, wej. wielkopolskie

ident: 000527760
SM. 5234/1/07

Krajeiika, dnia 23 marca 2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azyl pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Dot: udzielenia informacji publicznej.
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007r. informuję, że Gmina i Miasto
Krajenka prowadzi własne schronisko dla psów w miejscowości Wąsoszki.
W roku 2006 z tereneu naszej gminy zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku 22
psy.
Wyłapywaniem i umieszczaniem psów w schronisku zajmuje się Straż Miejska, która posiada
do tego odpowiedni sprzęt.
Działalność schroniska jest finansowana z dotacji, której wysokość w 2006r. wynosiła
10.000 zł.

(Jerzy

URZĄD GMINY KRAMSK
ui. Choptea 12
98-511 K r e m s k
t®!. S3/ 247 00 04
tel./fax 83/247 03 11

(A/f

Kramsk, dnia 26.03.2007r.

RWG-6076/1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ULGarncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.03.2007r. Urząd Gminy w Kramsku
informuje , że w 2006r. tutejszy Urząd nie miał stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz nie udzielił żadnych zleceń i nie były na terenie Gminy wyłapywane bezdomne
zwierząta.
Koszt jaki Gmina Kramsk poniosła w związku z „opieką nad bezdomnymi
zwierzętami" w 2006r. wynikający z ustawy o ochronie zwierząt wyniósł 250 zł. Powyższe
pieniądze zostały przeznaczone na leczenie bezpańskiego psa oraz eutanazja chorego na
nowotwór również bezpańskiego psa.
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Z poważaniem

Gmina Krobia
ul.Rynek l
63-840 Krobia

Krobia 10.05.2007 r
GK- 1640/16/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02 maja 2007 r. Gmina Krobia
reprezentowana przez Burmistrza informuje że:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt / psów / na terenie gminy Krobia zajmują się
pracownicy grupy gospodarczej Urzędu Miejskiego w Krobi / grupa posiada
sprzęt do wyłapywania i przewozu wyłapanych zwierząt /.
Wyłapane psy poddawane są badaniom i szczepieniom przez weterynarza
i przetrzymywane w przygotowanych miejscach do chwili ich adopcji, pod opieką
pracowników grupy gospodarczej.
Gmina występowała o przejęcie wyłapanych bezpańskich psów do schroniska dla
zwierząt znajdującego się na terenie Starostwa Gostyńskiego i schronisk zlokalizowanych
w niedalekim sąsiedztwie , każda próba przekazania wyłapanych psów została
potraktowana odmownie.
2. W 2006 r. wyłapano 9 bezpańskich psów , z tego l pies został uśpiony / potrącony
przez samochód / 4 psy znalazło opiekunów, na dzień dzisiejszy pod opieką znaj duj ą
się 4 psy.
3. Koszty w 2006 r. poniesione przez gminę na realizację tego zadania wyniosły 3 324,95 zł
/koszty karmy , opieka weterynaryjna , uzupełnienie sprzętu do wyłapywania/.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Szwarczyński, tel. wewn. 15, e-mail: komunalka@krobia.pl
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623

tel.: (0-65) 5711 1 1 1 , 5 7 1 1 164
fax: (0-65) 5738 780

www.krobia.pl

e-mail: krobia(g),krobia.pl

Drzad Mejsia w tuoioszyme
ul. Kołlątaja 7
63-700 Krotoszyn
wól- wielkopolskie
tel

Ś005262!44fC
GI-K 7080 / 2 / 07

Krotoszyn , 06.04.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie udzielenia
informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi psami na terenie gminy
uprzejmie informuję , co następuje :
ad. l. W 2006 roku gmina miała podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Krotoszynie na prowadzenie schroniska w ramach , której to
świadczono usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych psów
r

ad.2. Średnio w roku w schronisku przebywa od 45 do 52 psów
ad.3. Gmina miesięcznie przekazuje dotację prowadzącemu schronisko na
bieżące utrzymanie w wysokości 2.300 zł.
Wszelkie remonty, zakupy sprzętu,rozbudowę,odpłatność za energię
elektryczną, zużytą wodę finansowane są dodatkowo z budżetu gminy.

Z-ca Naczelnika Wydziału
Gospodl^K! L Inwestycji
mgr Czeslaw Os&owsM

U/f
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Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Krystyna Dziedzic" <dz.gosp@krzemieniewo.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
30 marca 2007 11:09
odpowiedź

Dotyczy pisma z dnia 15_marca_2QQ7__r
Urząd Gminy Krzemieniewo odpowiadjąc na w/w pismo uprzejmie informuje, że na terenie naszej gminy nie zachodziła
konieczność wyłapywania bezdomnych zwierząt, ponieważ problem ten do chwili obecnej nie miał miejsca.
Z pozdrowieniami
Krystyna Dziedzic

N Wiru s found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5,446 / Virus Database: 268.18.22/739 - Release Datę: 2007-03-29 13:36

onn7.rn.in

Urząd Miasta i Gminy
64-010 K R Z Y W I Ń

pow. kościański
woj. w i e l k o p o l s k i e
tel. 517-05-25, 517-05-26, fax 517-06-76
NIP 698-10-04-985

GKP 6062/6/2007

Krzywiń, dnia 11.05.2007r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 maja 2007r dotyczącego
udzielenia informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy w Krzywimu informuje:
1. w 2006 roku gmina zawierała umowy zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych wałęsających się psów z osobą prywatną.
2. dane liczbowe o wałęsających bezdomnych wyłapanych psach
24 szt.
3. koszt realizacji całego zadania to 6 480 zł,- w 2006r. płatne
gotówką

ZASTĘP
mgr

Karmiński

Page l of
U/f

Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:

"UM Krzyż Wlkp." <um_krzyz@pro.onet.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
26 marca 2007 13:26

Odpowiadamy na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007 r.
1 Gmina Krzyż Wlkp. ma podpisaną umowę z firmą VET - AGRO SERWIS z siedzibą w Czarnkowie przy ul. Myśliwskiej 1 A/6
reprezentowana przez lekarza weterynarii Zenona Jadżewskiego. Umowa została zawarta w dniu 02.12.2003 r. na okres 3 lat aneksowana
została 01,12.2006 r. na okres następnych 3 lat.
2. Koszty ponoszone przez gminę wg. umowy :
- za schwytanie bezdomnego zwierzęcia -10 zł.
- za przetransportowanie zwierzęcia do chroniska -15 zł.
- za przyjęcie zwierzęcia do schroniska - 20 zł.
- za jedną dobę pobytu psa w schronisku - 5 zł.
3. Koszty wyłapywania i utrzymania psów w schronisku w 2006 r. wyniosły 20.000 zł.

Łuczak Marian
inspektor Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.
tel. (067) 256-40-26

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.18/733 - Release Datę: 2007-03-25 11:07

URZĄD MIEJSKI
w Książu Wlkp.

W f

u!. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wlkp., woj. wielkopolskie
NIP 785-14-20-384 Went. 000530465

Nr7080//| /2007

Książ Wlkp., dniał*?., maja 2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. Urząd Miejski w Książu Wlkp.
informuje :
1. W 2004 roku Gmina Książ Wlkp. podpisała Porozumienie Międzygminne w sprawie
powierzenia Gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla
bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami.
2. W międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywało ogółem 18 psów.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2006 wyniósł - 9.360,-zł łącznie z kosztami na bieżące
utrzymanie schroniska.

Z up« BÓHńistrza
/A J J

inl BĄgumila Walczak
Sekretarz Gminy

^

H Z - T I C M H Y LĄDEK
{.\ ^

n

k 26,62-406 Lądek

!';| tx< (03) 276-35-12
OSL-7080-1-2007

Lądek dnia 27.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

/^-Ł

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007r. w sprawie udzielenia informacji „ opieka nad
zwierzętami bezdomnymi".Urząd Gminy w Lądku informuje,że powyższe sprawy załatwiane są w ramach
Związku Gmin Regionu Slupeckiego,do którego to nasza gmina należy. Informację taką przekazał do Was w/w
Związek.

ZASTĘPCA

4i-

KrzysztofJasiński

Dane dotyczące psów w PZBP za okres od 31.12.2005- 31.12.2006r
31.12. 2005r Przyjęte Sprzedaż Choroba Uśpione 31.12.2006r
Lp. Miesiąc
6
2
0
7
1. Styczeń
1
8
5
0
2. Luty
13
7
0
6
3. Marzec
6
0
6
3
4. Kwiecień
7
0
5. Maj
5
4
13
9
0
6. Czerwiec
6
7
4
0
0
7. Lipiec
1
8. Sierpień
13
2
8
5
^Wrzesień
7
0
2
10. Październik
3
9
2
0
11. Listopad
16
7
1
12
12. Grudzień
6
14
0
0
SUMA szt. 7+1 służbowy
118
66
10
39
10+1 służbowy

Sporządził
.inspektor ds. knrjśab--^

^4l®

n«

N1P

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

69-M'^"-"-"'''"' '"•

SPRZEDAŻ PSÓW w 2006r.- PZBP
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

SUM A szt.
l

Rasowy- 50 Mieszaniec- 30
4
2
2
3
1
6
1
5
1
6
1
8
1
3
0
1
1
4
1
2
2
5
3
3
20
46

OGÓŁEM w 2006r.- 66 szt.
SPRZEDAŻ PSÓW w 2006r.- PZBP
Grudzień
Listopad
Październik j
.j
Wrzesień
Sierpień łf;
Lipiec

*

01

Rasowy

0

1

8

Sporządził

ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,
® (067)266-50-41 wew. 37
gmina@lipka.pnet.pl, www.lipka.pnet.pl

Lipka, dnia 26 marca 2007 roku
OR. 0114/11/07

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 15 marca 2007 roku o udzielenie informacji
publicznej - Urząd Gminy Lipka informuje, że w 2006 roku gmina nie miała podpisanej
stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie zlecała usług innym firmom
do tego uprawnionym.
W ciągu roku złapano 3 bezdomne psy, którym w krótkim odstępie czasu znaleziono
opiekunów. W czasie pomiędzy złapaniem a znalezieniem opiekuna, psy były karmione
zakupioną przez urząd gminy karmę i przebywały w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.

W

O /l AJ

•nfp in;: Wojciech

\J

C:\Documents and Settings\krystynag\Pulpit\LOGO .doc

fiurdziekn

W Ó J T GMINY
LIPNO

Lipno, dnia 27 marca 2007

R-0717/1/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa, ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję co następuje:
- w 2006 r Gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie D.O.G. Sanitarny
Odłów Zwierząt Zbigniew Paruch, 59 - 400 Jawor, ul. Legnicka 12 A,
- w 2006 roku wyłapano 4 szt. bezdomnych psów,
- koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniosła l .498,00 zł brutto, jednorazowa forma
płatności za umieszczenie w schronisku.

Z poważaniem

S2 Chodorowski

Page l of

Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Marcin Kozłowski" <oc@liskow.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
27 marca 2007 07:56
Informacja odnośnie bezdomnych zwierząt

W odpowiedzi na Wasze pismo Urząd Gminy w Liskowie uprzejmie infromuje, że:
1) w 2006 roku gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie udzieliła również żadnego zlecenia w tym
zakresie,
2) w roku ubiegłym z terenu Gminy Lisków nie wyłapano żadnych bezdomnych zwierząt,
3} w roku 2006 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem czy utrzymaniem zwierząt bezdomnych.
Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

No^irus found in this incoming message.
Ci^ked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5.446 / Virus Database: 268,18.18/733 - Release Datę: 2007-03-25 11:07

9007-01-77
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IV P
Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Tadeusz Gierczyk" <wzpiostagi@lubon.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
27 marca 2007 09:02
inform opieka nad zwierzętami

Udzielamy odpowiedzi na pytania:
1/Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami-Okręg w Poznaniu
2/dane liczbowe zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w roku 2006-stan na koniec 2006 - 31 sztuk
3/koszt realizacji całego zadania 20.000,00 zł
-wynagrodzenie ryczałtowe
Urząd Miasta Luboń-Wydz.Ochrony Środowiska

No virus found in this incoming message.
Ch^ked by AVG Free Edition.
Ve, on: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.18/733 - Release Datę: 2007-03-25 11:07
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Urząd MlejsM
Gminy Łobżenica

tfl- IJkertkiego 7,89-310 Łobteafe*
tól. P?) 1IÓ-S l -00, fax. (067) 286-8 \ -39

Łobżenica, dnia 02 kwietnia 2007 r.

OS - 7062 - 3/07
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu po^Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 r. uprzejmie informuję, że Gmina Łobżenica
zawarła w dniu 03.10.2005 r. umowę z Firmą VET - AGRO SERWIS z siedzibą w Czarnkowie
przy ul. Myśliwskiej l A/6.
W § l umowy zapisano : Zamawiający (Gmina Łobżenica) zamawia, a Wykonawca
(YET-AGRO SERWIS) przyjmuje do realizacji zadania związane z interwencyjnym
wyłapywaniem i przetransportowaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łobżenica do
Pogotowia dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzej ewie oraz utrzymywanie tych zwierząt
w Pogotowiu.
W 2006 r. wydatkowano 344,06 zł z budżetu Gminy dla wyżej wymienionej Firmy za
zbiór i unieszkodliwienie zwłok 2-ch psów bezdomnych.
JM
R Z
z Cerlak

wf
URZĄD GMINY W MALANOWIE

ul. Turecka 16
62-709 Malanów
tel./fax +48 63 2883083
gmina@malanow.pl
REGON: 000543999
NIP: 668-12-24-398

Malanów, dnia 30.03.2007r.

URZĄD C -\l i rw 'łv VI , s ;? . A :%: O WIE
ul. Tfcr«^S6,e2-?W
t»

NIP 668-,

000543999

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 roku dotyczącego udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Malanowie udostępnia następujące dane:

1. Urząd Gminy w Malanowie nie ma stałej umowy podpisanej na wyłapywanie i/lub
utrzymywanie zwierząt. Bezdomne zwierzęta są wyłapywane i przewożone do Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu.
2. W roku 2006 odłowione zostały cztery psy.
3. Za rok 2006 gmina poniosła koszt w kwocie 1100,00 zł za odłów zwierząt bezdomnych.
Formą płatności była jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Z poważaniem:

s ej

Sporządziła: Martyna Olenderek

Wójt Gminy:
Z-ca Wójta:
Sekretarz:
Skarbnik:

Gerard Krzeszewski
Andrzej Sobczak
Michał Harasny
Marzanna Szczap

tel. +48 63 2883083
tel.+48 63 2883083
tel. +48 63 2883083
tel. +48 63 2883083

wew. 22
wew. 21
wew. 29
wew. 23

gerard.krzeszewski@malanow.pl
gmina@malanow.pl
sekretarz@malanow.pl
skarbnik@malanow.pl

ll/p
Urząd Miasta i Uminy Margonin

64-830 Margonin (D
ul. Kościuszki 13
leUfax (0-67) 2847273, 2846-068, 2846-059
NIP 766-10-33-974

Margonin 03.04.2007r

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

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie przesyła informację na temat sposobu i skutków
wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Ad. l Urząd Miasta i Gminy w Margoninie zawarł umowę z firmą Wet-Agro Serwis ul.
Myśliwska la/6 64-700 Czarnków, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jak również
zapewnienie im dalszej opieki na wniosek Urzędu.
Ad. 2 W roku 2006 w przytulisku Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie znajdowało się 17
sztuk psów wyłapanych przez w/w firmę, oraz wyznaczonych pracowników urzędu.
Ad. 3 Koszt realizacji zadania tj. wyłapania bezdomnych psów w 2006 roku wyniósł 382,54
zł (jedna akcja wyłapywania). Opłaty za umieszczenie w przytulisku nie były pobierane ze
względu, że psy wyłapane nie posiadały właścicieli. Całkowity koszt realizacji zadania
wyniósł 4922,74 zł
Zaste

[2-19-72A

Miasteczko Kraj. 05.04.2007 r

R 6134-2/07
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim odpowiadając na Państwa pismo z dnia
15.03.2007 r
dotyczące „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt odpowiada na zadane pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2006 roku stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im dalszej opieki/. - nie miała zawartych stałych
umów jak i nie udzielała zleceń ponieważ nie było takiej potrzeby,
2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i /lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2006 roku - nie wyłapano żadnych zwierząt, i nie ponoszono z tego tytułu
kosztów,
3. jaki był w 2006 roku 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 związku z brakiem w/w sytuacji nie
poniesiono kosztów.

TB *
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mgr farol Jagodziński

URZĄD GMIN\

64-361 MIEDZICHOWC

ui. Poznańska 12

woj.wielkooolskie

Miedzichowo, dnia 26 marca 2007 roku

IOS.7081-1/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
uL Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy w Miedzichowie informuje, że począwszy
od l sierpnia 2005 roku Gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z Panem Pawłem Brzozowskim zam. Osiedle Batorego 22/12, 64-300 Nowy Tomyśl
prowadzącym stosowne przytulisko.
Na koniec grudnia 2006 roku w miejscu tym przebywało 9 zwierząt wyłapanych i utrzymywanych
na koszt Gminy.
Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł - 8.559,84 zł.
Opłata wynosiła 4 zł za dzienne utrzymanie każdej zewidencjonowanej sztuki.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Osoba do kontaktu: Bogusława Ignorek tel. 061 44 10249

w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górtea

Miejska Górka 2007-05-15

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Dotyczy pisma z dnia 2 maja 2007 roku.
Urząd Miejski w Miejskiej Górce informuje:
ad. l Gmina Miejska Górka nie ma stałej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnieniem im dalszej opieki.
ad.2 w 2006 roku nie wyłapano żadnych bezdomnych zwierząt.
ad.3 Gmina nie poniosła żadnych kosztów z tytułu realizacji zadania

Page l o f

Tadeusz Wypych
Prom:
To;
Sent:
Subject:

"Gmina Mieleszyn" <gmina@mieleszyn.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
28 marca 2007 12:45
informacja

Urząd Gminy
28.03.2007r.
Mieleszyn 23
62-212Mieleszyn

Mieleszyn, dnia

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A
Wypowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15 marca 2007r., Urząd Gminy w
Milszy nie udziela następujących informacji:
Ad. 1. W roku 2006 Gmina udzieliła zlecenia i zapewnia dalszą opiekę w
firmie Vet-Agro Serwis Czarnków.
Ad .2.Utrzymywany na koszt Urzędu Gminy była jedna sztuka.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2006 wyniósł 1682,54 zł, a
forma płatności za opiekę była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
Z poważaniem
Wójt Gminy Mieleszyn
/-/ Janusz Kamiński
Ten list został przeskanowany przez program ArcaMail
Silnik (2006-01-25/2007-03-26)
This rnessage has been scanned by ArcaMail
Engine (2006-01-25/2007-03-26)
http://www.mks. com. p l

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.20/736 - Release Datę: 2007-03-27 16:38
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URZĄD GMINY M1ESCISKO

P l. Powstańców Wielkopolskich 13

62-290 Mieścisko
e-mail: uq@miescisko.nowoczesnagrnirja.pl
OSR.7625/7/2007

tel. (061) 429-80-10 ; fax. (061) 427-80-88

Mieścisko dn. 04.04,2007r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul, Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej dot. bezdomnych zwierząt.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.03,2007r, w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie informujemy.

Ad.l
Od 2005r. Urząd Gminy Mieścisko współpracuje z firmą VET AGRO SERWIS z Czarnkowa
w zakresie wyłapywania oraz przetrzymywania zwierząt w Pogotowiu dla bezdomnych
zwierząt w Jędrzejewie. Współpraca odbywa się w oparciu o stała umowę odnawianą co
roku. W dniu 22.06.2006r. Rada Gminy Mieścisko podjęła uchwałę nr XXIX/245/06 w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Ad. 2
W 2006r. wyłapano na terenie Gminy Mieścisko 3 psy. Akcje każdorazowo rozpoczynano po
zgłoszeniu przez mieszkańców takiej potrzeby, Spośród wyłapanych psów dwa zostały po
pewnym czasie adoptowane jeden pozostaje nadal w schronisku. Na dzień 04.04.2007r. w
schronisku przebywają trzy bezdomne psy wyłapane na terenie Gminy ( dwa wyłapano w
styczniu b.r.
Ad. 3
Koszt realizacji zadania z tytułu wyłapania i opieki nad bezdomnymi psami wyniósł w 2006r.
1.930,72 zł słownie jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści złotych 72/100.
Zgodnie z obowiązująca w 2006r. umową stawki wynosiły odpowiednio:
> dojazd do Mieściska przejechane km x 2 x stawka ryczałtowa za pojazd pow. 900 cm3
zgodnie z Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
> czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 70,00 zł netto/godz.
> Przyjęcie psa do pogotowia 30,00 zł opłata obejmuje wymagane szczepienie
profilaktyczne, wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne,
> pobyt psa w schronisku 5,50 zł /dobę pobytu
> o ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach sterylizacja, tatuaż koszt 70,00 zł
Do w/w cen doliczany jest obowiązujący podatek VAT.

Urząd Miasta i Gminy

64-400 Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
GKRW/OG-7661/57/07

Międzychód, dnia 14. 05. 2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2 maja br. informuję co następuje.
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie naszej Gminy , zajmuje się nasz Zakład Budżetowy
to jest. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
2. W roku 2006 wyłapano i poddano ocenie przez Lekarza Weterynarii 4 sztuki zwierząt.
3. Po zbadaniu i zaszczepieniu psy zostały przekazane do adopcji przez mieszkańców naszej gminy.
4. Łączny koszt z tym związany pokrył Urząd Miasta i wyniósł w roku 2006 kwotę 980 zł.
Jednocześnie informujemy , że nie otrzymaliśmy od Was żadnego pisma z dnia 15 marca 2007r.

Wf
URZĄD MIASTA I GMINY
63-510 Mikstat, ul. Krakowska 17
Regon 000529522

Mikstat, dnia06.07.2007 r.

5 14-0 l-31-093

Nr 6052-1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Państwa pismo, dot. udzielenia informacji publicznej nt.
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy że:

Ad.1. miasto i gmina w 2006 roku nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, spotykało się to ze sporadycznymi wypadkami i to w
latach poprzednich, w ubiegłym roku przypadek taki nie wystąpił.
W przypadkach sporadycznych zlecenie na wyłapanie otrzymuje
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt,
Ad.2. zbiorcze liczbowe o zwierzętach wyłapanych lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2006 roku, przypadek nie wystąpił,
Ad.3. w 2006 roku gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z tego typu
zadaniem,

BURMFŚTRZ

K/r
Urząd Gminy
Miłosław

ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław

tel. O 61 4 38 20 21, fax: O 61 4 38 30 51
www.ug.miloslaw.info
email: sekretariat@,miloslaw.info

Miłosław, 26.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2007r. informuję że:
1. Gmina Miłosław w roku 2006 miała podpisane porozumienie ze schroniskiem dla zwierząt
we Wrześni prowadzonym przez Gminę Września. Zwierzęta bezdomne z terenu gminy
Miłosław były wyłapywane przez pracowników schroniska, tam też miały zapewnioną
dalszą opiekę.
2. Z terenu gminy Miłosław w roku 2006 były wyłapane 23 psy.
3.Gmina Miłosław na podstawie w/w porozumienia wnosi stałą opłatę w wysokości
10.000 zł rocznie za wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami z gminy Miłosław.

mgr Zb

wf
^a**e*

Pl
Paźdse-mKa U^owiy^uw
Pl. 20 PaźdaeTv'<3
teMQ6V) 8132-251, fax 8132-952
NIP 777-17-94-088, Regon OOOSZ&f / /

Mosina, 23 marca 2007

OS. 06220/2/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 15.03.br. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Miejski w Mosinie informuje:
1. w 2006r. Straż Miejska zajmowała się wyłapywaniem bezdomnych psów, po czym
przewoziła je do Schroniska dla zwierząt w Swarzędzu;
2. podjęto 230 interwencji w stosunku do bezdomnych zwierząt z tego 50 psów trafiło
do Schroniska dla zwierząt do Swarzędza;
3. koszt realizacji całego zadania w roku ubiegłym wynosił 22.000,- i płacony był w
transzach na podstawie

umowy pożytku publicznego zawartej

z organizacją

pozarządową Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, ul. Grunwaldzka 250,
61-166 Poznań.

PEŁŃ
Sprawę prowadzi:
Krystyna Panek
Insp. ds. ochr. środowiska
061-8132-251 w. 41

//Edward

NoWdckl

POLSKA

Zn.spr.

GK 7080/2/2007

Referent:

Michał Walkowiak

Telefon:

061 8122-055

Pokój:

37

Data: 26 marca 2007 roku

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

Dotyczy: informacji

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania: opieka nad bezdomnymi zwierzętami informuję:
1. Na terenie Gminy od 2006 roku bezdomne zwierzęta wyłapuje Straż Miejska
i przekazuje do schroniska dla zwierząt w Obornikach.
2. Koszty wyłapania bezdomnych zwierząt w roku 2006 roku są trudne do
oszacowania, ponieważ jest to koszt działalności Straży Miejskiej. W 2006 roku
wyłapano 60 psów, z czego 53 zostały przekazane do schroniska a pozostałe
oddane właścicielom tuż po wyłapaniu.
3. w 2006 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Miasta i Gminy w
Murowanej Goślinie wydał kwotę 28 000,00 zł. Była to opłata ryczałtowa.

ARKI KOMUNALNEJ
WISKA
k
ds. ochrony irodowfaJ -

Adres:
Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina

tel.:

(061) 812 23 63
812 23 79
812 20 55

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek
9.00-17.00
wtorek-piątek
7.30-15.30

fax

(061) 812 21 40

http://www.murowana-goslina.pl

e-mail:

Dyżur Burmistrza:
poniedziałek
14.00-17.00
czwartek
8.00-9.00

gmina@murowana-goslina.pl

Konto bankowe: 59 9044 0001 0020 0200 0156 0005, Pobiedzisko-Gośliński BS w Pobiedziskach o/Murowana Goślina, ul. Poznańska 12

z

Mycielin, dnia 03.04.2007r

p W

° - Sb5 50 3 50
7050/10/d7°

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 roku, informuję że na terenie Gminy
Mycielin obowiązuje Zarządzenie Nr 0151-110/2006 Wójta Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia
2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, żaden
przedsiębiorca nie wystąpił o wydanie przedmiotowego zezwolenia.
Dlatego też Gmina we własnym zakresie opiekuje się bezdomnymi zwierzętami, szukając dla nich
nowych właścicieli. W związku z powyższym nie było potrzeby dostarczania zwierząt do
schroniska w 2006 roku.

URZĄD MIASTA I GMINY
62-330 Nekla
ui. Dworcowa i O
tel. (061) 438-60-11, tax (061) 4P-64-90

NIP 789-i4-54-1()7, REGON 000538691

l/l/p
o

Nekla , dnia 23 marca 2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

Urząd Miasta i Gminy Nekla w odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r
uprzejmie informuje :
l. Gmina Nekla posiada umowę wieloletnią z Gminą Września prowadzącą Schronisko
i opiekę nad zwierzętami.
2. Nie jest prowadzona ewidencja wyłapanych zwierząt szacunkowo wynosiła ona w roku
2006 około 12 sztuk.
3. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł w 2006 r 6.000 zł w fazie 3 raz płatnych
ryczałtem.

Urząd Gminy Niechanowo
62-220 Niec!ij;:0vvo. ul. Różana 1
w o j . u id k o p o l sk i e

Nr UG 6052/6/07

l/l/f*
v
'
Niechanowo 29. 03. 2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu Pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 a
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy Niechanowo w nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania: opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie informuje:
- Gmina Niechanowo w roku 2006 nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Gmina Niechanowo zleciła wyłapanie bezdomnego zwierzaka miej scowemu
rakarzowi, złapany pies został przekazany miejscowemu rolnikowi i teraz ma należytą
opiekę;
- liczba bezdomnych zwierząt wyłapanych w 2006 r. na terenie Gminy Niechanowo l sztuka - pies rasy owczarek niemiecki;
- koszt realizacji całego zadania pokryty przez Gminę Niechanowo - O złotych /koszty
kilkudniowego żywienia psa pokryli sponsorzy/.

z uf/ v /Wójta
Jan

Sekre/arz Gminy

lA/f

Nowe Skalmierzyce, dnia 23.03.2007r.
u
pew-

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

Uprzejmie informuję, że zadania własne Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z
zakresu, którym mowa w Art. 11 ust.l, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 1997r. nr 111, póz. 724 ze zm.) są realizowane przez Międzygminne schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.
Schronisko to finansowane jest przez osiem gmin, w tym przez Gminę i Miasto Nowe
Skalmierzyce i zostało oddane do użytkowania w dniu 01.09.2006r. Od początku istnienia
schroniska do 31.12.2006r. koszty na jego prowadzenie za rok 2006 wyniosły dla Gminy i
Miasta Nowe Skalmierzyce 3 840,00 zł.
Ponadto Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce na I etap budowy wspomnianego schroniska
przeznaczyła kwotę w wysokości 71 616,00 zł a na realizację II etapu inwestycji przekaże
kwotę 21 120,00 zł.
Jednocześnie zawiadamiam, że Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie prowadzi
rejestru zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy i miasta. W związku z
tym, proszę o takie dane zwrócić się bezpośrednio do zarządzającego schroniskiem pod
wskazany adres:

Anna Schleiss
Schronisko dla bezdomnych zwierzą
Wysoko Wielkie ul. Pruślińska 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 662 036 964

B U R
GMINY
w Nowych

Informacje sporządziła:
Justyna Grzesiek
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Budownictwa i Ochrony Środowiska, tel. 062 762 97i 70
•
Otrzymuje:
1. Adresat
2. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Budownictwa i Ochrony Środowiska a/a

BURMISTRZ

NOWEGO TOMYŚLA
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
tel. (0-61) 4426600, fas (0-61) 4422754
województwo wielkopolskie

Nowy Tomyśl dnia 10. 04. 2007r.

KIRiOS.VI/7080/l/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04- 886 Warszawa
W nawiązaniu do otrzymanego Waszego pisma z dnia 15 marca 2007r. w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, przesyłam informację zgodnie z załączonymi pytaniami:
1. Gmina Nowy Tomyśl podpisała umowę i podmiotem gospodarczym to jest
Ośrodkiem Szkolenia Psów Paweł Brzozowski w Nowym Tomyślu c na
świadczenie usług w zakresie chwytania psów pozostających bez opieki,
agresywnych - które swym zachowaniem powodują zagrożenie dla ludzi w
miejscach publicznych, jak również psów potraconych przez pojazdy
drogowe, celem poddania ich obserwacji i leczeniu w tzw. punkcie
odosobnienia, spełniającego warunki sanitarno - techniczne do ich
przechowywania i żywienia.
2. Na koniec 2006r. w punkcie odosobnienia przebywało 34 szt. psów.
( część psów pochodzi z lat poprzednich )
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2006 roku wyniósł 29 941,75 zł. w
tym ryczałt 2400 zł. miesięcznie netto za chwytanie, żywienie i pielęgnację
psów dla ww. podmiotu oraz koszty szczepień ochronnych i leczenia
pokrywane z budżetu gminy.

Z poważaniem.

irnwtrza
J
uta

ISTRZA

WP
MF-TĘPCA BURMISTRZA

OBORNIK
ii Mar**. J. Piteudskiego 76
64-600 Oborniki

Oborniki,dnia 30 marca 2007 r.

ROS-0717/

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji A/ylu pod Psim Azorem

Odpowiadając na Wasz wniosek 2 dnia 15 marca 2007 r. uprzejmie
informuj ę, co następuje :
ad.l. wyłapywaniem bezdomnych psów / terenu gminy Oborniki zajmuje się; wyłącznie Straż
Miejska
ad.2. na przestrzeni roku 2006 na koszt Gminy utrzymywanych było 290 szt. bezdomnych
zwierząt
ad.3,koszt realizacji całego zadania oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku wynosił 108.671,70 zł.

wf
URZĄD MIASTA
64-520 Obrzycko, Rynek 19

Obrzycko, dnia 26 marca 2007r.

woj. wielkopolskie

Nr

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca br. informuję, że w 2006 roku nie odnotowaliśmy
przypadków pojawienia się w mieście bezdomnych psów, w związku z tym nie było potrzeby
zlecania prac w zakresie

ich wyłapywania i zapewnienia opieki. Nie ponieśliśmy też

żadnych kosztów z tego tytułu.

Z-CA BURMISTRZA

•żynski

i)

URZĄD GMINY

Wf

84420 OBRZYCW, ftyNfc W

Numer sprawy : 607 / 5 / O

Obrzycko, 28.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Nawiązując do Waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Gminy w Obrzycku informuje, że
pozostawiane na terenie gminy bezdomne zwierzęta ( psy, koty ) są dostarczane
do okolicznych schronisk dla zwierząt.
Koszty dowozu i pobytu zwierząt w schroniskach pokrywa każdorazowo
Urząd Gminy.

URZĄD GMINY i MIASTA
ul. Rynek 1
63-430 Odolanóiu

ll/p

Re«on 000579516
NIP 622-16-95-386

Odolanów dnia 10.05.2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie informuje, że bezdomne psy
wyłapywane są na nasze zlecenie przez Schronisko dla Zwierząt w Wysocku
Wielkim ul. Pruślińska 3. Koszt zabrania jednego bezdomnego psa
do schroniska wynosił 200,00 zł
W 2006 roku z terenu naszej gminy do schroniska zabrano 5 psów.
Od 2007 roku wnosimy opłatę roczną na utrzymanie schroniska, która wynosi
10.440,00zł., w zamian czego zwierzęta do schroniska zabierane są bezpłatnie.

UKZĄP MIASTA l

ul. Niepodległa 53 ®

GK&f
SS6056/02/07
tei, (&'?; ,i-^---w.

Okonek, dnia 23 marca 2007 r.

f ax (67) 2669976
NIP 767-14-02-189, REGON 000530229

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa prośbę w sprawie udzielenia informacji na
temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Urząd Miasta i Gminy w Okonku
uprzejmie informuje:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki
zajmuje się firma „YET-AGRO SERWIS" ul. Myśliwska l A/6, 64 - 700
Czarnków (zgodnie z podpisaną umową).
2. W/w firma w 2006 roku z terenu Miasta i Gminy Okonek wyłapała oraz
objęła opieką 12 szt. psów.
3. W 2006 roku za usługi wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami
wyasygnowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 22 281,00 zł.

mgr Romuald M. Duszara

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
WM/PP
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Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Urząd Gminy w Olszówce" <urzad@olszowka.org.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
21 marca 2007 10:46
Odp. na pismo z 15.03.2007

Odpowiadając na pismo z 15 marca 2007 r. informuję, iż:
1. Gmina Olszówka nie miała zawartych w 2006 r. stałych umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

2. brak danych
3. brak danych

Marcin Batorowicz
Informujemy o zmianie adresu e-mail. Obecny adres e-mail Urzędu Gminy w Olszówce to: urzad@olszowka.org.pi
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Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Straż Miejska Opalenica" <strazmiejska@wp.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
26 marca 2007 10:56
dot.: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 15.03.2007 r.
Opalenica, 2007-03-26

Straż Miejska w Opalenicy
ul. Zamkowa 2
64-330 Opalenica
tel. 0614477202 fax.06126345
e-rnail: strazmiejska@wp.pl
SM.5234-6/07

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

•

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, iż Urząd Miejski w Opalenicy / ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica woj. wielkopolskie /:
1
2.
3.

W roku 2006 posiadał umowę na czas określony z osobą fizyczną na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej
opieki.
W roku 2006 na terenie gminy Opalenica dokonano odłowu 19 szt. psów. Koszt utrzymania ww. zwierząt wyniósł 19.617,50 zł, tj. 5605
dni pielęgnacji i wyżywienia.
W roku 2006 koszt realizacji całego zadania wyniósł 20.027,50 zł. Forma płatności była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Krzysztof Ratajczak
Komendant Straży Miejskiej w Opalenicy

No virus found in this incoming message.
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'

RGŻ 6052/2/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 roku informuję, że Urząd Gminy w
Opatówku nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W sytuacji gdy
zachodzi potrzeba odłowienia bezdomnego zwierzęcia (głównie psów), gmina telefonicznie
zleca Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Kaliszu złapanie zwierzęcia. Urząd Gminy każdorazowo otrzymuje rachunek za wykonaną
usługę odłowienia i umieszczenia zwierzęcia w schronisku.
W roku 2006 z terenu gminy Opatówek wyłapano 16 psów za kwotę 4 700,00 zł oraz
przeprowadzono leczenie rannego łabędzia za kwotę 85,67 zł.

3-u, iWaymIKi w/ćfziału
' i a 'Gospodarki Gruntami

URZĄD MIASTA I GMINY

wf

64-113 Osieczna
pow. leszczyński
woj. wielkopolskie

Osieczna, 23 maja 2007 r.

Gosp. Kom. 7062/2/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji publicznej nt. sposobu realizacji
zadania polegającego na wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami na terenie
gminy Osieczna, tut. Urząd informuje co następuje:
1. W roku 2006 gmina nie miała podpisanej umowy oraz nie dokonywała zleceń na
wyłapywanie oraz dalsze utrzymanie bezdomnych zwierząt. Wynika to z braku
funkcjonującego na terenie gminy schroniska dla zwierząt. Najbliższe leszczyńskie z uwagi
na brak miejsc nie przyjmuje pochodzących z poza terenu miasta Leszna. Kwestię tą
rozwiązano powołując dwuosobowy zespół pracowników Urzędu, którzy po otrzymaniu
zgłoszenia odławiali bezpańskie zwierze i odwozili na teren gminnej oczyszczalni gdzie
przebywa ono do czasu znalezienia mu nowego właściciela.
2. W 2006 r. odłowiono 9 szt. wałęsających się psów, nie odnotowano przypadków zgłoszeń
o bezdomnych kotach.
3. Koszt wyłapania oraz czasowego utrzymania zwierząt za 2006 r. wynosi ok. 500,00 zł.

Otrzymuje:
1. Adresat,
2. A/a
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URZĄD MIASTA I GMINY

64-560 Ostroróg, ul. WroniecKa 14
woj. wielkopolskie
tel (061)29-16-566 29-16-581
fax(06l)29- 16-597

Ostroróg, 2007-03-28

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 marca 2007r. Urząd Miasta i Gminy
w Ostrorogu informuje, że nasza gmina nie ma podpisanej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W przypadku pojawienia się bezdomnego
zwierzęcia gmina wyłapane zwierzę przewozi do schroniska.
W roku 2006 przewieziony był jeden pies.

URZĄD GMINY

62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel./fax (063) 276 51 60
,NIP 667-12-20-223

ROS.7080/2/07
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Ostrowite, dnia 2007.03.21

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007 roku Urząd Gminy
w Ostrowitem informuje, że:
1. Gmina Ostrowite należy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu
Słupeckiego z siedzibą w Słupcy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, który
dla gmin zgromadzonych powadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt
w miejscowości Katarzynowo gm. Strzałkowo. Schronisko powstało
przy współfinansowaniu wszystkich członków.
2. Schronisko utrzymywane jest ze składek wpłacanych kwartalnie.
Gmina Ostrowite w 2006 roku wpłaciła na utrzymanie schroniska 6.376,80 zł.
3. W roku 2006 z ternu Gminy Ostrowite do schronisk trafiło 16 psów i l bocian.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

gT

Aleksander Są
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Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

"Wydział Gospodarki Komunalnej" <wgk@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
27 marca 2007 09:35
Odpowiedź na pismo z dnia 15 marca 2007 roku
Ostrów Wielkopolski, 27. marca 2007r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

WIR RGK. 7080-4/07

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul Garncarska 37A
biuro@psianiol.org. pi

W związku z Państwa pismem dotyczącym uzyskania informacji na temat sposobów i skutków wykonywania
zadania dotyczącego "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" przewidzianego ustawą, udzielamy
następujących informacji.
Czy i z kim gmina miała w 2006 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i/lub zapewnianie im dalszej opieki?
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w 2006 r. podpisała dwie takie umowy. Pierwsza z nich została zawarta z:
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Koło w Ostrowie Wielkopolskim
ui Bema 162
63-400 Ostrów Wielkopolski
Umowa zawarta z tym podmiotem dotyczyła usług świadczonych tylko na terenie Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski i obowiązywała od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r.
Natomiast od dnia 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2007 r., została zawarta nowa umowa dotycząca realizacji
zadania, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. Tym razem umowa dotyczyła terenów Gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski oraz Gminy Ostrów Wielkopolski, Gminy Sośnie, Gminy i Miasta Odolanów, Gminy Sieroszewice,
Gminy Przygodzice, Gminy i Miasta Raszków, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Została ona zawarta z:
Przedsiębiorstwem Usługowym "ANNAS"
ul Wiejska 20/3
6:^)0 Ostrów Wielkopolski
Ad. 2 Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2006 r.?
Podczas, gdy schronisko było prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce czyli od stycznia
do sierpnia 2006 roku przebywało tam około 30 psów. Z dniem 1 września 2006 roku schronisko to przekazało do
nowej placówki 31 psów. W nowym schronisku prowadzonym przez Przedsiębiorstwo „ANNAS" liczba
podopiecznych stopniowo rosła i na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła 90 psów.
Ad. 3 Jaki był w 2006 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę?
W przypadku pierwszej umowy z Towarzystwem Opieki na Zwierzętami w Polsce koszt realizacji tego zadania był
ustalony na postawie umowy i opiewał na kwotę 6,5 tyś. PLN miesięcznie wpłacane przez Gminę Miasto Ostrów
Wielkopolski na podstawie faktury VAT wystawianej przez wykonawcę na jego rachunek bankowy. Natomiast w
drugim przypadku koszt realizacji tego zadania wynosił 10 tyś. PLN z tym, że dotyczył on nie tylko Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski, ale także w/w pozostałych gmin sąsiednich. Realizacja zapłaty odbywała się tak samo jak w
przypadku powyżej. Sumując koszt całego zadania dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski to wyniósł on 92.244,00
PLN,

wt 7
OSTRÓW WIELKA

01

6.03.2007 r.

Qstrówwielkopolskis dnia 2

Nr OŚ 7081-1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.03.2007 r. o udzielnie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że :
1. Gmina Ostrów Wielkopolski ma podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Międzygminnym Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt z/s w Wysocku Wielkim (gm. Ostrów Wielkopolski)
ul. Pruślińska 3, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski.
2. W roku 2006 z terenu gminy wyłapano 14 psów. Gmina wydała na ten cel 2 641,16 zł.
3. Środki finansowe jakie gmina przekazała w ubiegłym roku na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami wraz z kosztami budowy nowej siedziby schroniska
kształtują się następująco:
> Odłowy i przewóz - 2 641,16 zł,
> Prowadzenie schroniska - 4 480,0 zł
> Zakup wyposażenia -1 568,33 zł
> Parcypacja w kosztach budowy nowego schroniska - 79 506,00 zł
Razem; 88 195.49 zł

inż. Piotr /tarłiszczyk
ZosrępOT Wójta

URZĄD MIASTA I GMINY
63-500 OSTRZESZÓW
ul. Zamkowa 31

Ostrzeszów, 22.03.2007 r.

tel (062) 732 06 00, fax (062) 732 06 01

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul.Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w odpowiedzi na Wasze pismo
z dnia 15.03.2007 r. informuje, że zadanie gminy w zakresie „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania" wykonywało Stowarzyszenie Przyjaciół

Zwierząt

w Ostrzeszowie. W roku 2006 wyłapano 56 psów. Z przeznaczonych na to zadanie
środków wykorzystano 8 224,50 zł.
Z poważaniem

"
Pakosław, dnia 29.03 2007r.

Zn. RiG.L. 7080/1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Gancarska 37A
04-886 WARSZAWA

Urząd Gminy Pakosław w odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z
dnia 15 marca 2007r informuje że:
1. Gmina Pakosław w 2006 r nie miała podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki
2. brak zwierząt wyłapywanych na koszt gminy w 2006 r
3. Gmina Pakosław nie poniosła żadnych kosztów za opiekę oraz za umieszczenie
zwierząt w schronisku w 2006r.

GMINA PIASKI
ul. 6-go Stycznia 1

Piaski, dnia 26.03.2007r.

63-820 Piaski

RiOS- 6050/01/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem.
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37

Gmina Piaski przekazuje informację na temat sposobu i skutków wykonywania zadań
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
W roku 2006 na terenie Gminy Piaski bezdomnych psów było bardzo niewiele. Gmina w
swoim zakresie dokonuje wyłapywania bezdomnych psów. Dokonują tego pracownicy
techniczni zatrudnieni w gminie. Do wyłapywania psów używają profesjonalnego sprzętu
zakupionego w specjalistycznym sklepie. W roku 2006 wyłapano 4 szt. psów, których dwa po
krótkotrwałym pobycie w mini schronisku w Smogorzewie przekazano prywatnym osobom
mieszkańcom Gminy. Pozostałe dwa umieszczono w kojcach gdzie są pielęgnowane i
odżywiane przez pracowników Gminy.
W poprzednich latach gdy zwierząt było więcej niż możliwości do swobodnego ich
utrzymania Gmina przekazywała odpłatnie do innych profesjonalnych schronisk w
ościennych powiatach. Koszty realizacji zadania w 2006 roku polegały tylko na zakupie
karmy i wynosiły 230,30 zł, pozostałe koszty rozliczono w ramach kosztów własnych

SEKRE

lA/f

URZĄD MIASTA PIŁY

Piła.dn.22.03.2007r.

W y d z i a ł Gospodarki Komunalnej
64-920 PIŁA
Pl.St.Staszica 10
f
ei.(Q67) 210-42-63, fax (08?) 2-12-35-66

GK.V. 8091/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007r dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " , informuję jak niżej:
Ad. 1. Gmina Piła w roku 2006 posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnia im dalszą opiekę.
Ad.2. Na terenie miasta Piły w 2006r zostało wyłapanych na koszt Gminy 148 sztuk
zwierząt.
Ad.3. Koszt wyłapywania psów z terenu m. Piły mieści się w ramach utrzymania
schroniska dla bezdomnych zwierząt, który w roku 2006 zamknął się kwotą
198.389 zł/słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt
dziewięć złotych /.
Forma płatności utrzymania wyłapywanych psów oparta jest na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

NACZELNI KWYD3AŁU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
r i Hl

Urząd Miasta i Gminy
63-300 Pleszew
Rynek 1
Tel (0-62) 7428-300
Fax (0-621 7428-301

Pleszew, dnia 28.03.2007 r.

GK-7610/ 6 /2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu Pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15.03.2007 r. Urząd
Miasta i Gminy w Pleszewie przekazuje następujące dane:
ad. l - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5
63-300 Pleszew
ad.2 - wyłapano zwierząt (psów)
- zabrali właściciele
- nowi właściciele
- z wypadków ( nie żyją)
- pozostały do utrzymania
ad.3 - koszt realizacji
(oparty na bieżącej ewidencji)

52 szt
24 szt
19 szt
5 szt
4 szt
18.742,13 zł

Z-ca BURMISTRZA

mgr

^ MlflSTf! l GMINY
w PobledzUkach

62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4

NIP784-17-59-483,Regon 000530442

Pobiedziska, 03.04.2007 r.

tel.0618-977-100, fax 0618-977-124

SKiZP-MS/OŚ/6134/./!.l./2007

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.03.2007 r. o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach uprzejmie informuje:
»J* Gmina Pobiedziska w 2006 r. zleciła opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
wyłapanymi na terenie Gminy Pobiedziska Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami, Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, które prowadzi
schronisko dla zwierząt w miejscowości Swarzędz. Na przedmiotową opiekę
nad zwierzętami bezdomnymi w 2006 r. Gmina Pobiedziska przeznaczyła 20
tysięcy złotych i powyższą kwotę w kilku ratach przekazała Towarzystwu
Opieki nad Zwierzętami. Kwota ta przeznaczona została na opiekę nad
zwierzętami które trafiły do schroniska i tam przebywały do 2006 r.,
»J» Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie naszej Gminy zajmuje się
Zakład Komunalny w Pobiedziskach, będący jednostką budżetową Urzędu
Miasta i Gminy Pobiedziska,
*J» W 2006 r. wyłapano i przewieziono do schroniska dla zwierząt w Swarzędzu
21 psów.

Z uD/Burmrstpa
Miasta i ffiminy POTiedziska
,-.,
•
Utrzymują:

1. Adresat

2. a/a

mgr Zbiry

Naczelnik1
Wydziału Spraw Komunalnych

09/05200708=17

PAX 0655734620
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UM POGORZELA

Pogorzela 9.05.2007r.

GK 6134/1/2007
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
uLGarncarska 37a
W odpowiedzi na pismo z dn.2.05.2007r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat wyłapywania bezdomnych zwierząt Urząd Miejski w
Pogorzeli informuje:
ad. l W 2006r gmina nie miała stałych umów ani zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt
ad.2 W 2006r gmina wyłapała jednego psa dla którego przygotowano
kojec w budynkach magazynowych posiadanych przez gminę.
Koszt utrzymania psa przez okres kwarantanny weterynaryjnej
wyniósł 30 zł. Po zakończeniu kwarantanny pies został przekazany
mieszkańcowi gminy który chciał go utrzymywać.
ad, 3 W związku z punktem l i 2 -nie dotyczy.

;UKMI$TR

GH1NY
® ul Obornicka 6a

identyfikator 000541 1 38
OŚ - 7080/1/07

Połajewo, dnia 26 marca 2007 rok

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 roku Urząd Gminy w Połajewie
informuję, że:
1. Gmina Połajewo w 2006 roku miała zawartą umowę z firmą „VET - AGRO SERWIS" ul.
Myśliwska l A/6, 64 - 700 Czarnków, na wyłapywanie i utrzymanie w schronisku
bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Połajewo.
2. Ilość zwierząt wyłapanych w 2006 roku - 2 szt.
3. Ilość zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2006 roku - 4 szt.
4. Wydatki związane z wyłapaniem, transportem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt w
schronisku wyniosły w 2006 roku łącznie 4 755,61 zł i oparte były na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.

J T

A
Otrzymują:
1.

Adresat

2. a/a

BURMISTRZ PONIECA
ul.Rynek 24
64-125 Poniec

ponieCj dnia9.05.2007 r.

ROŚ 7080-1/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 15 marca br. o udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję:
1. Gmina Poniec 2006 r. nie miała zawartej stałej umowy, ani też nie zlecała
wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki.
2. W 2006 roku zostały odłowione sposobem gospodarczym dwa psy które zostały
odwrotnie adaptowane. W związku z powyższym gminna nie poniosła w tym zakresie
żadnych kosztów.
3. W 2006 r. za realizację zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniosła koszty
w wysokości 62,00 zł za uśpienie potraconego psa.

tka

W
URZĄD MIASTA i GMINY
62-635 PRZEDECZ

Przedecz, 2007.03.21

woj. wielkopolskie

NrGGOŚ.6134/1/2007
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Udzielając odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. - Urząd
Miasta i Gminy Przedecz informuje, że w 2006 r. gmina nie miała stałych
umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W związku z powyższym

gmina nie posiada danych liczbowych

o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych oraz nie poniosła kosztów
związanych z realizacją tego zadania.
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URZflD GMINY PRZEMĘT
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0226158763
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64-234 Przemęt . ul, Jagiellortska 8
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NIP 098-10-40-423, REGON
tel. 065 5vi9-6O7i. foy 065 Vi 9-69-77
Ł

Przemęt, 30.04.2007r

RNP 0114/18/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu Pod Psim Aniołem
ul.Garncarska 37 A
w Warszawie

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 roku - Referat Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Przemęt informuje, że
nie podpisał stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W razie potrzeby korzysta z
usług osób wyłapujących bezdomne zwierzęta z Wolsztyna lub Kościana,
W roku 2006 zgłoszono 2 przypadki wałęsających się psów, ale znaleźli się ich właściciele.

Przygotował:
Tomasz Konieczny
UGp,13tel:0655496071 w.56

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Przemęt
ul, Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
powiat wolsztyrfsW

Telefony:
065/5^6071
06S/5496072
065/S436073

Kontaktt
fax: 065 / 519 69 77
e-mall; urzad@przemet.pl
tłttp;//www,przemet.pl
http://www.bip,przemet.pl

Godziny pracy Urzędu:
Penicdziaiek 7:30 - i 7:00
Wtorek - Płytek 7:30 - IS:00
Dyżury wójta:
Poniedziałek 9:00 - i3:00

Numer konta Urzędu Gminy Przemęt: 83 8669 OOOi 0042 0000 2000 6038 Bank Spółdzielczy Ws_Chowa_o/ Pnemęt

URZĄD GMINY

Wf

63-421 Przygodzice

woj. wielkopolskie
teh 5927722, fas 5927000

Przygodzice, dnia 28.03.2007 r.

U. G. Roi. O. Ś

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Przygodzicach w odpowiedzi na Wasz wniosek informuje:
Zgodnie z Międzygminnym porozumieniem z 2004 r. (8-jednostek samorządowych w tym
Miasto Ostrów Wielkopolski) Gmina Przygodzice uczestniczy w budowie Międzygminnego
Schroniska dla zwierząt w Wysocku Wielkim Gmina Ostrów Wielkopolski.
Budowa I etapu rozpoczęła się wiosną 2006 r. i została oddana do użytku dnia l września
2006r. Wydatki jakie poniosła Gmina Przygodzice, na budowę I etapy to kwota: 52.220,00 zł.
Wydatki z tytułu utrzymania schroniska za 4-miesiące 2006 r. wynoszą: 2.800,00 zł. W roku
2007 zaplanowana jest budowa II etapu schroniska, na którego to zapewniono środki
w budżecie gminnym w wysokości 15.400,00 zł. oraz roczne utrzymanie schroniska w kwocie
8.400,00 zł. Od miesiąca stycznia do sierpnia 2006 r. Gmina Przygodzice udzielała zlecenia
na odbiór bezdomnych zwierząt Miejskiemu Schronisku w Ostrowie Wielkopolskim. W tym
okresie odebrano z terenu Gminy Przygodzice na dalszą opiekę 2 dorosłe psy oraz
7 szczeniąt, na które Gmina wydatkowała jednorazowo kwotę 848,00 zł.

Z poważaniem

WÓJT
«*ż. Prmmyfikiw Kaźmierczak

URZĄD GMINY
62-731 Przykona. u! Szkolną 7

7

°

2 7

063 279*
27910 22
° >a 063

] 10

NiP: 668-12-24-352

Przykona dnia 26 marca 2007 r.
J

RRG.6134-3/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 r. dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy
Przykona informuje że :
- dnia 28 września 2006 r. Rada Gminy Przykona podjęła Uchwałę w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i dalszego
postępowania z nimi, po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii
oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
- po podjęciu uchwały Gmina zawarła dnia 2 października 2006 r. umowę
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku
dotyczącą wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej
opieki
Zgodnie z zawartą umową koszt pobytu jednego zwierzęcia w schronisku
wynosi 9,66 zł/dobę brutto.
Jednocześnie informujemy, że w 2006r. nie miała miejsca w/w sytuacja
stąd Gmina nie może podać danych liczbowych o zwierzętach wyłapywanych
jak i poniesionych kosztach

MoridMdViejnik
SEKRETARZ GMINY

URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE
62-040 Puszczykowo ul. Podleśna 4
Telefon O 61 8 983-700, fax O 61 8 983 711,
www.puszczykowo.pl; e-mail um@piiszczvkowo.pl
Puszczykowo 23.03.2007

Znak pisma IZ/7080/. L/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37/A

Odpowiadając na pismo Państwa w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"
przewidzianego ustawą
o
ochronie
zwierząt, Urząd Miejski
w
Puszczykowie, informuje:

Ad.l)
Miasto Puszczykowo podpisało umowę w 2006 roku z
Przedsiębiorstwem
Usług
Komunalnych „ Eko-Rondo" s.c. 62-041 Puszczykowo, ul. Nadwarciańska 11 na utrzymanie
i zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami, natomiast wyłapywanie leży w gestii Straży
Miejskiej miasta Puszczykowo przy użyciu odpowiedniego sprzętu.
Ad.2)
W 2006 roku koszt miasta na utrzymanie psów wynosił 21.330,39 zł.
Ilość przyjętych psów w 2006 roku 21.
Ad.3)
Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wynosił 21.330,39 zł.
Forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w
schronisku.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Barbara
Sporządziła: Alicja Marciniak - podinspektor

URZĄD GMINY I MIASTA
u l . Taczanowskiego l

r»

62-310 PYZDRY

j

J

1 r r\c 'if\r\n

Pyzdry, dn.!5.05.2007r.

tel./tax (0-631 276-83-33, 276-83-34
Regon 00052^7 NIP 667^ 2X4&322

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach w odpowiedzi na Wasze pismo z
dn. 02.05.2007r. Uprzejmie informuje, że w 2006 r. gmina Pyzdry miała zawarte
porozumienie z gminą Września na wyłapywanie, transport, zapewnienie opieki
weterynaryjnej, wyżywienie

bezdomnych zwierząt. Z tego tytułu gmina

partycypowała w kosztach utrzymania schroniska poprzez przekazanie na rzecz
tego schroniska 7.200 zł. Schronisko znajduje się w gminie Września, która
sprawuje całościowy nadzór. W wyniku całorocznej działalności Schronisko dla
zwierząt we Wrześni wyłapało z terenu naszej gminy 25 szt. psów. Również
wyłapano dwa sokoły, które zostały przekazane do ZOO Poznań.

t up
l

rolnych

Wf
1».^SJ

Vi

\

62-067 RAKONIEWICE

ul. Drzymały 25

Rakoniewice 26.04.2007

to|. (0-61) 4441002,4441009,4441430
fax (0-61) 4441139
Nr OSO.24/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azyl pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzma pismo z dnia 15 marca 2007 r. informuję:
> Gmina Rakoniewice w 2006 zleciła wykonanie zadania polegającego na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt. Gmina zapewniła złapanym zwierzętom pełna opiekę. Zadanie
wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji.
> W całym 2006 roku złapano i utrzymywano na terenie Gminy Rakoniewice 3
bezdomne psy.
> Koszt opieki na bezdomnym psami wraz z pozostałymi kosztami utrzymania wyniosły
3500,00 zł.

Z up. Bui iistrza
mgr Paweł \ obecki
i Gminnej
Kierownik Wydiishi Gł

WP
'.u^ĄD GMINY I MIASTA
ui. Rynek 32 63-440 Raszków
woj. wielkopolskie
i\l! P 622-22-06-610 R-n 000530436

Raszków dnia 04.04.2007r

(4)

RL 7080/5/07

*

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu
pod Psim Aniołem
Warszawa

Urząd Gminy i Miasta w Raszkowie odpowiadając na Wasze
pismo z dnia 15 marca 2007 roku dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem informuje:
t

-

do 30 sierpnia 2006 roku były udzielane zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki miejskiemu schronisku dla zwierząt w Ostrowie Wlkp

-

wyłapano trzy psy

-

koszt realizacji całego zadania wynosił 895,-zł, płacono przelewem po odebraniu psa
i wystawieniu faktury
Od września 2006 r bezdomne zwierzęta umieszczane są w międzygminnym schronisku
dla zwierząt w Ostrowie Wielkopolskim.

Rawicz,2007-03-29
Urząd Miejski Gminy Rawicz
Ul Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa
W odpowiedzi na zapytania w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie
informuję.
W roku 2006 Gmina Rawicz miała podpisana Umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Fundacją na rzecz łudzi, zwierząt i środowiska INTEGRUM mającą swą siedzibę
w Buszkowicach Małych nr l, gmina Krzelów, reprezentowaną przez Prezesa Fundacji Panią
Ewę Bartosiewicz- Salamon. Umowa z w/w fundacją wygasła w lipcu 2006 r. na skutek
nagłej śmierci Pani Bartosiewicz-Salamon.
Od listopada do grudnia 2006r. i na rok 2007 mamy podpisaną umowę z firmą
IZBUD Grzegorz Wróblewski Kościan ul. Prosta 7.
Koszty jakie gmina poniosła w roku 2006 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich
utrzymanie w schronisku przez okres 30 dni wyniosły 6.514,84zł (15 psów).
Forma płatności- miesięcznie w zależności od ilości zgłoszeń (zgłoszenia przez pracownika
Urzędu bądź Policję).

15 riHJ, 2007 10:19

STR. l

W/f

ROGOMIE
S t.el.(0-67) 26-84-400
f a* 26-18-075
o-mail: uraj^rogozno.pl

•v: 64-ńlO ROGOŻNO, ul. ?\OWH 2
NiP 766-00-09-703

Data:

16.02,20Q4r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja A^ylo pod Plm Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 roku informujemy, że w roku
2006 wyłapano 60 psów (umowa stała ze schroniskiem dla zwierząt Azorek w
Obornikach).. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 20,000 zł płatne
jednorazowo.

7

w?
URZĄD

GMINY

ROKIETNICA

62-090 ROKIETNICA ul. Golęcińska l woj. wielkopolskie
te/.//ox. 81-45-082, tel. 81-45-251, 81-45-252, 81-45-304

^p PL A Y
........'.
...'.'.

e-mail: rokietmca(q)poczta.intemetdsl.pl
www. rokietnica.pl

NrRR-70802/ /2007

Rokietnica, dnia 30.03.2007 roku

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007 roku, dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że w roku 2006 Gmina miała
zawartą umowę z Gminą Oborniki, która zobowiązała się do przyjmowania w prowadzonym
przez siebie schronisku dla zwierząt zlokalizowanym w Obornikach, przy ul. Łopatyńskiego
l, bezpańskich psów pochodzących z terenu gminy Rokietnica . Opłata (ryczałt) za w/w
usługi wynosiła 20.000 zł/rok.
Całkowita liczba wyłapanych zwierząt w roku 2006 wynosi 9 psów i 22 szczenięta.
Wyłapywaniem zwierząt zajmowało się

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w

Rokietnicy oraz firma YET-AGRO SERWIS ?, siedzibą w Czarnkowie. Opłata regulowana
była każdorazowo za wykonane zlecenie. Całkowity koszt za wyłapywanie i transport psów
przez obie firmy w roku 2006 wyniósł 2810,42 :±

Z poważaniem:

WÓJT GMINY
ROZDftAŻEW
Rozdrażew, dnia 27.03.2007 r.
Znak:0606/7/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007 r. dotyczące
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy
w Rozdrażewie infonnuje.
W 2006 roku gmina zawarła porozumienie z Burmistrzem Krotoszyna na
dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska w Krotoszynie. W zamian
Gmina Rozdrażew zobowiązała się do ponoszenia kosztów utrzymania
schroniska oraz dostarczonych zwierząt.
W roku 2006 wpłacono kwotę w wysokości 2.500,- zł.

WójtGmi
mgr Mariusz Dymarski

Gmin

y

63-630 W RYCHTALU
woj. wielkopolskie
R E G O H : 000546182

Rychtal, dnia 22 marca 2007 roku.

RGŻ- 6033/1/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu
Pod Psim Aniołem
w Warszawie

Urząd Gminy w Rychtalu odpowiadając na pismo z dnia 15 marca
br. informuje że :
1. gmina w 2006 r. nie miała stałej umowy ani nie zlecała wyłapywania
bezdomnych zwierząt.
2. nie utrzymywano zwierząt na koszt gminy.
3. nie było płatności za umieszczenie zwierząt w schronisku.

Balcerzak

URZĄD GMINY

Wp

ul. Mickiewicza 10
64-630 R Y C Z Y W Ó L
nr tel.28-37-002

Nr - R 71/2007

Ryczywół, dnia 28.03.2007 r.

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

Urząd Gminy w Ryczywole w odpowiedzi na wniosek z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" informuje, że:

1. Gmina Ryczywół w 2006 r. miała podpisane porozumienie z Gminą Oborniki, która
zobowiązała się przyjmować w prowadzonym przez siebie schronisku dla zwierząt bezdomne zwierzęta (psy) z terenu tut. gminy.
2. Wyłapano 5 psów.
3. Realizacja całego zadania wyniosła 15.000,00 zł /słownie: piętnaścietysięcy złotych,
płatność jednorazowa. Opieka obejmowała wszystkie koszty związane z utrzymaniem
psów i opieką weterynaryjną.

W

tór/J
(

T

Ą -^l
mgr Jerzy Gadek

w?
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek l 64-130 Rydzyna
tel. / 0-65 / 53-88-434
53-88-503

fax: 70-65/53-88-513

Rydzyna, dnia 14.05.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska nr 37 A
04 - 886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2 maja 2007 r. o
udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Ad. l - w roku 2006 gmina Rydzyna nie miała podpisanej umowy, ani nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
Ad. 2 - brak danych
Ad. 3 - brak danych.

Sekretarz Miasta i Gmirr

\

RPI.Y.6134-1/2007

Siedlec, dnia 30 marca 2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Wójt Gminy Siedlec w nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 15 marca 2007 r. w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania zadania
pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:
gmina Siedlec w 2006 r. nie zawarła żadnej umowy ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- interwencje w sprawie psów (zwłaszcza wyłapywanie psów bezdomnych) przeprowadza
pracownik urzędu gminy z miejscową policją, w 2006 r. były 3 interwencje, gdzie zwierzęta
zostały wzięte pod opiekę przez mieszkańców.
- w 2006 r. gmina poniosła koszty w wysokości 20,00 zł na szczepienie bezdomnego psa,
złapanego w 2005 r., który obecnie znajduje się pod opieką Domu Pomocy Społecznej wr
Siedlcu.
Sprawę prowadzi:
Anna Kubala
te!, (068)3848521 wew. 24

mny

t/f

óierakóto

Sieraków 30.03.2007 r.
RIKO 7621/08/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007 roku, w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, iż Gmina Sieraków otacza opieką
zwierzęta bezdomne i rażąco zaniedbywane.
Gmina Sieraków w 2006 roku miała podpisaną umowę z „Przytuliskiem u Wandy", w
Sycynie 64-606 Popówko dla zapewnienia opieki nad zwierzętami dostarczonymi do
przytuliska. Gmina nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W przypadku
konieczności, zadanie to wykonywane było przez pracownika Urzędu Gminy.
Gmina Sieraków w 2006 roku przekazała do przytuliska 8 psów (3 dorosłe i 5
szczeniaków). Łącznie do przytuliska w latach 2004-2006 zostało przekazanych 11 psów.
Koszt wykonania zadania wyniósł w 2006 roku - 2.500,00 zł brutto. Przewidywany
koszt, ustalany jest jeden raz w roku. Umowa dotyczyła sytuacji utrzymywania przez
przytulisko do 20 psów pochodzących z terenu Gminy Sieraków. Jako wynagrodzenie Gmina
Sieraków zobowiązała się dostarczyć karmę dla psów o wartości 2.500,00 zł. Zakupiono i
przekazano na rzecz przytuliska 934,7 kg karmy.
BURMISTRZJ3MINY
mgr tn«i. Mi

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
m-4iO óierakóm, ul. S Stycznia 36, lei (0~6i) 29 53 M1;
e^mail: urzad@derakom.pl; sierakoa>-sekrelarz@mlkp.łop.p!

frajte

wr
URZĄD MIASTA I GMINY W SKOKACH
i
GKiR/OŚ/6134/4/2007

Skoki, 3 O lipca 2007 roku

Prowadzący sprawę: Krzysztof Mańka
Tel.i O 61 8 925 817
Pok: nr: l

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 maja 2007 roku, zgodnie z ustawą o dostępie

informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198) Urząd Miasta i Gminy w Skokach
informuje odpowiednio:
': 1. gmina Skoki miała podpisaną umowę w 2006 roku na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz przyjmowanie ich do Pogotowia z firmą YET-AGRO SERWIS z
siedzibą w Czarnkowie,
: 2. średnio w 2006 roku gmina Skoki utrzymywała od 6 do 11 bezdomnych zwierząt (w
zależności od adopcji),
; 3. w 2006 roku gmina Skoki poniosła koszty na utrzymanie bezdomnych zwierząt w
i

kwocie 13.136,94zł.

Inspektor ds. Ochrony
Środowiska i Leśnictwa
mgr inż. Krzysztof Mańka

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki, www.gmina-skoki.pl sekretariat@skoki.nowoczesnagmina.pl
i
tel. 618925801 fax. 618925803 NIP 784-19-45-228 Regon 000529580
~
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Burmistrz Słupcy
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca

Słupca dnia 23 - 03 - 2007.

IGK.K-7015/6/07

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim
Aniołem

ul. Garncarska 37A

04-886 W a r s z a w a
W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007. dotyczące sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję:
l.W roku 2006 Związek Gmin Regionu Słupeckiego podjął uchwałę w której
określono warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz sposób dalszego
ich przetrzymywania w schronisku dla zwierząt.
2.Ogółem na terenie miasta Słupcy w roku 2006 wyłapano 35 sztuk
bezdomnych zwierząt, które umieszczono w schronisku w miejscowości
Katarzyno wo.
3.Na obsługę schroniska dla zwierząt jest odprowadzana do Związku Gmin
Regionu Słupeckiego ryczałtowa roczna składka (uzależniona od liczby
mieszkańców) w wyskości 19.220 złotych.

//. a/a.

związek Gram
legionu Staipeckiego

••i. Sienkiewicza 16

Słupca, dnia 21.03.2007r

62-400 Słupca
M!P 667.16-61-401

Nr 0713/7/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 15 marca 2007r. uprzejmie informuję, że
Związek Gmin Regionu Słupeckiego, do którego należy 7 gmin (Strzałkowo,
Słupca, miasto Słupca, Zagórów, Ostro wite, Orchowo, Lądek) jest właścicielem
schroniska dla zwierząt w Ostrowie Kościelnym, gm. Strzałkowo. Do
wyłapywania zwierząt i sprawowania nad nimi opieki zatrudnia jednego
pracownika na pełnym etacie oraz na umowę zlecenie.
Ilość zwierząt w schronisku w poszczególnych miesiącach 2006r. kształtowała
się następująco:
->- styczeń - przybyło 18 psów i 2 łabędzie, wydano 11 psów i 2 łabędzie,
> luty - przybyło 20 psów i l kot, adoptowano 17 psów,
> marzec - przybyło 16 psów, adoptowano 6 psów,
> kwiecień- przybyło 8 psów, adoptowano 11 psów,
> maj- przybyło 15 psów, adoptowano 8 psów,
> czerwiec- przybyło 9 psów, 2 szczeniaki, l kot, adoptowano 2 psy,
> lipiec- przybyło 11 psów, 6 kotów, l bocian, adoptowano 3 psy i 2 koty,
bociana oddano do zoo,
> sierpień- przybyło 17 psów i l kot, adoptowano 6 psów, 4 psy zostały
odebrane przez właścicieli,
> wrzesień - przybyło 9 psów i l kot, adoptowano 9 psów, l pies został
odebrany przez właściciela,
> październik - przybyło 11 psów i 2 koty, adoptowano 6 psów, l psa
odebrał właściciel,
> listopad- przybyło 8 psów i 2 koty, 7 psów trafiło do adopcji,
> grudzień- przybyło 11 psów, adoptowano 3 psy.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 211 Ml,11 zł.
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Uchwała nr 3/2006
Zgromadzenia Związku gmin Regionu Slupeckiego
z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt
Na podstawie uchwały nr 4/2003 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu
Słupeckiego z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie utworzenia schroniska dla
zwierząt i ustalenie wysokości składki na jego utrzymanie Zgromadzenie
Związku uchwala co następuje:
§1

Przyjmuje się regulamin określający zasady działania schroniska dla
bezdomnych zwierząt w m. Ostro wo Kościelne 35 w następuj 'ącym brzmieniu:
I Zadania schroniska:
Do zadań schroniska należy:
l . Odławianie biegających luzem psów na obszarze:
- Gminy Miejskiej Zagórów
- Gminy Miejskiej Słupca
- Gminy Strzałkowe
- Gminy Orchowo
- Gminy Ostrowite,
- Gminy Lądek,
- Gminy Słupca
i dostarczanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2.
Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych
i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych w szczególności psów i
kotów.
3. Leczenie chorych zwierząt rokujących możliwości wyleczenia.
4. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowe.
5. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych
6.

Szczepanie m$yf

przedwko, wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym w

7.

Niesienie pomocy zwierzętom rannym w wypadkach ulicznych oraz w innych
okolicznościach.
8. Doprowadzenie do lecznicy na obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka
lub podejrzanych o wściekliznę,
9. Prowadzenie akcji profilaktycznych i propagandowych mających na celu
uświadomienie mieszkańcom gmin - stron porozumienia ich praw i obowiązków
wobec zwierząt.
10.
Dokonywanie interwencji w sprawach znęcania się nad zwierzętami,
przetrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach oraz szkód
dokonywanych przez zwierzęta.
11.
Kontrola przestrzegania obowiązków spoczywających na właścicielach
zwierząt (obowiązkowe szczepienia, rejestracja zwierząt itp.)
12. Odpłatne sprawowanie opieki nad zwierzętami pozostawionymi w schronisku na
czas określony przez właściciela.
II. Organizacja schroniska
1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt znajduje się w m. Ostrdwb Kościelne 35,
gm. Strzałkowo.
2. Schronisko nadzorowane i prowadzone jest przez Związek Gmin Regionu
Słupeckiego.
3. Pracownik schroniska odpowiedzialny jest za całokształt prac w schronisku, jego
majątek, właściwą administrację, wykonywanie
napraw bieżących,
przestrzeganie umowy i niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i ppoż.
4. Schronisko podlega stałemu nadzorowi lekarza weterynarii.
5. Lekarz weterynarii opracowuje szczegółową instrukcję odkażania i dezynfekcji
w schronisku.
6. Każdy pracownik zatrudniony w schronisku ma określone w zakresie czynności
szczegółowe obowiązki.
III. Obowiązki personelu schroniska
1. Wszyscy pracownicy schroniska powinni posiadać przyjacielski i humanitarny
stosunek do zwierząt. Niehumanitarne traktowanie zwierząt będzie powodem
rozwiązania umowy o pracę.
2.
W schronisku należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne i sanitarne,
między innymi poprzez okresowe dezynfekcje (izolowanie chorych psów).
IV. Przyjmowanie zwierząt do schroniska
1. Do schroniska zostaje przyjęte każde doprowadzone zwierzę.
2. Zwierzęta przyjmowane są przez pracownika schroniska.
3. Schronisko prowadzi dokumentację przyjęcia i pobytu zwierzęcia w postaci
rejestru zawierającego:

- kolejny numer w rejestrze,
- numer porządkowy zwierzęcia,
- krótki opis zwierzęcia, określenie płci i wieku,
- imię, nazwisko, adres, telefon osoby doprowadzającej potwierdzone jej
podpisem (w razie odmowy podania danych zwierzę również jest
przyjmowane),
- miejsce schwytania zwierzęcia przez pracownika schroniska,
- inne bliższe dane o zwierzęciu ( cechy zwierzęcia),
- dane nabywcy spisane z dowodu osobistego,
4. Pracownik dokonuje oględzin przyjmowanego zwierzęcia i razie konieczności
leczenia lub uśpienia natychmiast wzywa lekarza weterynarii.
5. Nowo przyjętych zwierząt przez kilka dni w miarę możliwości nie należy
przetrzymywać z innymi zwierzętami w celu ułatwienia adaptacji do nowych
warunków i odbycia kwarantanny dla ochrony przed chorobami zakaźnymi.
6. Nowo przyjęte zwierzę po oględzinach powinno zostać zaszczepione.
7. Zwierzęta chore, samice w rui i zwierzęta agresywne należy przetrzymywać w
oddzielnych, przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
8. O zauważonych objawach chorobowych pracownik schroniska jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii.

V. Wydawanie zwierząt
1. Zwierzę może być wydane ze schroniska po odbyciu 14 dniowej kwarantanny.
Osoba, która chciałaby zabrać zwierzę podczas trwania kwarantanny
l
zobowiązuje się do zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej do końca
'
trwania kwarantanny.
2. Właściciele, których zwierzę znalazło się w schronisku, po udokumentowania lub
uwiarygodnieniu prawa własności maj ą prawo odebrać zwierzę ponosząc koszty
interwencji, transportu i szczepień oraz sprawowania opieki nad zwierzęciem w
okresie pobytu w schronisku.
3. Wydanie zwierzęcia pozostającego w schronisku pod opiekę osoby
zainteresowanej jego posiadaniem może nastąpić w sytuacji gdy zainteresowany
wykażę, iż ma możliwość zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków
bytowych.
4. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie.
5. Każda osoba zabierająca zwierzę ze schroniska zobowiązana jest do podpisania
umowy adopcyjnej, której wzór stanowi załącznik nr l do niniejszego
regulaminu.
6. Nie wolno wydawać zwierząt:
a) chorych, ciężarnych oraz szczeniąt przed szóstym tygodniem życia,

7.

8.

b) dzieciom i młodzieży do lat 18,
c) osobom nietrzeźwym,
d) osobom podejrzanym o spekulacje i znęcanie się nad zwierzętami.
Pracownikowi schroniska przysługuje prawo sprawdzenia nowych warunków
bytowych zwierzęcia i odebrania go osobie, pod której opieką pozostaje w razie
stwierdzenia naruszeń obowiązków właściciela zwierzęcia wynikających
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U.
z2003r.Nr!06poz. 1002)
W przypadkach wątpliwych schronisko ma prawo sprawdzić warunki pobytu
zwierzęcia przed jego wydaniem.

VI Eutanazja zwierząt
1. Zwierzę może być uśpione przy zachowaniu warunków ściśle
określonych przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o Ochronie zwierząt
(tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 106 póz. 1002)
2. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o uśpieniu zwierzęcia chorego, nie
rokującego nadziei na wyleczenie.
3. Uśpienie może być dokonane tylko przez lekarza weterynarii.
4. Schronisko zobowiązane jest do prowadzenia dokładnej dokumentacji
dotyczącej eutanazji zwierząt z podaniem przyczyny uśpienia zwierzęcia.
Zapis powinien być potwierdzony podpisem lekarza weterynarii.
5. Usypianie jest dokonywane w schronisku w specjalnie przeznaczonym do
tego celu pomieszczeń lub w lecznicy weterynaryjnej.
6. Zwłoki, zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu
oddania ich do zakładu utylizacyjnego, z którym schronisko ma
podpisaną umowę.
VII Opłaty za usługi schroniska
1.

Osoba zabierająca zwierzę ze schroniska uiszcza opłatę na rzecz schroniska
przelewem bankowym na konto Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Stawki
opłat ujęte są w cenniku, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
2. Zwierzę może zostać wydane po okazaniu dowodu wpłaty.
3. W szczególnych przypadkach można odstąpić od pobrania opłaty za wydanie
zwierzę.
4. Cennik opłat schroniska powinien być wywieszony w widocznym miejscu.

w/
VIII Zasady końcowe
1. Schronisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.
2. Zabrania się interesantom:
a) zbliżać się do zwierząt bez asysty pracownika,
b) karmienia zwierząt,
c) drażnienia zwierząt.
3. Osobom nietrzeźwym wstęp do schroniska jest zabroniony.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin

WlhlMKaaniecki

Załącznik nr l do regulaminu schroniska

UMOWA ADOPCYJNA
Miejscowość

dnia.

Imię i nazwisko

Tel
Seria i numer dowodu osobistego
Wpłacam na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt za adopcję psa kwotę
Mam świadomość, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o Ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.Nr

106 póz. 1002)
Płeć zwierzęcia

rasa

Cechy szczególne

Zobowiązuje się:
1. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie, nie wypuszczając go na tereny otwarte bez
dozoru.
2. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem.
3. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie oraz zapewnić mu staranną opiekę weterynaryjną i
szczepienia ochronne.
4. Zapewnić mu opiekę i ochronę.
5. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym.
Schronisko zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu
adoptowanego zwierzęcia i odebrania go osobie, pod której opieką pozostaje w przypadku
stwierdzenia naruszeń obowiązków właściciela zwierzęcia wynikających z powyższego
zobowiązania.

•>
podpis osoby adoptującej

popis pracownika schroniska

Załącznik nr 2 do regulaminu schroniska

OPŁATY ZA USŁUGr SCHRONISKA
- jednorazowa opłata za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez
opieki 230,00 zł
opłata za sprawowanie opieki nad zwierzęciem pozostającym w schronisku na
życzenie właściciela oraz zwierzęciem pozostawionym bez opieki:
kot

4 zł/ dobę

pies do 10 kg masy ciała

5 zł / dobę

pies od 10 - 20 kg masy ciała

7 zł/ dobę

pies powyżej 20 kg masy ciała

10 zł/dobę

MIEJSKI

62-610 Sompolno
ul. 11 Listopada 15

woj. wielkopolskie

!•!. 27 14054, fax 27 14057

Sompolno, dnia 2007-03-27

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psi Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd Miejski
w Sompolnie podaje jak niżej:
1 .w 2006r.gmina Sompolno miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Sompolnie.
2. W roku 2006 wyłapano 32 szt. zwierząt, przy czym stan na początku m-ca stycznia
wynosił 17 szt. a na koniec m-ca grudnia 34 szt.
3. Koszt realizacji: wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.171,60 zł brutto za każdy
miesiąc, co stanowi kwotę brutto 26.059,20 zł.

URZĄD GMINY

W

63-435 SOŚNIE
woj. wielkopolskie

Nr 7080/1/07

Sośnie, dnia 06.042007r.

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

Urząd Gminy Sośnie informuje:
1. w 2006r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki
zajmowało się międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku
Wielkim,
2. w 2006r. wyłapano psy w ilości 3 sztuki,
3. Gmina Sośnie zgodnie z porozumieniem międzygminnym partycypuje w kosztach
utrzymania schroniska w Wysocku Wielkim, w 2006r. Gmina Sośnie przekazała:
1640,00
na bieżące utrzymanie
574,12
na wyposażenie
14186,00
dotacji inwestycyjnej
16400,12
RAZEM
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Tadeusz Wypych
From:
To;
Sent:
Subject:

"Ochrona Środowiska Stare Miasto" <ochr.srodowiska@stare-miasto.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
11 kwietnia 2007 11:05
informacja

Urząd Gminy Stare Miasto informuje , że w roku 2006 gmina nie miała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.Nie mamy liczbowych danych .
Regina Śmigielska

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5.446 / Virus Database: 269.2.0/756 - Release Datę: 2007-04-10 22:44

9007-04-1

Urząd Gminy i Miasta
w Stawiszynic

ul. Szosa P!es7f-vv'.k,i 3
62-820 S T A W ! S 2 Y N

Stawiszyn, dnia 23.03.2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim
Aniołem
0-4-886 Warszawa

Urząd Gminy i Miasta wStawiszynie odpowiadając na Wasze pismo
z dnia 15 marca 2007 r uprzejmie informuje ,że na terenie naszego działania nie
występuje nagminnie zjawisko
bezdomności zwierząt.
l/Gmina i Miasto Stawiszyn posiada ustną umowę ze Schroniskiem dla zwierząt w Kaliszu.
Zawsze po zgłoszeniu o pojawieniu się bezdomnego zwierzęcia ,a pracownicy schroniska
dokonują jego odłowienia.
Po umieszczeniu go u siebie wy stawiaj ą rachunek na nasz adres .
21W 2006 roku dokonano odłowienia 6 sztuk psów.
3/Koszt realizacji tego zadania wynosił 1.800 zł. Opłata była wnoszona jednorazowo za
umieszczenie w schronisku.

Zup. Burmistrza
Gmirur ij Miasta

Stęszew, dnia 27 kwietnia 2007 r.

BURMISTRZ STUSZEWA
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 1 1

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
UL Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak: Oś. 7062-11/07

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji na
temat sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przekazuje poniżej następujące informacje:
1) Gmina Stęszew nie miała w 2006 r. podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Wyłapywaniem takich zwierząt zajmuje się na terenie naszej gminy Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie. Zakład ten prowadzi
przytulisko, w którym zorganizowano 4 stanowiska na bezdomne zwierzęta .
2) w 2006 r. wydatkowano 3650 zł na utrzymanie w w/w przytulisku 4 bezdomnych
psów.

Z up,: Burmistrza
Bernarciheśny
Sekreferz Gminy

Page l o f l

Wypych
From:
<ug@strzalkowo.pl>
To:
<biuro@psianiol.org.pl>
Sent:
23 marca 2007 08:53
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Strzałkowe, dnia 23.03.2007r.
GKR.6052-12/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 15.03.2007r., w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informujemy, że w/w zadanie realizowane jest w ramach
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
Wobec powyższego o niniejsze infrmacje należy wystąpić do Związku Gmin Regionu Słupeckiego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.
Ponadto, w wyniku przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z pracownikiem Związku (Panią Katrzayną Nowaczyk) uzyskano informację, że
takowe pismo również do nich wpłynęło i odpowiedz na nie jest już w przygotowaniu.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.17/730 - Release Datę: 2007-03-22 07:44
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U R Z Ą D GMINY
62-002 SUCHY LAS

ul. Szkolna 13

tel.0618125161 fax 0618125 212

„

, r

m
sucny Las 7Q
zy.uj.

GROS 6078/02/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. a doręczonego w dniu
21.03.2007 r., Urząd Gminy Suchy Las, udziela informacji z wykonania
zadania publicznego, z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na
terenie Gminy Suchy Las w 2006 roku.
Zwierzęta bezdomne, które zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod
której opieką zwierzę dotąd pozostawało, są wyłapywane przez Straż Gminną
w Suchym Lesie i tego samego dnia przewożone do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Swarzędzu.
Na terenie gminy Suchy Las, w 2006 roku wyłapano 42 bezdomne psy, które
zostały przekazane do schroniska.
W 2006 roku gmina Suchy Las, miała zawartą umowę na realizację zadania
publicznego, z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie
Gminy Suchy Las, z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, Zarząd Okręgu
w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 250. Na realizację togo zadania była
przeznaczono dotacja w kwocie 25 000,00 zł, która w całości została
przekazana na w/w Towarzystwo.

Wojtera

Swarzędz, 30 marzec 2007 r.
! tlMiNY

IKO.P.7082-02-02/2007
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
W związku z Państwa pismem z dnia 15 marca b.r. w sprawie udzielenia informacji
odnośnie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Miasto i Gminę
Swarzędz w 2006 roku, informujemy co następuje.
W ubiegłym roku Gmina Swarzędz miała podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Poznaniu, z siedzibą na ul. Grunwaldzkiej 250
w Poznaniu na:
- doraźne odławianie zwierząt stwarzających zagrożenie dla ludzi i zwierząt;
zwierząt podejrzanych o wściekliznę; zwierząt bezpańskich przebywających na terenie
zapowietrzonym (wścieklizna)
- prowadzenie konsultacji i oględzin zwierząt zgłaszanych jako podejrzanych
(chorych), które po wykonaniu ww czynności z weterynaryjnego punktu widzenia nie są
chore i nie są w związku z tym odławiane
Teren ujęty w umowie obejmuje Miasto i Gminę Swarzędz. Odłowione zwierzęta
zostają w zależności od zaistniałej sytuacji uśpione lub odtransportowane do Schroniska dla
Zwierząt przy ul. Dworcowej 3 w Swarzędzu.
W omawianym roku, do odłowienia zostało przez Straż Miejską zgłoszone łącznie 56
psów i kotów. Na dzień dzisiejszy nie potrafimy podać ilości zwierząt zgłoszonych przez
inne, upoważnione osoby.
Poniesione koszty w związku z przedmiotową sprawą na rok 2006 wyniosły 20.960,00
zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł 00/100 gr). Stawki za
poszczególne czynności zostały określone w umowie. Płatności były uiszczane raz w
miesiącu po wystawieniu faktury.

Otrzymują:

^s Adresat
_
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SzydłoJ/ska

Sprawę prowadzi
Paulin^ Soberska

tel. 061-65-12^02 pok. 402
vj n
Urząd Miasta i Gminy, Rynek l, 62-020 Swarzędz, tel. (061) 65 12 222, fax (061) 65 12 211, burmistrz@swarzedz.pl, www.swarzedz.pl
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URZĄD MIASTA! GMSNY
P!. Wolności 19
O)
64-820 Szamocin
tei. centr. (0-67) 28-48-003
tel./fax (0-67) 2_-48-065
woj wielkopolskie, Regon 00053^353

Szamocin, dnia 28.03.2007r.

Oś 6134/1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy pisma o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie informuje:
1. Została podpisana umowa 12 grudnia 2005r. na okres 3 lat z firmą Vet-Agro Serwis
ul. Myśliwska

la/6 64-700 Czarnków na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im dalszej opieki.
2. W 2006 roku wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 2 psy
3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł 1723,29 zł, forma płatności
była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywającej pod opieką
astęoca B u r m i s t r z a
Miast/iJGmiRy Szfrmocin
iotr Hajduk

M/P
URZĄD MIASTA s M-MINY

64-500 Szstfiotaty «* .,>*orcowa 26

tei. oeW^^^ÓfelMfts-aO-OTa

, . , , , . „ , . „,.,

Szamotuły, dnia 23.03,2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły w
odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007r., dotyczące udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie,, uprzejmie informuje:
1.
Urząd Miasta i Gminy posiadał umowę wieloletnią z Przytuliskiem u Wandy - Wanda
Jerzyk ul. Chrobrego 46; 64-500 Szamotuły na przyjmowanie zwierząt do schroniska.
Opłata była wnoszona miesięcznie w wysokości 3.000,00 zł , obejmowała wszelkie
należne podatki i opłaty oraz koszty związane z utrzymaniem pobytu zwierząt, opieki
weterynaryjnej, remontów i ewentualnych nakładów inwestycyjnych. Podstawą do
wypłaty wynagrodzenia było przedłożenie przez Wandę Jerzyk rachunku obciążającego
Gminę.
2. W związku z uruchomieniem gminnego schroniska dla zwierząt, zlokalizowanego w
Parku Edukacji Przyrodniczej w miejscowości Przyborówko, Burmistrz Miasta i Gminy
podpisał 20 października 2006r. tymczasową umowę z Fundacją na rzecz Bezdomnych
Zwierząt „Przytul Psiaka" z siedzibą w Szamotułach. Przedmiotem umowy jest bezpłatne
użytkowanie terenu i obiektów schroniska dla zwierząt z równoczesnym
dofinansowaniem ze strony Urzędu kosztów utrzymania zwierząt w formie
zryczałtowanej opłaty 3.000,00 zł miesięcznie.
3. Zwierzęta wałęsające się (tak zwane porzucone - bezpańskie ) chwytane są przez
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy) i transportowane do
ww. schroniska.
W roku 2006 dostarczono do schroniska 8 psów.
4. Razem wydatkowano ze środków budżetowych w 2006 roku 40.075,10 zł
w tym:
• umowa na pobyt i opiekę zwierząt
36.000,00 zł
• usługi weterynaryjne (szczepienie przeciwko wściekliźnie) 2.471,70 zł
• usługi weterynaryjne (kastracja i sterylizacja na wartość)
984,40 zł
• leczenie potrąconego psa
1 00,00 zł
• łapanie + transport do schroniska
5 1 9,00 zł

MIASTA

BURMISTRZA

ir^r Joromtr Ztelirfsfct

URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE
^Hlt*?r

ul. Kleczewska 15,62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198
e-mail: umslesin@pro.onet.pl www.slesin.pl

w Ś /es;n i e
u!. Kleczewska 15
62-561 ŚLESiN
SPR.6120/4/07

Slesindnia 22.05.2007 rok

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa 04-886 , ul. Garncarska 37 A

Urząd Miasta i Gminy w Slesinie przesyła Państwu informację na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami " :
1.Gmina Ślesin udzielała zleceń na opiekę nad bezdomnymi psami Towarzystwu Opieki
nad Zwierzętami z siedzibą w Koninie 62-510 przy ul. Gaj owej 1.
2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Koninie utrzymuje 12 sztuk psów z terenu gminy
Ślesin.
3.Koszt realizacji całego zadania za opiekę nad bezdomnymi psami jest oparty na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających w schronisku i wynosił w roku 2006 około 15 .000,00 zł.

Sporządziła:

Beata Majdzińska
Stanowisko ds. rolnictwa i promocji
Tel./63/ 2704-011 , wew.19
ISTMZ
wiedziński

Wf
OD lURZfiD MIEJSKI SMIGLft

29 MflJ. 2007 07:48

NR FflKSLI :+4B655189823

STR.l

URZĄD MIEJSKI
Pl. Wo)«k* PolsKIt 90 S

ŚMIGIEŁ

Śmigieł, dnia28 maja 2007 roku
SM.5231-1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu po Psim Aniołem
ul. Garncarska 37a
04486 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 2 maja 2007 roku dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję co następuje:
1. W 2006 roku Gmina Śmigieł nie miała podpisanej umowy z żudnym podmiotem na
wyłapywanie bezdomnych zwier/ąt Zadanie to wykonywane było przy pomocy służb
Burmistrza Śmigła.
2. Lic/ba zwierząt (psów) wyłapanych - przekazanych do schroniska i osobom
prywatnym w roku 2006 wyniosła 12 sztuk. Ponadto 2 psy są na stałym utrzymaniu
Gminy.
3. Koszty realizacji całego zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" wyniosły za 2006 rok - 3.185,- zł.

CW

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalne)
1
Gospodarki Komunalnej

Śrem, 23 kwietnia 2007 r.

PRK.GK. 7080-7/07
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Śremie, w odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie informuje,
co następuje:
1. Gmina Śrem w roku 2006 miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno - Handlowo - Usługowym „WADMAR" Pokrzywniak
Waldemar 63-100 Śrem, Nochowo ul. Wiejska 22 na prowadzenie
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju i ochronę
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp.,
gminy Dolsk, gminy Brodnica.
2. W między gminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gaju
na dzień l stycznia 2006 r. przebywało 37 psów. W ciągu całego roku 2006
przyjętych do schroniska zostało 144 psów, wydanych ze schroniska zostało
129 psśw, poddanych eutanazji zostało 28 pśfw i 2 psy padły w schronisku.
Na dzień 31.12.2006 r. przebywały 22 psy.
3. Za prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych
zwierząt
'
r
w Gaju i ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem,
gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, wypłacane jest
Usługobiorcy miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu i wynosi 3.897,90
zł brutto.

umu Rolnictwa
Komunalnej

Sprawę pro wadzi:
Bernadeta Marciniak
podinspektor

Nrtel.: 0612835225 wew. 144.

Widk

REFERAT ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISK

°P°lska'dnia

RiOŚ-7080/14/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej
odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 15 marca 2007 r. przesyła informację na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:
1. Gmina w 2006 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Firmą Usługową Krzysztof Grzesiecki, ul. Leszczyńskich 4a, 63-000 Środa
Wielkopolska i umowę z Zarządem Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Środzie Wielkopolskiej na prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt;
2. w 2006 r. wyłapano 73 psy i l ptaka drapieżnego, na koniec 2006 r. w schronisku
przebywało 41 psów;
3. Gmina w 2006 r. przekazała dotację na utrzymanie schroniska dla zwierząt
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w kwocie 47.000,00 zł, a za usługę
wyłapywania bezdomnych zwierząt zapłaciła Firmie Usługowej 5.918,00 zł.
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Św'u;ciei:howa dn. 03 kwietnia 2007r

Biwo Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Wars/awa

l jot,: \vviapvwan i a, i opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej
(Dz. t j. Nr 112, po-/., l 198) Ur/.ąd Gminy w Święciechowie informuje, że;
l w roku 2006 nic zawierał stałych umów, ani nie udzielał zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, i/lub zapewnianie im dalszej opieki.
2, me dotyczy
3, nie dotyc/.y

STR

GMINY
TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, te!. 061 8146221
62-080 Tarnowo Podgórne
woj. wielkopolskie
n?1

H/t

Tarnowo Podgórne 2007-03-23
WIOS.7080-1/07
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
WIOS Tarnowo Podgórne przesyła informacje nt. bezdomnych zwierząt:
1.

Gmina Tarnowo Podgórne podpisała umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz na opiekę w schronisku z firmą:
YET-AGRO SERWIS
UL.MYŚLIWSKA l A/6
64-700 CZARNKÓW

2.

Ilość wyłapanych zwierząt w roku 2006: 70 sztuk

3.

Zbiorcza ilość bezdomnych zwierząt w schronisku w roku 2006 (dane
uśrednione): 360 sztuk

4.

Forma płatności: oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku ~ 80 000,00 złotych

Otrzymują:
l .adresat
2. a/a
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Tarnówka 2007.03.23

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A
W związku z pismem z dnia 15 marca 2007 r w sprawie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi i ich wyłapywanie informuję ,że *
Odn.pktl Ctmina nie miała w 2006 r stałych umów na wyłapywanie bezdomnych psów.
Odn.pkt,2 Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i koszt utrzymania w
2006 r wynosi 108,00 zł
Odn. pkt 3. Koszt realizacji całego zadania umieszczenia psa w schronisku w 2006 r
wynosi 108,00 zł
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Trzcianka,2007-04-02

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 .03.2007r dot. udzielenia informacji publicznej,
informuje, że:
a) Gmina Trzcianka w 2006r. miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im dalszej opieki z firmą Vet-Agro-Serwis w Czarnkowie, ul.Myśliwska
l A/6,
b) w 2006r w schronisku dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Trzcianka przebywało
średnio od 34 do 57 szt. miesięcznie (koty i psy), przyjęto przez cały rok 146 szt i
adoptowano-82szt,
c) koszt realizacji całego zadania związanego z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w
2006r wyniósł kwotę w wysokości- 78.769,00 zł, formą płatności za przebywanie
tych zwierząt w schronisku był ryczałt miesięczny.

Z-ca BURMISTRZA
mgrinż Artur Po>staw/cz
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Trzcinica dn. 02.04,2007r,
Nr RGG-6060/2/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji A^ylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska -37A
04 - 886 Warszawa.

Urząd Gminy w Trzcklicy w odpowiedzi na Wasze pismo 7. dnia 15 marca 2007 roku w
sprawie „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"przewidziane ustawą o ochronie
zwierząt odpowiada na zadane pytania:
1. nie ma żadnych podpisanych umów,
2. nie było żadnych wyłapywanych i utrzymywanych zwierząt w gminie,
3. nie było żadnych kosztów ponoszonych przez gminę.

Z poważaniem:
a/a.

Sp.J.Z.

Trzemeszno, dnia 27,03.2007 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
w TRZEMESZNIE
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

teł. 061/415-43-06, fax 415-44-12
REGON 000530123

Biure Ochrony Iwieriąt
UL

64-ilg Warszawa

N/SPRAWY: DKZ/R/7081/1/2007

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 r. Urząd Miasta i Gminy w
Trzemesznie uprzejmie informuje, że:
1, Gmina Trzemeszno posiada umowę z Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem
Komunalnym na wyłapywanie bezdomnych zwierząt zgodnie z uchwałą Nr 247/2001
Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wyłapywania
bezdomnych
zwierząt
oraz
rozstrzygania
o
dalszym
postępowaniu
i atei.

2, W 2006 roku została wyłapanych i dostarczonych do sehr-aaiski w Gnieźnie 6 psów.

3, Koszt wyłapania i dostarczenia psów przez Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo
Komunalne wyniósł 330,00 zł. wg cennika ustalonego umową. Natomiast za opiekę
Gmina Trzemeszno ryczałtowo zapłaciła Schronisku dla Zwierząt Bezdomnych
w Gnieźnie kwotę 3.500,00 zł. Oprócz wsparcia finansowego Gmina stara się
współpracować ze Schroniskiem celem zapewnienia jak najlepszej opieki dla zwierząt
bezdomnych.

Zastęnćei Burmistrza
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unt Nowaczyk
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Tadeusz Wy pych
Prom:
To:
Sent:
Subject:

"Hanna Grześkiewicz UGiM Tuliszków" <ochrona_srod@tuliszkow.pl>
"Biuro Ochrony Warszawa" <biuro@psianiol.org.pi>
24 kwietnia 2007 12:58
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Tuliszków, dnia 24.04.2007r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wsniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 marca 2007 r. Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie uprzejmie
informuje:
u 2006 Gmina Tuliszków nie miała podpisanej umowy z żadnym schroniskiem. Udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
i zapewnianie im dalszej opieki w schroniskach.
2. Liczba wyłapanych w 2006 roku bezdomnych zwierząt wyniosła 15 szt.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2006 wyniósł 9 585,83 zł
Z poważaniem
Hanna Grześkiewicz

No virus found in this incoming message.
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Urząd Miejski w Turku
Ul. Kaliska 59
62- 700 Turek

Turek, dnia 22-03-2007

IDG 7080/1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Miejski w Turku podaje:
Ad 1. W dniu 20 października 2004 na okres trzech lat została podpisana
umowa w zakresie „Prowadzenia Punktu Zatrzymań dla Zwierząt" z
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. .
Natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku
podpisało umowę z firmą wyłapującą bezdomne zwierzęta .
Ad.2 . Liczba psów wyłapanych w 2006 r. to 84 psy, natomiast koszt roczny
utrzymania Punktu Zatrzymań dla Zwierząt to 55 907,28.

URZĄD GMIN\

ul. Ogrodowa 4, 62-700 TUREK
wo|. wielkopolskie
tel. 063 2 7 8 5 6 ć 1

EDG 7080/ A /2007.

Turek , 2007.04.03.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 15.03.2007r. dot. sposobu i skutku wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą
0 ochronie zwierząt, Urząd Gminy T u r e k uprzejmie informuje iż w roku 2006 nie
zaistniała potrzeba wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schronisku .
Jednocześnie informujemy , iż została zawarta umowa w dniu 17.08.2006r.
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku na wyłapywanie
1 umieszczanie w schronisku w Turku bezdomnych zwierząt .

Lucyna Po
n

h/p
U R Z Ą D MIEJSKI

w ujściu

«w-850 UJŚCIE

iac Wiosny Ludów 2, tel./fax (067) 28-40-151
woj. wielkopolskie

Uj śd
J

d ia

j j _06.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 maja br. Urząd Miejski w Ujściu uprzejmie
informuje :
Ad. l w 2006 roku Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W latach 2004 -2005 opieka nad bezdomnymi zwierzętami na zlecenie Gminy
zajmowała się firma YET-AGRO SERWIS z siedziba w Czarnkowie. Nie była to jednak
umowa stała, a dotyczyła opieki nad konkretnym zwierzęciem ( psem)
Ad 2. W roku 2006 Gmina nie ponosiła żadnych kosztów związanych z opieka nad
bezdomnymi zwierzętami.
Ad.3 w 2006 roku nie ponosiliśmy żadnych kosztów związanych z opieka nad zwierzętami
bezdomnymi.
Aktualnie mamy zawartą umowę do końca br. z firma YET-AGRO SERWIS z
siedziba w Czarnkowie , zgodnie z którą Gmina będzie ponosić opłatę za umieszczenie w
schronisku, oraz ryczałtowa opłatę za każdy miesiąc na który została zawarta umowa.

BURMISTRZ

(/ L t
mgr Henryk Kazano

URZĄD MIEJSKI
62-100 WĄGROWIEC
ui. Kościuszki 15A

Tel. 067/262-15-22 Fax 262-03-25
N1P766-10-87-12S REGON 000526593

1A/P

Wągrowiec, dnia 5.04. 2007

OS. 7061 / 2 / 07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

dotyczy : informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.
Urząd Miejski w Wągrowcu podaje poniżej informacje na zadane pytanie :
1. Czy i z kim gmina miała w 2006 roku stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / iub zapewnienie im dalszej opieki ?
Gmina Miejska Wągrowiec posiada podpisaną umowę z firmą" VET - AGRO
SERWIS " ul. Myśliwska 1A/6 , 64 - 700 Czarnków na stałą usługę w zakresie
wyłapywania zwierząt
bezdomnych z terenu miasta Wągrowca wraz z
przetransportowaniem i przetrzymaniem zwierząt w Schronisku
dla Zwierząt
Bezdomnych w Jędrzejewie.
2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych
utrzymywanych na koszt gminy w 2006 roku ?

i / lub

Wg. stanu na koniec 2006 roku w schronisku przetrzymywano 13 bezdomnych
psów.
3. Jaki był w 2006 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę ( jednorazowa za umieszczenie w schornisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna )?
Koszty poniesione przez gminę związane z wyłapywaniem, transportem i
przetrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku w 2006 roku wyniosły 31 764 zł.

URiyfiSTRZA

m

•gorzKamiński

BURMISTRZA

URZĄD GMINY
WĄGROWIEC

ul. Cysterska 22; 62-100 Wągrowiec
tel. 0-67/26-80-800 fax 0-67/26-80-803
NIP 766-11-40-405. *EG: 000544057

Wągrowiec dnia 27.3.2007 r.

SOI.Rk.6052-/j 707
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37/A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Wągrowcu odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka na bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą ochronie zwierząt, przedstawia co
następuje :
1. Gmina Wągrowiec od 6 września 2006 roku posiada podpisaną umowę z WET AGRO
Serwis w Czarnkowie na wyłapywanie, transportowanie i utrzymywanie
bezdomnych zwierząt w Pogotowiu dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejowie.
2. W 2006 roku wyłapanych zostało na postawie w/w umowy 9 bezdomnych zwierząt
(psów).
3. Ceny jednostkowe realizacji
wyłapywania , transportowania i utrzymywania
bezdomnych zwierząt zawiera zał. nr l (ksero § 3 umowy z 6 września 2006 roku).
Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł w 2006 roku - 3.445,75 złotych .
zał. nr l ksero § 3 umowy

KS

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie
netto:
1) za każdorazowy dojazd do miejscowości wskazania zwierzęcia w Pogotowiu w
Jędrzejowie i z powrotem oraz liczbę przejechanych kilometrów w czasie akcji
wyłapywania zwierząt, wynagrodzenie stanowiące iloczyn przejechanych
kilometrów razy stawka za l km przebiegu pojazdu o pojemności skokowej
powyżej 900 m3 wynikająca z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, motocykli
motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz.U. Nr. 27, póz. 271 ze
zmianami.
2) za czas trwania akcji bez względu na ilość złapanych zwierząt(nie mniej
niż l godz.)- 70 złotych/godz.,
3) przyjęcie do schroniska(szczepienie, odpchlenie, odrobaczywienie, itp.) 30 złotych,
4) pobyt psa w Pogotowiu 5,50 zł za dobę,
5) o ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach za sterylizację, kastrację - 70 złotych.
2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu czynności objętych umową na podstawie
faktury VAT, wystawionej nie częściej niż l raz w miesiącu, terminie 14 dni od dnia
jej dostarczenia Zamawiającemu.
3. Podstawą wystawienia faktury stanowi zestawienie liczby zwierząt znajdujących w
danym miesiącu w Pogotowiu oraz czynności wykonanych przez Wykonawcę
Zamawiającemu wraz z fakturą VAT.

URZĄD MIEJSKI w WIELENIU
64-730 WIELEŃ, ul. Kościuszki 34
woj -.yielkopolskie

Wieleń, 2007-04-12
S.7080-1/07

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

dotyczy: wniosku w sprawie udzielenia informacji publicznej
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 200Ir. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001r. Nr 112, póz. 1198 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 15 marca 2007r.,
Urząd Miejski w Wieleniu informuje, że zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r. Nr 106, póz. 1002 ze zm.), gmina Wieleń w
2006r. posiadała podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz na usługi związane z ich dalszą opieką.
Ponadto informujemy, że w 2006r. do schroniska przyjęto 32 zwierzęta z gminy Wieleń,
a średnia ilość utrzymywanych zwierząt wynosiła 15 szt. miesięcznie, natomiast całkowite
koszty związane z ww. usługami w 2006r. wyniosły 33 942,41 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
-Sobczak

Otrzymują:
l._ Adresat;
2. "A/a.

URZĄD WISASTA i GMINi
64-050 WIELICHOWO
ul Ry^ek 10
tPl n-61/4433001,4433081

Wielichowo, dnia 2007-05-10

fax 4433082
REG. 000531111. NIP 788-00-19-796

Nr 7081/1/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

Dotyczy: informacji w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Wasz znak: pismo z dnia 2 maja 2007r.,

Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w
przedmiotowej sprawie, uprzejmie informuje, że:

odpowiedzi

na Wasze

pismo

w

Na terenie Gminy Wielichowo, nie było dotychczas bezdomnych zwierząt, sporadycznie
występowały przypadki chwilowego pojawienia się psów bez opieki na terenie miasta
Wielichowa.
Ustaleniem właścicieli psów, które same opuściły miejsce utrzymywania ich, zajmował się
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie, który po ustaleniu
właściciela psa informował go o miejscu przebywania psa. Psy te z miejsc przebywania
zabierali właściciele psów, którym przypomniano o warunkach utrzymywania i opieki nad
zwierzętami.
l/ W 2006r.Gmina Wielichowo nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała zleceń
wyłapywania bezdomnych zwierząt.
21 Gmina nie utrzymuje schroniska dla bezdomnych zwierząt.
3/ W 2006r. Gmina nie poniosła żadnych kosztów w realizacji zadania „Opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.

Otrzymuje:
i/c
XT 1
A
•
II Egz. Nr ł - adresat,
21 Egz. Nr 2 - a/ a.
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OŚiZP - 6134/6/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

dotyczy: sposobu i skutków wykonywania
i ich wyłapywanie"

zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami

W związku z wnioskiem z dnia 15.03.2007 r. O udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż:
a) w 2006 roku gmina nie miała podpisanych umów, ani też nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki,
b) w 2006 roku nie odnotowano żadnego przypadku wyłapywania i utrzymywania na koszt gminy
bezdomnych zwierząt,
c) w budżecie gminy na 2006 rok były na ten cel zaplanowane środki finansowe w wysokości
1.000,00 zł, które jednak nie wykorzystano z uwagi na nie wystąpienie zjawiska bezdomności
zwierząt,
a/a
TW

irii
,

0

In/f

URZĄD GMINY

64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1
tel (065)5494085, 86
tel./fax 549 47 55
REGON 001004402. NIP 697-16-06-659

Wijewo , dnia 23 marca 2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
BRS 6134-1/07

W odpowiedzi na pismo dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Wijewie informuje, że w 2006 r.:
- Gmina Wijewo nie miała stałych umów, jak również nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki,
- brak jest danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych, a także zwierzętach
utrzymywanych na koszt gminy,
- nie zostały poniesione koszty na wyłapywanie i opiekę bezdomnych zwierząt.

z up, JTÓJTA

GMINY

w Wilczynie
ul. Strzelińska 12 D
62-550 Wiiczyn

W

Wilczyn, dnia 04.04.2007 r.

Nr OTK 7620-4/07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r. Urząd Gminy w Wilczynie
informuje, że Gmina Wilczyn nie miała stałych umów w 2006 r. ani nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem

URZĄD GMINY I MIASTA

Witkow0] dnia 2? M 2mjr

62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1
tel. 061/477-81-94, fax 061/477-88-55
NIP 667-10-58-076, Regon 000530376
Nr OŚ - 6052/8/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo Nr WP 209 z dnia 15 marca 2007r. Urząd Gminy i Miasta
w Witkowie informuje:
- bezdomne psy z terenu Gminy Witkowo są dostarczane do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie,
prowadzonego przez „URBIS" Spółka z o.o. w Gnieźnie, na podstawie zawartej umowy,
- w roku 2006 do schroniska dostarczono 7 psów,
- zgodnie z podpisaną umową za opiekę nad dostarczonymi psami /prowadzenie schroniska/
w 2006r. Gmina Witkowo wniosła zryczałtowaną opłatę w kwocie 3.500 zł,
- gmina pokrywa koszty transportu wyłapanych zwierząt do schroniska w Gnieźnie, koszty
utrzymania psów na obserwacji oraz ich leczenia w Lecznicy dla Zwierząt w Witkowie.

mgr marisn Gatiziński

Urząd
Gminy Władysławów
62-710 Władysławów, ul. Rynek 43
tel., fax: (0-63) 279 50 03
ug@wladyslawow.pl
www.wladyslawow.pl
Władysławów, dnia 21.03.2007 r.

ROŚ 7082-23/07
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 roku Urząd Gminy Władysławów podaje
poniższe informacje:
1. Wr 2006 roku zawarta

została jednorazowa

umowa-zlecenie z osoba fizyczną na

przetrzymanie przez okres 14 dni bezdomnego psa (wartość umowy 51,00 zł);
2. W dniu 17.08.2006 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, określająca zasady współpracy w
funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt

zakresie

w Turku. Umowa obowiązuje od

01.01.2007 r. Zgodnie z tą umową Gmina płaci za dzień pobytu zwierzęcia w schronisku
(zgodnie z prowadzoną ewidencją). W miesiącu grudniu 2006 roku do schroniska zgłoszony
został jeden pies, a należność za usługę uregulowana została już w roku bieżącym.

Liliana Gralak
Insp. d/ rolnictwa i ochrony środowiska

Otrzymują:
Adresat
a/a

wf
Wolsztyn, dnia 16 kwietnia 2007 roku

RGK 7010-9/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Gancarska 37 A
04- 886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat „ opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" Urząd Miejski w Wolsztynie uprzejmie
informuję, że w 2006 roku podpisała umowę na wyłapywanie bezpańskich psów z prywatnym
przedsiębiorcą Panem Przemysławem Maraszkiem,
W 2006 roku wyłapano 5 bezpańskich psów, które niezwłocznie znalazły nowych właścicieli,
Koszt wyłapania jednego psa wynosi 50,00 zł. Koszt realizacji całego zadania w roku 2006
wyniósł: 5 x 50,00 zł= 250,00 zł.
Barbara Matuszczak

URZĄD hWASTA l GMINY WRONKI
64-510 WRONKI, ul. Ratuszowa 5
ie!. 067 25-45-300, fax 067 25-45-328
S.M 5237/30/03/07

Wronki 29.03.07r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasze pismo uprzejmie informuję, że Gmina Wronki zgodnie z
Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( Dz. U. 05.236.2008) posiada podpisana umowę z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
„AZOREK" w Obornikach ,ul. Łopatyńskiego l na przyjmowanie bezpańskich psów z
terenu gminy.
Obecnie w schronisku przebywa 40 psów z terenu Gminy .Opłata na utrzymanie
psów wnoszona jest jednorazowo w wysokości 20.000zł. rocznie .Odpowiedzialnym za
monitoring i kontakt ze Schroniskiem w Obornikach jest Komendant Straży Miejskiej
Wronek Paweł Mazurczak

Z poważaniem
z up, BURMISTRZA
mg/inż. Rafał Zimnty
Z-ca BURMISTRZA

Wyk. 2 egz.
Egz..: l adresat
Egz.: 2 a/a
Wyk.: P.M.

URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
tel. (67) 286-75-65,286-24-00,fax(67) 286-26-26
www.wyrzysk.pl, e-mail: urzad@wyrzysk.pl

1809001:2000

Wyrzysk dnia 26.03.2007r.
SM 5231-58/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul Garncarska 37a

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 marca 2007roku dotyczący
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informujemy:
1. Gmina Wyrzysk ma podpisaną umowę na utrzymanie schroniska i
wyłapywanie zwierząt bezdomnych z firmą Vet-Agro Serwis ul Myśliwska
la/6 64-700 Czarnków.
2. Koszt realizacji zadań związanych z w/w umową za 2006 rok wynosi 6599,31
zł i oparty jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w
schronisku.
3. Średnia liczba psów utrzymywanych w schronisku wynosi - 3,67 szt/m-c.

BURjtflSTRZ
zPerliński

Sporządził:
Sławomir Mikołaj czak

URZĄD MIASTA K

nArcrnri

ia 27.03.2007r.

teł. 067 287 10 04, tel^287 10 80
NIP 764-12-21-017, REGON 000531045

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. „opieki
nad bezdomnymi zwierzętami" Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej informuje, że
koszty za wyszukiwanie informacji oraz przesłanie drogą pocztową wyniosą 14.85 zł.
Opłatę należy uiścić na nasze konto nr 348940 0007 0000 0169 2000 0022
BS Wysoka.
Po dokonaniu opłaty informacja zostanie przekazana na wskazany adres.
Koszty zostały naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
15 lutego 2003 roku w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczenia opłat (Dz. U. Nr 50, póz. 435)

Otrzymują:
l .adresat

"""" ~'~"tASTAiÓMINY

62-410°ZAGÓRÓW

R 606-14/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 maja 2007 roku informujemy, że
Gmina Zagórów posiada zawartą umowę ze Schroniskiem w Katarzynowie,
gm. Strzałkowo na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej
opieki.
W roku 2006 zgłoszono do wyłapania i oddania do schroniska cztery psy.
Koszt w/w zadań wyniósł w 2006 roku 10.908,84 zł (dziesięć tysięcy
dziewięćset osiem złotych 84/100) i był płatnością ryczałtową.

URZĄD GMINY
ui. Kujańska 5
77-424 Zakrzewo
woj. wielkopolskie

te/
Nr GKM.7080-1/07

_, .

, . _,-

tnn-i

Zakrzewo, dnia 26 marca 2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Urząd Gminy w Zakrzewię informuje, że posiada stałą umowę zawartą z firmą
„VET-AGRO SERWIS" - ul. Myśliwska 1A/6 - 64-700 Czarnków w sprawie
wyłapywania, transportu oraz przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Pogotowiu
dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.
W roku 2006 do Pogotowia trafiło z terenu Gminy Zakrzewo siedem bezdomnych
psów. Koszt utrzymania zwierząt za powyższy rok, obejmujący przyjazd, wyłapanie,
transport zwierzęcia, badania, konieczne szczepienia i zabiegi oraz utrzymanie,
wyniósł 8.630 zł.
Opłata za w/w usługi oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
Pogotowiu.
Osoba prowadząca sprawę: Tadeusz Dywel - tel. 067 266 70 75.

Urząd

ul. Średzka 9
63-020 Zaniemyśl
woj. wielkopolskie

«SP 78Ś-10-49-224 REGON 00054630S

.
Zaniemyśl, 2007.03.27

Nr 6134/1/2007

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.br. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
- Urząd Gminy w Zaniemyślu informuje, że Gmina Zaniemyśl podpisała umowę na przyjmowanie
i sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Oddz. w Środzie Wlkp.
W roku 2006 z terenu gminy Zaniemyśl wyłapano i przekazano do schroniska dla zwierząt
w Środzie Wlkp. 9 bezpańskich psów.
Koszt całego zadania wyniósł 1916,00zł. - opłaty wnoszone są jednorazowo za każdego
umieszczonego psa.

W Ó, J T

k

inż. Krzysztof Urbas

Sporządziła: Barbara Cukrowska

Burmistrz Zbąszyni,
64-360 Zbąszyń, ul.por.Żwirki 1
woj. wielkopolskie
Nasz znak: ROŚr-6052/6/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Gancarska 37a
04-886 Warszawa
Data: 2007-05-15

Sprawa: udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi psami

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie informacji na temat „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" przewidzianej ustawą o ochronie zwierząt
informujemy co następuje:
1. W 2006 roku Gmina Zbąszyń miała podpisane dwie umowy zlecenia z osobami fizycznymi
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej na transport
tych zwierząt. W/w zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt do wyłapywania i transportu
zwierząt.
2. Zwierzęta są wyłapywane głównie na interwencję lub zgłoszenie faktu przez mieszkańców
miasta i gminy. Średnio w roku zostaje wyłapywanych 9 sztuk psów, z czego większość
zostaje przekazana w ręce nowych właścicieli.
3. Koszt realizacji w/w zadania tj. wyłapywanie, żywienie,

transport oraz opieka

weterynaryjna w 2006 roku wyniósł ok. 2.200 zł.

Z poważaniem
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Sporządził:
Śliwa Eugeniusz

URZĄD GMINY l MIASTA
63-760 Zduny, Rynek 2
woj. wielkopolskie
tel. (062) 721-50-01, fax (062) 721-52-43
NIP 621-003-32-79, Regon 000531128
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Zduny,dnia 27.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
Ul.Garncarska 37 A
04-886 W a r s z a w a

Urząd Gminy i Miasta w Zdunach w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15
marca 2007r informuje jak niżej:
l/ Od 14.04.2006 do 14.04.2009 Gmina Zduny ma zawarte porozumienie
sprawie partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania, remontów i
rozbudów}' schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie,prozumienie
to zawarliśmy z Gminą Krotoszyn.Psy są wyłapywane przez pracownika
gospodarczgo gminy i wywożone następnie do schroniska.
21Z Gminy Zduny w roku 2006 zostało oddanych 3 szt bezdomnych psów
do schroniska
?
3/Koszt ryczałtowy partycypacji w utrzymaniu schroniska ze strony Gminy
Zduny w roku 2006 wyniósł 1905,44 zł.
z poważaniem

URZĄD MIEJSKI
AL
l
77-400 ZLOTÓW
GK-II-7081/2/2007

Złotów, dnia 21 czerwca 2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż:
1. Gmina Miasto Złotów w 2006 r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Złotowie w ramach
podpisanej umowy, a dalszą opiekę zapewniała im firma YET-AGRO SERWIS
z s. w Czarnkowie;
2. liczba zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy Miasto Złotów w 2006 r.
wyniosła 11;
3. koszt realizacji całego zadania w 2006 r. wyniósł 15 569,89 zł, a forma płatności
za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

//

X

Z u p Surjriistrza

Jerzy WMieiczyk

Zaś ^ j ca Burmistrza
l

URZĄD GMINY
77-400 ZŁOTÓW, ul. Leśna T
woi. wielkopolskie
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Złotów, dnia 2007-04-05

Biuro Ochrony Zwierząt
Kundsicji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ..opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidywanego ustawą o ochronie zwierząt informuję, co
następuje:
1. W 2006 r. Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt
przedsiębiorcy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77 400 Złotów. Zwierzęta na podstawie odrębnych zleceń trafiały do Komunalnego
Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence, ul. Wł. Jagiełły 26a, 77 - 430 Krajenka.
2. W 2006 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 6 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 r. wyniósł 3.963,39 zł (opłata każdorazowa za
wywóz i transport psów oraz opłata na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku).
Z poważaniem
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SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:
(f) Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji Azyl .1 pod Psim Aniołem, ul. Garncarska 37A, 04
886 Warszawa.
2. a/a.

wf
Urząd Miasta i Gminy w Zerkowie
ul.Adama Mickiewicza nr 5
63-210 Żerków

WQ
«ŁJW

Tel.062 740 30 24
e-mail:sekretariat@zerkow.pl
Fax.062 740 36 27

Żerków.dnia 09 maja 2007 r.

Nr GKM.7080/1 /07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul.Garncarska nr 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 r. Urząd Miasta i Gminy
w Zerkowie przesyła poniżej dane dot.opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
ad. l Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Schronisko w Radlinie .
ad.2 14 szt.
ad.3 koszt 16.300 zł.
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