
URZĄD GMINY W BARANOWIE
63-604 Baranów
Rynek 21
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62/78 l O 400
fax+48 62 778 l O 405

http://www.baranow.ug.gov.pl e-mail: urzad@baranow.ug.gov.pl

Baranów, 28-02-2008r.

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

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na
temat „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie ", przekazuje
się następujące informacje.

1. Gmina Baranów nie miała w 2007 roku stałej umowy na wyłapywanie i
zapewnienie dalszej opieki bezdomnym zwierzętom.

2. W roku 2007 przekazano 4 psy do schroniska w Kaliszu.
3. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1300zł i dotyczył opłaty za

umieszczenie psów w schronisku.

WJ.

E T A R Z GMINY

mgr Boguałai
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tętnem 7511010
POW KALISKI

Blizanów, dnia 3.03.2008r.

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

Odpowiadając na Wniosek z dnia 14.02.2008r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy Blizanów przesyła informacje na trzy
postawione pytania:

ad l. Stałej umowy - nie mamy zawartej. Wyłapywanie i zapewnienie opieki zwierzętom
bezdomnym odbywa się na udzielenie zlecenia Schronisku dla Zwierząt w Kaliszu.

ad. 2. W 2007r. wyłapano na terenie naszej gminy:
5 [szt.] psów dorosłych,
3 [szt.] szczeniąt.

ad.3. -płatność za opiekę w schronisku -jednorazowa za każde zlecenie,
- koszt realizacji zadania:

300 [zł] x5 = 1500 [zł]
300[zł]x3= 300 [zł]

Ogółem koszt za 2007r. = 1800 [zł]



URZĄD MIEJSKI
w Bój ano wie- _ 1 TT* i.ul. Rynek 12

63-940 Bojanowo

v* »««. 000528149 Bojanowo, dnia 29.02.2008 r.

ROŚ.7062/2/08

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 lutego 2008 r. Urząd Miejski w Bój ano wie
informuje :

l .w 2007 r. na terenie Gminy Bojanowo wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo
(Zakład Budżetowy Gminy Bojanowo ),

2.wyłapano l bezdomne zwierzę - psa, zapewniono mu opiekę poprzez umieszczenie
w przygotowanym uprzednio kojcu na terenie zakładu,

3.koszt realizacji powyższego zadania ( zakup poskromu dla psów wraz z zakupem
karmy ) wyniósł 850 zł.

W przypadku wystąpienia konieczności przekazania psów do schroniska w celu zapewnienia
im opieki (przy większej ilości wyłapanych bezdomnych psów) Gmina podejmuje
współpracę z podmiotami posiadającym stosowne uprawnienia.
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Borek Wlkp., dnia 03.03.2008r.

U R Z Ą D M I E J S K I
Borku Wlkp.

G3-810 Borek W l k p . , R y n e k l
woj. wie lkopolskie

tel 065 5716120, tax 065 5715893
NI P 696-000-98-13

OŚGK-7062/7/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008r. dotyczące udzielenia informacji publicznej

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem" - Urząd Miejski w Borku Wikp. uprzejmie informuje, że w 2007r. zostały

wyłapane trzy bezdomne psy na terenie naszej gminy.

Psy zostały odłowione przez pracowników gminy, służy nam do tego specjalnie skonstruowana

klatka. Po przebadaniu, zaszczepieniu psy tymczasowo przebywają w kojcach , jeden znalazł

właściciela a pozostałe zostaną przekazane do Schroniska w Radlinie . Obecnie trwają rozmowy

dotyczące podpisania umowy.

Koszt wyłapania zwierząt, zakupu karmy i czasowej opieki wyniósł około 750,- zł, natomiast

badania wykonał miejscowy lekarz weterynarii bezpłatnie.

Po podpisaniu umowy koszt przekazania l psa do schroniska wyniesie około 1.500 zł.

up. Burjpfiłstrza

Referatu
Mirosław Twardowski
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Urząd Gminy w Bralinie
63-640 Bralin, ul. Rynek 3

tel. (0-62)78 11 201 fax. (0-62)78 11 202
www.bralin.pl gmina@bralin.pl

OŚ-706/P/05/08 Bralin, dnia 26-02-2008r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, iż:

1. Gmina Bralin posiada podpisaną w październiku 2007 roku umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z Hotelem dla zwierząt w Łodzi;

2. W 2007 roku wyłapano 6 psów. Obecnie w schronisku przebywa 5 z nich.
3. Koszt realizacj i zadania wynosi:

- odłapanie i dostarczenie do hotelu jednego zwierzęcia 230zł + 22% VAT,
- koszty związane z utrzymaniem i pobytem zwierzęcia w hotelu wynoszą - 5,00zł + 22%Vat

za każdą dobę.

Łatka

Otrzymują:

1. a/a

Opracował: M.K.
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Brudzew, dnia 2008-02-26

RG 7080-3/08

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 lutego 2Q08r.

W nawiązaniu do powyższego wniosku Wójt Gminy Brudzew przesyła następujące
informacje:

1. W roku 2007 gmina Brudzew posiadała umowę nr RG 7080/1/2/06 z dnia
17.08.2006r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o.
z siedzibą ul. Polna 4 , 62-700 Turek, dotyczącą opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywania. Niniejsza umowa obowiązywała od 1.01.2007r. do l .07.2007r.

2. Ze schroniska PGKiM Sp. z o.o. w Turku w roku ubiegłym korzystało jedno zwierzę-
pies, złapany na terenie miejscowości Brudzew.

3. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 281,14 zł brutto. Płatności dokonano przelewem
po wystawieniu miesięcznej faktury Vat Pies w owym schronisku przebywał od
5.01.2007r. do07.02.2007r.

p.o. Kierownika
Rc-ftra^u Rozwoju



Oprać, D.Kaszyńska
0632798335

URZĄD GMINY BRUDZEW
ul. Turkowska 29,62 - 720 Brudzaw, tel. / fax 063 279 70 47

NIP: 668 10 67 510 www.brudzew.pl
REGON: 000533156 e-mail: ug@brudzew.pl



URZĄD GMiNY
62-874 Brzeziny

pow. kaliski
woj. wicikopolskle

Oś.0717.2/08 Brzeziny, dnia 2008.03.04

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) Urząd Gminy
Brzeziny informuje, iż w 2007 r. zlecono l odłów psa Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. Koszt odłowu psa wynosił 350 zł.
Wyłapywane bezdomne zwierzęta kierowane są do w/w schroniska zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny - Uchwała Nr 186/XXIX/06
Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 marca 2006 r.

mgnnz. mtsiwj mdźwiedzkl



Strona l z l

Tadeusz Wypych

Od: "Przemysław Łasecki" <p.lasecki@budzyn.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 19 marca 2008 11:52
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Witam!
W nawiązaniu do Waszego pima o udzielenie informacji publicznej informuje, że Gmina Budzyń w roku 2007
miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Firmą Vet Agro Serwis, z
siedzibą w Czarnkowie.
- w 2007 roku zostało wyalanych i umieszcznych w schronisku 8 psów, które były- są do tej pory utrzymywane
na koszt gminy,
- opłata jest pobierana na podstawie bieżącej ewidencji psów przebywających w schronisku,
- koszt realizacji zadania 9285,22 zł

Urząd Gminy Budzyń
P.Łasecki

2008-03-19
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B U R M I S T R Z Buk' dnia 28.02.2008r.
Ciasta i Gminy Buk

TOJ. wielkopolskie

UMG. Roi. 6134/2/2008

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008r. uprzejmie informuję,
że w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki
Urząd Miasta i Gminy Buk posiada porozumienie z Zakładem Gospodarki
Komunalnej w Buku, który to zatrudnia pracownika na umowę stałą.
Zbiorcze dane liczbowe wyłapanych bezdomnych zwierząt za 2007 r. wynoszą
19 sztuk.
Koszt realizacji całego zadania za 2007r. wynosił 29.575,72 zł.
Forma płatności ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

ipff.isUz Miasta i Gminy
BUK

mgr Stani
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62-652 C h o d ó w
pow, kolski

woj. wielkopolskie
Nr ROŚ 6134/2/08

Chodów 17.03.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

Urząd Gminy w Chodowie w odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2008 r. informuje,
że w 2007 r. Gmina nie posiadała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Bezdomnym zwierzętom w ilości 2 szt. - 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

GK-OŚ-6134/1/08 Chodzież, dnia 14 marca 2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

dot. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i

ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie przyrody

W związku z zadanymi pytaniami, informujemy, że:

1. Gmina Miejska Chodzież w roku 2007 posiadała podpisaną umowę na opiekę

i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą Vet-Agro Serwis, z siedzibą w Czarnkowie.

2. W roku 2007 w schronisku znajdowało się 31 psów i 2 koty z terenów miasta Chodzieży.

3. Ogólny koszt realizacji całego zadania w 2007r. to 40.006,95 zł. Opłata oparta była na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, wg ustalonych wcześniej stawek

na utrzymanie, wyłapywanie, transport i usługę weterynaryjną.

SzZ
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URZĄD GMINY
6 4 - 8 0 0 C h o d z i s z

ul. Notecka 28
tel, 0-67 262 16 OS

Chodzież , 2007 - 04 - 02

DRL 6075-4/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A

04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Urząd Gminy Chodzież informuje :

l/ w roku 2007 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 w roku 2007 przebywało okresowo 5 psów,
3/ koszt realizacji zadania za 2007 r. wyniósł 2.935/43 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.



BURMISTRZ MIASTA CZARNKÓW

Czarnków, dnia 03.03,2Q08r.

Nr TI - 7080/2/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ARGOS'

uL Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Udzielam odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt.

Ad. ł W 2007 roku Gmina Miasta Czarnków na podstawie przetargu nieograniczonego
zawarła umowę stałą z firmą YET-AGRO SERWIS lek.wet. Z. Jażdzewski, ul. Myśliwska l,
64-700 Czarnków na wyłapywanie zwierząt bezdomnych i ich utrzymywanie w Pogotowiu
dla zwierząt bezdomnych w Jędrzejewie.

Ad. 2 W 2007 roku na koszt Gminy Miasta Czarnków w Pogotowiu dla zwierząt bezdomny
było utrzymywanych średnio miesięcznie 11 psów i 3 koty. Ogółem wyłapano z terenu miasta
w 2007 roku 22 psy i 3 koty.

Ad. 3 Roczny koszt: utrzymania zwierząt bezdomnych w Pogotowiu, przyjęcia zwierzęcia do
Pogotowia, zapewnienia niezbędnej opieki, wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu
miasta wyniósł brutto: 35.516,00 zł.

Forma płatności - wynagrodzenie miesięczne oparte na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Z poważaniem

z up

Gnegwrz Kaźmierczak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Urząd Miasta Czarnków, Pl . Wolności 6, 64-700 Czarnków, tel. (067] 255 25 00, fax [067) 255 26 77, e-mail : burmistrz@czarnkow.pl
www.czarnkow.pl



ynsZĄD GMINY
B4-/GO Czarnków, ul. Rybakł 3

i. wielkopolskie ^ Czarnków, dnia 04.03.2008
HiP 763-10-02-845 *

RŚG-7080/4/2008

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 2007 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 2007 na koszt Gminy utrzymywano średnio w miesiącu 41 szt. bezdomnych
zwierząt.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wyniósł 58.782,77 zł. Płatność za opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami była miesięczna w formie ryczałtowej.

z up. WÓJTA GMINY
Czarnków

( Henryk S&fl/fenicwshi )
KIEROWNIK SOFE^ATU ROLNICTWA

l OCHRCS/Y ŚRODOWISKA



J R Z Ą D GMiiM\
H 24 Stycznia 25, 64-020 Czempm

jowiat kościański, woj. wielkopolski,
lei. (061) 28 26703 fax (061) 28 2630, CzemPiń,dnia 29.02.200$

RG 7080-04 / 08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt 'Argos"

04-886 Warszawa
uLGarncarska 37A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.02.2008r Urząd Gminy Czempiń
informuje że :

ad l. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki zajmuje się
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gaju .
Gmina Czempiń w 2007roku zawarła porozumienie międzygminne dotyczące
prowadzenia schroniska w Gaju dla bezdomnych zwierząt,

ad 2 na koszt gminy leczony był jeden bezdomny pies
- w 2007r na terenie gminy wyłapano 9 bezdomnych psów przez pracowników

schroniska.
ad 3 koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 3.893,70 zł. w tym:

- koszt leczenia psa i zakup karmy - 355,95zł.
- koszt wyłapania 2 psów / faktura VAT/ - 549,00zł.
- przelew na eksploatację i rozbudowę - 2.988,75zł.

schroniska zgodnie z zawartym
porozumieniem
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V- • •w Czermmie
63:304 Czermin ,;/| Czermin dnia 11.03.2008r.
woj. wielkopolskie J j

RB.6052/2/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt ARGOS
ul. Gancarska 37a
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Czermmie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że w roku

2006 i 2007 nie miał podpisanej żadnej stałej umowy oraz zlecenia na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Również za te lata tut. urząd nie posiada

żadnych danych liczbowych o zwierzętach wyłapywanych lub utrzymywanych

na koszt gminy.

2 up. Wójta

ja Sierszuła
- 'Mfamtu rolnictwa

t eanmny środowiska

Otrzymują:
(pAdresat

2.a/a
v.s.



w P
UE2ĄD MiASmi GMINY CZEENIEJEWO

ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

Czerniejewo, 25.03.2008r.

GK-AG-7062/02/08

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

W sprawie: wniosku z 14 lutego 2008r. o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo uprzejmie informuje, ze zgodnie z ustawą z dnia 21
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, póz. 1002 ze zm.) mamy
podpisane POROZUMIENIE z Miastem i Gminą Września w sprawie podjęcia współpracy
polegającej na przejęciu przez Miasto i Gminę Września zadań Miasta i Gminy Czerniejewo
wynikających z art. 11 ust. l w/w ustawy.

Na podstawie art. 74 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz:

1. Uchwały Nr XX/183/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.03.2004 r.
w sprawie: współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia
wspólnego schroniska dla zwierząt.

2. Uchwały Nr XXIV/131/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia
28.12.2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem i
Gminą Września, a Miastem i Gminą Czerniejewo w sprawie powierzenia
przez Miasto i Gminę Czerniejewo prowadzenia wspólnego schroniska dla
zwierząt.

W POROZUMIENIU tym zostały ustalone zasady i tryb wyłapywania zwierząt oraz
ich dalszego utrzymywana. Miasto Gmina Czerniejewo uczestniczy w partycypacji w
kosztach utrzymania schroniska. W 2007 roku na rzecz schroniska przekazano 6 600,00
rocznie tj. 550,00zł. miesięcznie. Porozumienie zawarte jest na czas określony. W 2007 roku
z terenu gminy zostało przewiezionych 18 szt. zwierząt do schroniska we Wrześni.

Z poważaniem

B U R

mgr DanikaMtychowska

Otrzymują:
(L) Adresat
2. A/a



tel 8120-/.31- i 7.89.331
R9gon 000533096, N.P

«i« Czerwonak, dnia 06 marca 2008r.
WS.6134-2/08

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

Urząd Gminy Czerwonak odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008r.

w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwirzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuje co następuje:

- w 2007r. Urząd Gminy posiadał umowę na wyłapywanie zwierząt

bezdomnych i umowę na zapewnienie im opieki, zawarte z Towarzystwem Opieki

nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Poznaniu,
!

- w roku 2007 wyłapano i umieszczono w schronisku dla zwierząt 14 bezdomnych

psów,

- ogólny koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł 21.731,35 zł.

Koszty wyłapywania zwierząt, transportu zwierząt do schroniska oraz koszty ich

utrzymywania w schronisku są naliczane w formie ryczałtu.

a/aWŚ
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URZĄD GMINY
62-110 Damasławek, ul Rynek 8 rtamnołiiwplr Hnin 97 (Y) 0008 rtei. (067)26136 n, tei. (067)2613627 uamasJawek, dnia 2.l. 02. 2UUS r.
tel. (067) 261 30 02, fax (067) 261 30 84

NIP 766-10-01-342

Roi: 6134-1/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy

Damasławek informuje:

1) umowa została zawarta dnia 01. 06. 2007 r. z firmą „YET-AGRO SERWIS" z siedzibą

ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w Pogotowiu dla Bezdomnych

Zwierząt w Jędrzej ewie.

2) obecnie utrzymywane są 2 psy na koszt gminy.

3) koszt całego zadania za 2007 r. wynosi l ok. 4000 zł. Forma płatności - comiesięczna

faktura. Opłaty za wykonanie usługi wg :imowy:

- za czas trwania akcji - 70,70 zł/godz.,

- przyjęcie psa na pogotowie 30,30 zł (szczepienie profilaktyczne i zabiegi

weterynaryjne),

- pobyt psa w Pogotowiu 5,55 zł/dobę pobytu,

- sterylizacja, kastracja, tatuaż - 70,70 zł.

Do w/w cen dolicza się obowiązujący podatek VAT, a od l stycznia 2008 r. opłaty

uległy waloryzacji (2,5%) w oparciu o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług za ostatni rok

podanych przez Prezesa GUS.

mgrinż. Mm $ zewczyJtoiystó

ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, tel. (067) 26-13-611, fax. (067) 26-13-084
www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, e-mai!: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl



FROM : Lir zad. Miejski u Dąbiu PHONE NO. : 63 271008S PE

URZĄD MIEJSKI
w D Ą B I U

pl. Mickiewicza J
62-660 DĄB I B
woj. wielkopolskie
OŚ, 7062-8/2008

Dąbie 22.02.2008 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Miejski w Dąbiu uprzejmie informuje, że :

1. Gmina Dąbie w 2007 r. nic udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

2. Gmina Dąbie nie utrzymywała zwierząt w 2007 r.

Otrzymuje:
1. adresat
2, aa

Sporządziła:
A, Król-Polewska

istrza

mgr



V RŻĄ D MIEJSKI
62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10

pow. turecki, woj wielkopolskie
tel. 0632799011

IP:668-12-?<i-™0, RFGON:000528190

RZK- 7080/3/08

Dobra.2008.03.31.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek dot. udzielenia informacji na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie „ Urząd Miejski w Dobrej informuje:

W 2007 roku Gmina nie posiadała podpisanych stałych umów i nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ,oraz nie ponosiła żadnych kosztów z

tego tytułu.

Z-ca
DOBj

Jacek G ajewsk



URZĄD GMINY
63-330 Dobrzyca

Dobrzyca'dnia 26-02-2008r-

ZPI 7080-1/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

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

Urząd Gminy w Dobrzycy zgodnie z otrzymanym pismem z dnia
14.02.2008r. udziela informacji dot. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" tj. odpowiedzi na zadane pytania przez tamt. Biuro:
l .czy i z kim gmina miała w 2007 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapy-

wanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
- gmina realizowała w własnym zakresie wyłapywanie bezdomnych zwierząt

przez pracowników gospodarczych tut. Urzędu i zapewniła im opiekę,
2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na

koszt gminy w 2007roku?
- wyłapanych zwierząt - 4szt.
- utrzymywane na koszt gminy - 3szt.

3 Jaki był w 2007 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
- gmina poniosła koszty za karmę i urządzenia tj. kojce z budami w wysokości

3.000,00 zł. a opiekę nad zwierzętami sprawowali pracownicy tut. Zakładu
Komunalnego na terenie swojej działki.

WÓJT

mgr Jarosław Pietnak'



RG-6134/1/08

W P

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: umi.g.@dpj.sk,.pl http ://www:d_Q]sk,pJ

DoTskTdliial)6T()3^2008rr

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.02.2008 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 5 gmin : gminę Śrem, Książ Wlkp., Dolsk,

Brodnicę i Czempiń.

Schronisko Międzygminne dla bezdomnych zwierząt znajduje się w miejscowości Gaj

gmina Śrem.

2) w roku 2007 zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku z terenu naszej Gminy

24 bezdomnych psów,

3) w 2007 roku koszt za utrzymanie i wyłapanie zwierząt, remonty i prace ponadplanowe

schroniska - 6575,24 zł (płatność w dwóch ratach).

A/a. J
Ilasta X§miny

f*-21urczak



h/F

.,,1 9.85-92-13
Dominowo, 27 lutego 2008r.

UG - 605 / 1 / 08

• R Z Ą D G M I N Y
ul. Centralna 7

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

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" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

dotczącego 2007r., informuje:
1. gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i/!ub 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 2007 roku wyłapano dwa psy, przekazano do schroniska z terenu
gminy trzy psy.

3. koszt realizacji całego zadania w 2007 roku to:
- 260 złotych za odłów psów;
- 648 złote jednorazowo za umieszczenie w schronisku trzech psów.

We
•••*•

'.nr. -Jan Lubas



GMINA DOPIEWO

URZĄD GMINY DOPIEWO
ul. Leśna Ic, 62-070 DOPIEWO
REGON 000535882; NIP 777-20-06-905

RB/6059/02/2008
Dopiewo, dnia 17 marca 2008 roku

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

Urząd Gminy informuje, że 2007 roku z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w
Dopiewie podpisano umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dopiewo i
sprawowanie opieki na nimi. Obecnie w przytulisku zlokalizowanym na składowisku Odpadów
Komunalnych przy ul. Trzcielińskiej w Dopiewie znajduje się 11 psów. Roczny koszt realizacji
całego zadania w roku 2007 roku wyniósł 19.200 zł. Przytulisko jest właściwie przygotowane,
zwierzęta przebywają w nowych przestronnych kojcach, z których każdy zaopatrzony jest w budę
dla psa. Zwierzęta są odpowiednio karmione i posiadaj ą stała opiekę weterynaryjna.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

iowski
'ójta

Sprawę prowadzi:
Ewa Brzezińska:
tel. O 61 8148-331, wew. 39

http://www.dopiewo.pl
e-mail: urzad_gminvfg),dopiewo.pl
centrala: (061) 814-83-31 w. 39
sekretariat: (061) 814-82-13
fax: (061) 814-8092

Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu
Oddział w Dopiewie

Nr: 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001



URZĄD GMINY
63-505 DOR-UGHÓW

pow. os

RR. 7082/1/2008
Doruchów, dnia 04 kwietnia 2008 roku.

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

Urząd Gminy w Doruchowie odpowiadając na pismo z dnia 14.02.2008 roku

/ wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 25.02.2008 roku / wyjaśnia co następuje :

1. Gmina Doruchów nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

w 2007 roku

2. W 2007 roku nie odnotowano żadnego przypadku wyłapywania i utrzymania na koszt

Gminy bezdomnych zwierząt

3. W związku z powyższym Gmina nie poniosła w 2007 roku żadnych kosztów związanych

z wyłapywaniem bezdomnych psów

mssz Bugaryn



wf
GMINY

,
I/OS 7080/1/08 Drawsko dnia 04.04.2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że w roku 2007 gmina Drawsko miała stałą umowę na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych i ich opiekę z firmą YET-AGRO SERWIS, ul. Myśliwska l A/6, 64-700
Czarnków. Na utrzymaniu na koszt gminy w schronisku znajdowały się dwa psy. Koszt
realizacji całego zadania wyniósł 3190.70 zł. Forma płatności oparta jest na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem,

z. up. Wójta
Podinspektor d». zamówień

, inwestycji



W P

ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
nów. szamotulski, woj. wielkopolskie _ .
tui. (06i)2s-19-075, fax (051)29-19-131 Duszniki, dnia 26 lutego 2008r.

RRG.6134-01/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

Warszawa

Urząd Gminy Duszniki odpowiadając na wniosek z dnia 14.02.2008r. (data

wpływu do Urzędu 25.02.2008r.) informuje, iż w roku 2007 gmina nie posiadała

umowy stałej na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Sprawą tą zajmuje się

komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach, który po wyłapaniu znajduje nowy dom

dla zwierzęcia bądź oddaje je do schroniska. Gmina nie utrzymuje żadnych zwierząt,

a ilość wyłapanych w roku ubiegłym wyniosła -1 szt. W roku 2007 zakład powyższy

został wyposażony w specjalistyczny sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt.

mgr inĄ Ad ym Woropąj



URZĄD GMINY
" ul. Kaliska 28

83-308 G i z a l K i
f®i.fex 411~51S.ieM11-517:411-525

ROS.6134-1/08

Gizałki, dnia 29.02.2008 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2008 r. dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy w Gizałkach informuje, że nie posiada
stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2007 r. mieliśmy jeden przypadek bezdomnego psa, który został zabrany przez
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. Jednorazowa opłata za zabranie psa
i umieszczenie go w schronisku wynosiła 350 zł.



U R Z Ą D M I E J S K I
62-2OO GNIEZNO, ul. Lecha 6

Telefon: (O-61) 426-04-00
Telefax: (0-61) 426-16-87

www.gniezno.home.pl
e-mail: gniezno@um.gniezno.pl

WT/OS-7080/7/08 Gniezno, dnia l O marca 2008r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT „ARGOS"

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. 60-
80 sztuk.

3. Koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w 2007r. wynosił
152.924,16zł, a koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt 11.000,00zł.

Z poważaniem

fcOjtac*

Otrzymują:
l. Adresat
2. A/a (Sprawę prowadzi: Kinga Kokoszyńska - Tekień, tel. 061 426 04 77)



URZĄD GMINY

wo

w Gnieźnie
jewództwo wielkopolskie

w r

Al. Reymonta 2
62-200 Gniezno
REGON 000535793
NIP 784-15-39-770
tel.(061)424-57-50

fax. (061)424-57-51

UG. OS. 7625/7708

Gniezno, dnia 28.02.2008r

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Gnieźnie w odpowiedzi na wniosek z dnia 14 lutego

2008r. (data wpływu 25.02.2008r.) dotyczący „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniu" informuje, że gmina nie miała w 2007 roku

zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im

opieki.

W 2007 roku na terenie Gminy Gniezno nie było zgłoszeń dotyczących

bezdomnych zwierząt, którym należałoby zapewnić opiekę.

Informujemy jednocześnie, że gmina w bieżącym roku podpisze

porozumienie z Miastem Gniezno dotyczące umieszczania bezdomnych

zwierząt w miejskim schronisku dla zwierząt.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a
mgrinż. Wcfrlzi mierz Leman



URZĄD MIEJSKI W GOLINIE
ul.Nowal, 62-590 Gołina

pow. koniński, woj. wielkopolskie

Golina 2008-03-10

Nr RSiD 6062/1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 WARSZAWA
ul. Garncarska 37A

Nawiązując do pisma z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie " Urząd Miejski w Golinie informuje:

1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2007r. 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 2007r. -
4szt. psów,

3. Koszt utrzymania zwierząt 1415,36 zł ( w tym: usługi weterynaryjne,
wyżywienie ).
Forma płatności : jednorazowa.

z

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

&



URZĄD MIASTA I GMINY
GOŁAŃCZ

ui. dr. P- Kowalika 2, 62-130 Gotancz

': 000528209

Gołańc/,dn. 13.03.2008 r.

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

W odpowiedzi na wniosek, z dn. 14 02.2008 (dor. 25,02.2008 r/dotyczący udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy Gołańez informuje, że:

• umowa w roku 2007 podpisana była (i jest nadal)f, firmą YKT-AGRO, ul. Myśliwska
l A/6, 64-700 C/arnków

• w roku 2007 było wyłapanych i utrzymywanych 5 psów
• w roku 2007 koszt realizacji wynosił 11662,79 /,i. forma płatności - bieżąca ewidencja

Otrzymują:
I .adresat

Z-ca
Mias

mgr. •zbicka



GMINY
w G o ł u c h o w i e

63-322 G O Ł U C H Ó W
Ul. Lipowa 1, tei. 761-70-17

NIP 968-0426-204
OSś 7082/01/08

W f

Gołuchów, dnia 03.03.2008 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu
25.02.2008 r.), Urząd Gminy w Gołuchowie przekazuje następujące informacje:

1. w 2007 r. Gmina Gołuchów udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt - Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu,

2. w 2007 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 20 szt. zwierząt,
3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 6206,18 zł. Opłata uiszczana była

jednorazowo po umieszczeniu w schronisku.

Otrzymują:
l. adresat
o a/a

MS/MS
up. Wolta

sekretarz Grnnv



Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2, 63-800 Gostyń

tel. (0) 65 575 21 10 fax (0) 65 5752142
www.gostyn.pl um@gostvn.pl

Znak sprawy: MGR. 7080-3/08
Gostyń, 4 marca 2008 roku

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS'

Ul. Garncarska 37a

04-886 Warszawa

Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa Urzędu Miejskiego odpowiada na złożony przez

Państwa w dniu 29 lutego wniosek.

Jednocześnie informujemy, iż jednostką organizacyjną, która nadzoruje funkcjonowanie schroniska

jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu.

1. ZGKiM w roku 2007 miał zawartą całoroczna umowę - zlecenie na wyłapywanie

bezdomnych psów, oraz sprawowanie nad nimi opieki.

2. Zbiorcze dane liczbowe

- 24 szt.

- 59 szt.

- 68 szt.

-15 szt.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł w roku 2007 - 21 696,45 zł.

Schronisko nie realizuje formy jednorazowego umieszczenia psa w schronisku.

Stanwdniu01.01.2007r.

Przybyło w roku 2007

Ubyło w roku 2007

Stan w dniu 31.12.2007

ZASTĘPC/C NACZELNIKA
Wydziału Mi/nî Gminy i Rolnictwa

mgr Ju firbinowska
\

Sprawę prowadzi:: Joanna Gulińska
Wydział: Mienia Gminy i Rolnictwa
Tel./e-mail: tel. 065 575 21 17, igulinska@um.gostyn.pl

Nff: 696-000-98-36
REGON: 000525731
Konto: BZ WBK S.A. 51 1090 1258 0000 0000 2501 3864

HO$001:29GO PRZEIKZYSTA POLSKA
ABMMSTRACJI
SAMO1ZĄDOWB Strona l z l
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URZĄD GMINY 1151
62-066 Granowo

woj. wielkopolski Granowo, dnia 6 marca 2008 roku

UG 0717/4/1/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"
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 2007r.
została zawarta umowa zlecenie z osobą fizyczną, której powierzono opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami. Koszt realizacji został określony w zawartej umowie na okres od 01.01.2007r.
do 12.12.2007 r, na kwotę 3480 zł (brutto)/rok. W w/w umowie została ustalona forma
płatności, tj. miesięczny przelew na konto. Dodatkowo Gmina Granowo poniosła koszty na
szczepienia psów (107,00 zł brutto).

W roku 2007 opiekana koszt Gminy Granowo było objętych 10 psów.

Z poważaniem

Otrzymują:
L adresat
2. a/a

BŻ



URZĄD MIEJSKI
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM FA|RMpA

LAY

STARY RYNEK 1 , 62-065 GRODZISK WLKR, TEL.: O 61 44 53 000, FAX: O 61 44 53 017, E-MAIL: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl NIP 788-10-20-301

Grodzisk Wlkp. 05 marca 2008 rok

WOŚ.7062-2/08

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

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim w związku z pismem z dnia 14 lutego

2008 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje iż:

1. Gmina Grodzisk Wielkopolski w 2007 roku udzieliła zlecenia na opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywania Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Grodzisku

Wielkopolski,

2. W 2007 roku w przytulisku prowadzonym przez Miejski Zakład Komunalny przebywało 39

psów,

3. W 2007 roku koszt utrzymania przytuliska wyniósł 9.460,34 zł.-

Zup.
futor ski

^jka Wydziału
ds^iuOĆhroŚrSrodowisk*

Otrzymują:

l .Adresat

2.A/a



G M I N Y
w G B Z E G O R Z E W I E

n.1N9-liiliPP-1,62440Qm|MM Grzegorzem, 10.03.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04 -886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008r. dotyczące udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", Urząd Gminy

w Grzegorzewie uprzejmie informuje, iż w 2008 r. miała miejsce sytuacja,

która wymagała wyłapania l bezdomnego psa. Psem zainteresował się prywatny

właściciel i objął go w posiadanie. Gmina w związku z tym nie poniosła

żadnych kosztów.

Gmina Grzegorzew nie ma podpisanej żadnej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W przypadku wystąpienia na terenie Gminy zwierząt

bezdomnych zapewnia się tym zwierzętom opiekę poprzez poszukiwanie

nowych właścicieli lub umieszczenie w schronisku dla zwierząt zgodnie

z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzegorzew.

Koszty związane z w/w opieka ponosi Gmina.

Gmina w 2007r. nie przekazała do schronisku pod opiekę żadnego

bezdomnego zwierzęcia, w związku z tym nie poniosła z tego tytułu żadnych

opłat.

Z pow;
f

Bożena

żarnem

ominiak

WÓJT/PGMINY
Otrzymują :

1. Adresat

2. Aa

wyk. K. F.



ai. to Jarocin, dnia 17.03.2008r.

RGK-7062/16/2008

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 lutego 2008r., 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 i obsługę schroniska

w wysokości 25.000,00 zł. rocznie.

Na terenie schroniska średnio przebywa około 100 psów.

Sporządził:

Michał Orłowski

Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej

Tel. kontaktowy 062-747-26-11 wew. 210



A/f
Urząd Gminy i Miasta

ul. Żymierskiego 79

fax ' 2662342 Jastrowie, 7.04.2008

7614/12/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008, dotyczącego udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy i
Miasta w Jastrowiu informuje, iż na usługi związane z wyłapywaniem oraz utrzymywaniem
bezdomnych zwierząt z terenów miasta i gminy Jastrowie zawarto umowę z firmą VETO-
AGRO Serwis Czarnków. Średnia ilość zwierząt znajdujących się stale w schroniskach
wynosi ok. 4 sztuk.

Łączna kwota wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt bezdomnych w
schroniskach wyniosła 7313,61 zł.

Ogólna kwota środków przeznaczonych nad opiekę nad zwierzętami wyniosła w roku
2007 15 844,57 zł.

Z up^Burmi;strza Gnilny i Miasta

-• ;':\̂ RfeBata-€ \̂L '̂'':;'S5SJ&
' / Sekretarz Gminy O Miasta S



U H ł Ą O MiASTA
63-930 JUTROSIN

Rynek 26
Tel. {065)5471 419

Jutrosin dnia 04 - O 3 -2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

W odpowiedz na pismo z dnia 14 -02 - 2008 Urząd Miasta i
Gminy w Jutrosinie informuje, że na dzień dzisiejszy Gmina Jutrosin
nie ma zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ,oraz
nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem i
utrzymaniem bezdomnych psów.

k o m u n a l n e j śfts/p^

Grzegon/Staśkiewicz



ul. Dworcowa 22 ©
64-810ICACZOF1Y

lei. 0-(67) 2342871, f-ax C-(67) 2841233
Ident. ÓOW3§461, Ni-P 764-11 -05-127

ŚR 6052/3/07
Kaczory dnia 04.03.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS

Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 lutego 2008 r. Urząd Gminy Kaczory
informuje, że :

- posiada zawartą urno we stałą na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnych
zwierząt z firmą „WET-AGRO-SERWIS" ul. Myśliwiecka l A , 64 - 700
Czarnków.

- w roku 2007 do schroniska trafiło 8 psów z czego 7 trafiło do adopcji a jeden
po wypadku stracił życie.

- koszt realizacji całego zadania wynosił 3.466 zł w postaci wystawiania faktur
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod op-ieką.

i N S F tU4 T O R
4 / i rolnych l

(K
__

azimier* Piuciak)



URZĄD MIEJSKI
w K a l i s z u

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA
l GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WSRK.7080-23/08
Kalisz, dnia 4 marca 2008 r.

WP Z

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 lutego 2008 r. o udzielenie informacji
publicznej, uprzejmie informuję, co następuje:

1. Prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu oraz
wyłapywaniem zwierząt i ich transportem do Schroniska zajmuje się na terenie
Kalisza Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

2. Prowadzenie Schroniska, o którym mowa powyżej, Miasto Kalisz powierzyło
Zarządowi Okręgu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Kaliszu na
podstawie umowy nr 92/92 z dnia 2 stycznia 1992 r. na czas nieokreślony.

3. Na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. Miasto Kalisz
użyczyło Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Kaliszu,
nieruchomość stanowiącą własność Miasta Kalisza, położoną w Kaliszu, przy
ul. Warszawskiej 95, z przeznaczeniem na prowadzenie Schroniska dla zwierząt.

4. Faktyczny stan zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Kaliszu na koniec poszczególnych kwartałów w 2007 r. wynosił:

Stan na

1.01.2007
31.03.2007
30.06.2007
30.09.2007
31.12.2007

Razem
Przeciętny stan

2007
Psy
256
274
293
291
324
1438
288

Koty
37
33
33
35
38
176
35

Razem
293
307
326
326
362
1614
323

Obrót zwierząt w 2007 r. przedstawia się następująco:
Stan na 1.01.2007 r. - 256 psów , 37 kotów
Przychód - 497 psów , 52 kotów
Rozchód - 429 psów, 51 kotów
Stan na 31.12.2007 - 324 psów, 38 kotów.
W uchwale budżetowej Kalisza na 2007 r. zabezpieczono na zadanie związane
z prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
i wyłapywaniem zwierząt oraz ich transportem do Schroniska kwotę 250.000 zł.
Została ona przekazana Towarzystwu w formie dotacji podmiotowej,
w czterech kwartalnych ratach.

mgi



WÓJT GMINY KAMIENIEC ^ P
ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 25

64-061 Kamieniec

RÓL. 6134-1/08 Kamieniec, dnia 26 lutego 2008r.

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

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję,
że w 2007r. Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
żadną profesjonalną firmą.
Sporadyczne przypadki wyłapywania bezdomnych zwierząt były przeprowadzane przez
pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego, po czym zwierzęta były umieszczane na
terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w specjalnie do tego przygotowanych kojcach.
Następnie mieszkańcy Gminy informowani są o możliwości zaopiekowania się takimi
zwierzętami.
W 2007r. na terenie Gminy złapano 4 bezdomne, wałęsające się psy. Koszt żywienia zwierząt
poniesiony ze strony Gminy wynosił 577,47 zł.

Piotr ĘLalasz



62-704 Kawelmfo^wteiSskie Kawęczyn,dnia 04.03.2008 r.

RWS-6052-2/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄTi/
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 W A R S Z A W A

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2008 r. w

sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie". Urząd Gminy w Kawęezynie i n f o r m u j e , iż w

roku 2007 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.

Zenon
SEKRETARZ GMINV



Page l of l

Tadeusz Wypych

From: "Zbigniew Kimnes" <z.kimnes@kazimierz-biskupi.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 27 lutego 2008 13:16
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzeniami i ich wyłapywaniu - gmina kazimierz biskupi

1.Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie zwierząt Lecznicy Dla Zwierząt - 62-590 Golina ul.Słowackiego 8
2.Ilość zwierząt wyłapanych w 2007 roku na terenie Gminy Kazimierz Biskupi - 5, ilość zwierząt utrzymywanych na koszt

gminy w 2007 roku - 9 szt.
S.Koszt realizacji zadania - koszt poniesiony przez Gminę w 2007 roku.-zakup karmy dla zwierząt + usługi weterynaryjne

- 3020,06 zł / nie przyjmujemy zwierząt za opłatą do schroniska w związku z powyższym nie mamy ustalonych opłat
jednorazowych jak i ryczałtowych.Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Gmina

z.kimnes @ kazimierz-biskupi .pl

2008-02-27



URZĄD GMINY w KAZMIERZU
UL Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
tel.(061)2918065 GMINA

fax (061) 2918 320 - . ._ p. .y

E-mail: gmina@kazmierz.pl
www.kazmierz.pl

Kaźmierz 2008-03-25

ROŚ 7081/1/08

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

W odpowiedzi na zapytanie dot. opieki nad bezdomnymi psami oraz sposobu wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Kazmierzu pragnie
poinformować, że:

1. Gmina w 2007 roku nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
a opiekę nad bezdomnymi i bezpańskimi zwierzętami sprawowała w imieniu gminy Fundacja
„Radość Psiaka". Również w roku 2008 na podstawie zawartej umowy zadanie to realizowane
jest przez w/w Fundację.

k 2. Na koniec 2007 roku w imieniu gminy Fundacja sprawowała opiekę nad 10 wyłapanymi
bezdomnymi psami. Liczba utrzymywanych zwierząt wahała się od 6 do 15 w zależności od
ich dostarczania oraz adopcji psów ze schroniska.

3. Łączne wydatki poniesione przez gminę obejmujące koszty opieki i utrzymania w/w zwierząt
w schronisku Fundacji 2007 roku wyniosły 12.010,75 zł.



M/f

U R Z Ą D M I A S T A i G M I N Y
W K Ę P N I E

Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa l, 63-600 Kępno
tel. 062-782-58-10

Kępno, dnia 28 lutego 2008 r.
GKNOŚPP.7G80-01/2G08

Biuro Ochrony Zwierząt
fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Kierownik Biura
Pan Tadeusz Wypych

Przekazuję odpowiedź na pismo z dnia 14 lutego 2008 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 XIV/88/2003 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:

l, Gmina Kępno zawarła w dniu 15 stycznia 2004 r. „Umowę o wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz o dalszym postępowania z nimi" z firmą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego - Mariola Siemińska - 92-4.11 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 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, te!. 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
scłironiska.

2. W 2007 r. na terenie Gminy Kępno wyłapano 34 psy, 19 z nich trafiło do schroniska w
Łodzi, pozostałe rozdysponowano za pośrednictwem Lecznicy Zwierząt, Radia SUD bądź
odnaleziono właścicieli. Na koniec grudnia 2007 r. w schronisku w Łodzi przebywały 24 psy
wyłapane na terenie Gminy Kępno (w tym 5 psów wyłapanych przed 2007 r.).

3. W 2007 r. Gmina Kępno wydała następujące kwoty na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i opiekę nad nimi:

- na rzecz firmy: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - Mariola Sicmińska -
38.311,05 zł,
- na rzecz firmy: Centrum Weterynarii - Kępno - 2,895 zł.

Płatność rzecz schroniska oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką - opłata za każdą dobę pobytu w schronisku.

Zpoważaniem



Urząd Gminy Kiszkowo
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

Roi 7080-2/08

(A/P

Kiszkowo, dnia 26 lutego 2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ,^Argos"
ul. Garncarska 37A
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 14 lutego 2008
roku informuję:

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 powierzyła Miastu Gniezno realizację obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym psom. Wyłapywane psy umieszczane były w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary.

3. Na realizację zadania gmina w 2007 r. zapłaciła zryczałtowaną kwotę brutto 3.500 zł.
4. W 2007 roku wyłapano 2 psy.

Z poważaniem

Anna Sierzchulska

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



vi?

Urząd Gminy i Miasta Kleczew
ul. Plac Kościuszki nr 5

62-540 Kleczew
TEL: (63) 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462

Kleczew, dnia 2008-03-03
BURMISTRZ GMINY ! MIASTA

K l e c z e w

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej
Znak sprawy: GK.7082-00009/08
Numer pisma: GK.KW-00118/08

Odpowiadając na wniosek z dnia 22.02.2008 r. informujemy iż:
- gmina udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie dalszej opieki
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie, ul. Leśna 58b (tel.063 2701400)
- dane liczbowe dot. wyłapanych zwierząt i utrzymanych na koszt gminy to 6 psów,
- koszt realizacji całego zadania w 2007 r. to: 9 300 zł (dziewięć tysięcy trzysta złotych).

Z poważaniem

l up. BURMfi
GMINY l MIAS

UGiM Kleczew Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew NIP 6651804524

tel. (63) 27 00 900 fax. (63) 27 00 940



Kleszczewo, 26.02.2008r.
RO 0717-6.1/2008

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej nt. sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
z 14.02.2008r. (wpł. 25.02.2008r.), Urząd Gminy w Kleszczewie przekazuje poniższe dane za
rok 2007:

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, na zlecenie Urzędu Gminy, zajmował się Zakład
Komunalny w Kleszczewie. Schwytane psy były przekazywane do schroniska
w Swarzędzu przy ul. Dworcowej 3.

2. Zakład Komunalny schwytał i przekazał do schroniska 16 psów.
3. Koszty utrzymania 16 psów w schronisku wyniosły 2.500,00 zł (15-dniowa obserwacja

zwierząt przyjmowanych przez lekarza weterynarii - usługi /odpchlenie, odrobaczenie,
sterylizacja suczek, leczenie zwierząt chorych; utrzymanie zwierząt; energia elektryczna;
gaz; woda; wywóz śmieci; wynagrodzenie opiekunów zwierząt).

Z poważaniem,

WÓJT GMINY KLESZCZEWO
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/aMN



TO : PHONE NO. : 0226155282
FROM : URZflD MIEJSKI GMINY KLECKO

M/r
DEC.12.2066 3:28PM P l

PHONE NO. : 48 66 2713221

Kiecko dnia 26,02,2Q08r,

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

U r / m l Miejski Gminy Kiecko w odpowiedzi na Wasze pismo / dnia
14 luti;;[>;n ?()OSi m i o r m u j e co następuje;

Ur/ąd Miejski ( u n m y Kiecko ma podpisaną roczną umowę z profesjonalną
('inną na w y ł a p y w a n i e bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki
w schronisku dla /wier/ąt;
„WET- A ( i R ( > SKRWIS" - Czarnków
Pogotowie dla he/.domnych zwierząt w Jędr/ejewie

odnośnie p u n k t u 2j

Ilość wyla[)anvc:h /.wierząt w 2007r, wynosi 12 s/A

odiipśnk' punktu \

Koszt r e a l i / a o j i całego zadania za 2007r wynosi l 5421,15 zl, forma płatności
za opiekę ,. o s icsowe faktury Vat"



Onąd Miasta i
iv r

Kłodawa, 05.03.2008r.

RGN.6063-I-2/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI dla ZWIERZĄT „ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 luty 2008r.dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, informuje,
co następuje:

- Gmina Kłodawa w 2007r. miała podpisane „Porozumienie" z Zakładem
Budżetowym - Zarządem Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
zobowiązujące Zakład do wykonywania robót w zakresie odławiania, utrzymania
i opieki nad bezpańskimi psami

- na koniec 2007r. było utrzymywanych 7 psów, wyłapano w ciągu roku 10 sztuk
- koszt realizacji zadania podpisanego „Porozumienia" wynosiło w 2007r.

11 453,64 zł.

ZASTĘ RZA

HK.



U r z ą d Gminy Kobyla Gon
Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów l
63-507 Kobyla Góra woj. wielkopolski
Reg. 000538604 tel./lax 7316283,731640; Kobyla Góra, dnia 18.03.2008 r.

Nr SO 7080/2008

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

W związku z Państwa pismem z dnia 14.02.2008 r., informuję, że gmina Kobyla Góra

w 2007 r. nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im

opieki. Zwierzęta bezdomne były najczęściej adoptowane przez mieszkańców gminy. W

jednym przypadku gmina pokryła koszt w wysokości 20 zł za usługę weterynaryjną -

szczepienie przeciwko wściekliźnie psa oddanego do adopcji. Gmina Kobyla Góra należy do

Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej i w ramach budżetu Związku, pokrywane były

pozostałe koszty na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Ostrzeszowie, które

prowadziło opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.



URZĄD MIEJSKI
w Kobylinie

53.740 Kobylin
Rynek Morswlko Józefo Piłsudskiego 1

Nasz Znak: Kobylin 27-02-2008r
7080/1/2008

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

Urząd Miejski w Kobylinie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 14 lutego 2008r informuje, że Gmina Kobylin
w 2007 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 wyrazami szacunku



urząd Gminy
w Kolaczkowie

ul. Pl. W ł. Reyn*>Hta3
62-306 Kołaczfcowo

(3)

Nr 7062/10/2008

Kołaczkowo, dn. 24.04.2008 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Kołaczkowie 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 informuje co następuję:

22 kwietnia 2005 r. została podjęta przez Radę Gminy Kołaczkowo
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Września
a Gminą Kołaczkowo w sprawie powierzenia przez Gminę Kołaczkowo
prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt.

25 kwietnia 2005 r. zawarto w/w porozumienie, na podstawie którego
Gmina Kołaczkowo partycypowała w kosztach utrzymania schroniska
poprzez przekazanie na jego rzecz kwoty w wysokości 6.000, 00 zł rocznie
płatne w równych kwartalnych ratach do dnia 10 miesiąca rozpoczynającego
się kwartału po 1500 zł. Za miesiąc maj i czerwiec 2005 r. płatność
do 10 czerwca w kwocie 1000 zł.

Od 2007 r. jest to kwota 6.600,00 zł płatna w równych kwartalnych
ratach do dnia 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia
po 1.650,00 zł (przyjmując za podstawę partycypacje w kosztach utrzymania
schroniska 550 złotych miesięcznie) zgodnie z porozumieniem z dnia
22 grudnia 2006 r.

W 2007 r. do schroniska z terenu gminy Kołaczkowo trafiło
16 bezdomnych psów.

mjrUlż. Bogu:
Se



Gmina Miejska Koło
62-600 Koło ul. A. Mickiewicza 12

TEL. (0-63) 2720810 FAX (0-63) 2722984

Koło, dnia 26. 03.20008r.
IT. 6134-4 /08

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

Nawiązując do Waszego pisma dot. udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina Miejska Koło udziela odpowiedzi na zadane
pytania:
1. Gmina w 2007r. nie miała żadnej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta zajmuje Straż Miejska.
Bezdomne zwierzęta odwożone są do Schroniska dla zwierząt w Turku
i sporadycznie do Schroniska dla zwierząt w Koninie.

2. W 2007r. wyłapano 15 szt. bezdomnych psów , z tego 8 psów utrzymywanych jest
w schronisku w Turku, 2 psy w schronisku w Koninie, 5 psów zostało
zaadoptowanych.

3. Koszt w/w zadania za 2007r. wyniósł 33624,44 zł i oparty był na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.

Jednocześnie nadmieniamy, że w miesiącu styczniu br. w związku z Waszym
wnioskiem z dnia 5 grudnia 2007r. kierowanym do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji przez gminy zadania własnego
„zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki oraz ich wyłapywanie" Wojewódzki
Inspektor Weterynarii przeprowadził kontrolę - wynik kontroli bez zastrzeżeń.

Mieczysław Droidżewski

Otrzymują:
1. adre

"



URZĄD GMINY w KOLE
wl. Sienkbwioss 23, 62-600 Kbł

woj. wMkopoblde

OŚ.7083-01/08 Koło, dn. 05.03.2008 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt ARGOS
ul. Garncarska 37 A
04 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2008 r. ( data wpływu do UG Koło
25.02.2008 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Kole informuje, że:
- w 2007 r. gmina nie miała stałej umowy, ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki
- w 2007 r. nie było wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy bezdomnych

zwierząt.

Z poważaniem

Gen,



Urząd Gminy Komorniki

IK7080/ l 707

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„ ARGOS"

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 Okręgowy w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 230
60-166 Poznań

2. Ilość wyłapanych bezpańskich psów z terenu gminy Komorniki - 26 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił 12 000 zł płatne ryczałtowo w dwóch ratach.

Z uto. WĆ3JTA

Rolnictwa i Ochrany SrOtiowiska

Sprawę prowadzi
Elżbieta Maruszewska
ins. ds. komunalnych i rolnych
061 100635

CERTYFIKAT sro"<r,irY''£fiS Wójt Gminy Komorniki
ui.ltawna"i,'62-052 Komorniki fiBQ £*'"* _ A„ Jui. «jio.»»iIŁ* • t \j^ \j*j*- i->.\jiiiui • i. ĤL̂ ^̂ HP̂ Ĥ *•** A * i*% y-. * * * /

.̂ ,̂ „„T,-™,™ -„ www.komorniki.pl, ug@komorniki.pl FAJRPLAY
9001:2000 IsŁMSsL̂  tel. 061 8107 751, Fax 061 8107 985



7

\A/F
URZĄD MIEJSKI W KONINIE

Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej
62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-.11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin§konet.pl, http://www.konin.pl

Konin,2008.02.26

GK.7080-l/08r

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 WARSZAWA

ul.Garncarska 37A

Dot: pisma z dnia 14.02.2008r

Nawiązujące do pisma w sprawie informacji publicznej na temat sposobu skutków wykonania

zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" - Wydział Drogownictwa i

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie uprzejmie informuję:

1. Gmina Konin miała zawartą umowę na prowadzenie schroniska dla

bezdomnych zwierząt w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt z

terenu m.Konina na rok 2007 z Towarzystwem Opieki Nad
Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie.

2. W roku 2007 liczba utrzymywanych zwierząt w schronisku tj.
190 szt.

3. Gmina Konina w roku 2007 przekazała na wsparcie Schroniska
dotację w wysokości 160.000,00 zł.

A/a EW Kierownik
JKydzia^aDrogownictwa

Komunalnćf

osią



URZĄD
62-025 Kostrzyn,ul.Dworcowa
tei 8 1 - 7 8 - 5 6 5 , f a x 8 1 - 7 8 - 1 9 Kostrzyn 2008 - 0^ - 07NIP 786-11-38-264, Regon 00052816 Kostrzyn ZUUS UJ 01

(4) '

ZOR- 7080II 72008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Agros "

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Dot: Udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

Urząd Miejski w Kostrzynie w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące udzielenia
odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i skutków wykonywania przez Gminę Kostrzyn
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą
0 ochronie zwierząt uprzejmie informuje że:

Pyt. 1. Czy i z kim gmina miała w 2006 i 2007 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ?

W 2006 i 2007 r. Gmina Kostrzyn miała podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Poznaniu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu naszej gminy i umieszczenie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Swarzędzu, ul. Dworcowa 3,62- 020 Swarzędz oraz zapewnienie im właściwej opieki.

Pyt. 2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2006 i 2007 r. ?

W 2006 i 2007 r. z terenu Gminy Kostrzyn wyłapano i umieszczono w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Swarzędzu łącznie 75 szt. bezdomnych zwierząt ( psy i koty )
z czego w 2006 r. - 22 szt., w 2007 r. - 53 szt. Na koniec 2007 r. na utrzymaniu schroniska
pozostawały 62 psy z terenu Gminy Kostrzyn, umieszczane tam w latach 2004, 2005, 2006
1 2007.



Pyt. 3. Jakie były -w 2006 i 2007 r. koszty 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 2006 i 2007 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł łącznie 35.940,00 zł, z czego
w 2006 r. była to kwota 10.940,00 zł, a w 2007 r. była to kwota 25.000,00 zł.
Forma płatności wyglądała następująco i obejmowała dwa rodzaje opłat:

2006 r.

- stałą opłatę miesięczną niezależną od ilości wyłapanych i przebywających w schronisku
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kostrzyn w wysokości 600,00 zł/miesiąc płaconą raz
na kwartał;
- opłatę za wyłapanie, transport i przyjęcie do schroniska psa lub kota z terenu Gminy
Kostrzyn w wysokości 170,00 zł/szt. płaconą miesięcznie w zależności od ilości wyłapanych
i przekazanych w danym miesiącu do schroniska zwierząt.

2007 r.

- stałą opłatę miesięczna niezależną od ilości wyłapanych i przebywających w schronisku
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kostrzyn w wysokości l .200,00 zł/miesiąc płaconą
raz na kwartał;
- opłatę za wyłapanie, transport i przyjęcie do schroniska psa lub kota z terenu Gminy
Kostrzyn w wysokości 200,00 zł/szt. płaconą miesięcznie w zależności od ilości wyłapanych
i przekazanych w danym miesiącu do schroniska zwierząt.

W skład stałej opłaty wchodzą: usługi weterynaryjne: odpchlenie, odrobaczenie, szczepienia,
sterylizacja, leczenie; energia elektryczna; zużycie wody; wywóz śmieci; obsługa zwierząt:
gotowanie, karmienie, sprzątanie itp.

Otrzymują:

- Adresat
-a/a



}2-025 Kostrzyn.ul.Dworcowa
[P| 8 1 - 7 8 - 5 6 5 , f a x 8 1 - 7 8 - 1 9 "
NIP 786-11-38-264, Regon 00052816

(4)

ZOR-7080/2/2008

Kostrzyn 2008-07-18

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Agros "

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Dot: Udostępnienia informacji publicznej na temat sposobu i skutków realizacji
zadania publicznego „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "

Urząd Miejski w Kostrzynie w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące
udostępnienia informacji publicznej na temat sposobu i skutków realizacji zadania
publicznego „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " informuje, że wysłał
pocztą w dniu 07.03.3008 r. odpowiedź na pytania zadane przez Państwa w piśmie z dnia
14 lutego 2008 r., które dotarło do tutejszego Urzędu. Jak się dowiadujemy od Państwa,
nasza odpowiedź z niewiadomych dla nas przyczyn nie dotarła do Państwa . W związku z
powyższym poniżej ponownie udzielamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Pyt. 1. Czy i z kim gmina miała w 2007 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na 'wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ?

W 2007 r. Gmina Kostrzyn miała podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Poznaniu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu naszej gminy i umieszczenie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Swarzędzu, ul. Dworcowa 3, 62 - 020 Swarzędz oraz zapewnienie im właściwej opieki.

Pyt. 2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2007 r.?

W 2007 r. z terenu Gminy Kostrzyn wyłapano i umieszczono w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Swarzędzu 53 szt. bezdomnych zwierząt. Na koniec 2007 r. na utrzymaniu
schroniska pozostawały 62 psy z terenu Gminy Kostrzyn, umieszczane tam w latach 2004,
2005, 2006 i 2007.

Otrzymują:

- Adresat
-a/a

URN1ISTRZ

lifrtnsfa



BURMISTRZ
M i a s t a K o ś c f a a t
OŚ 6134/1/2008

Kościan, dnia 28 lutego 2008 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

1. W 2007 r. Gmina Miejska Kościana zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt na terenie miasta Kościana z p. Grzegorzem Wróblewskim „IZBUD"
ul. Śmigielska 64, 64-000 Kościan.

2. Z terenu miasta Kościana w 2007 r. wyłapano:
a) 79 psów,
b) 32 koty,
c) 16 innych zwierząt (w tym m.in. lisy).

3. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2007 r. - 16.900,00 zł.
Stosowana forma płatności - ryczałt miesięczny.

M.G.



WÓJT
GMINY KOŚCIAN

ul. Młyńska 15
64-000 K o ś c i a n Kościan, 2008-04-21

GOŚ 7663/20/2008

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

W odpowiedzi na pismo dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i

skutków wykonywania zadania: 'opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie',

informujemy, że:

Gmina Kościan nie posiada umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

oraz zapewniania im opieki, natomiast w przypadku przedmiotowych

zgłoszeń są udzielane zlecenia firmie specjalizującej się w tym zakresie,

- brak jest zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapywanych i

utrzymywanych na koszt gminy w roku 2007r. Jako źródło informacji o ich

ilości mogą posłużyć zlecenia na, których są wyszczególnione liczby

wyłapywanych zwierząt,

koszt realizacji zadania w roku 2007 wyniósł 550,00, a płatność była

przekazywana jednorazowo za umieszczenie w schronisku po wystawieniu

faktury przez zleceniobiorcę.

a/a

zup.

mgrMaMbrzai
Sekretarz Gminy



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. 6 marca 2008r.

ROŚ-4 /7062/7/ 08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

UL GARNCARSKA37A

04-886 WARSZAWA

Urząd Gminy Kościelec w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2008r.

informuje, że Gmina nie miała w 2007r. stałych umów i nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

W związku z powyższym Gmina nie posiada danych o zwierzętach wyłapanych lub

utrzymywanych i nie ponosiła w 2007r. żadnych kosztów z tym związanych.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



URZĄD GMINY
K O T L I N

88-220 Kotlin. ll.fBKtofcłllłW
tel ./ fox 7405481

6136/1/2008 < Kotlin, dn. 2008-03-31

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

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej o wykonaniu zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem,, Urząd
Gminy w Kotlinie informuje, że: ; ,,

Gmina Kotlin nie posiadała w 2007 roku zawartych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
zostały wyłapane we własnym zakresie 2 bezdomne psy, które po przebadaniu
i zaszczepieniu przez weterynarza są psami stróżującymi na terenie gminnej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Wyszki . , , ,
koszt utrzymania psów w 2007 roku wyniósł l .500 złotych , > :

7 koszt utrzymania psów obejmuje zakup suchej karmy, szczepienia przeciwko
wściekliźnie -, zakup budy/,,

- i j dodatkowo codziennie bezpłatnie są odbierane resztki ze szkolnej stołówki celem
dokarmiania w /w psów , ;

Walenty



URZĄD MIASTA I GMINY Koźmin Wlkp. 11.03.2008r
63-720 WEUCOPOLSKI

000529479

GK 7080/2/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 25.02.2008r.)

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 2007 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 2007 na terenie gminy Koźmin Wlkp. wyłapano ok l O bezdomnych zwierząt.

3. W roku 2007r. za wyłapywanie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska

UMiG Koźmin Wlkp. wydał kwotę 1196,60 zł.



Koźminek, dnia 27 lutego 2008r.

WÓJT GMINY KOŹMINEK
62 - 840 K O Ź M I N E K

POWIAT KALISKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

G.NiR. 0717-23/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 866 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informuję, że :

1. Gmina Koźminek udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w
roku 2007 Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu oraz Usługom
Lekarsko - Weterynaryjnym w Koźminku,

2. W roku 2007 z terenu gminy Koźminek wyłapanych zostało 17 psów,
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wyniósł 3.824 zł, forma płatności

ryczałtowa.

Z poważarfitem

•zyński
'ÓJTA



URZĄD MIEJSKI W KORNIKU
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kórnik, dnia 26.03.2008 r.

B.OSR.7080-4/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie sposobu i skutków wykonywania

zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Miejski w

Kórniku informuje, że:

1. W roku 2007 gmina miała podpisaną umowę na przyjmowanie i utrzymywanie

bezpańskich zwierząt z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce ,

Okręg w Poznaniu - schronisko zwierząt w Swarzędzu.

2. W roku 2007 funkcjonariusze Straży Miejskiej przewieźli do schroniska w

Swarzędzu 41 psów.

3. Umowa z Towarzystwem opiewała na kwotę 20.000 zł płatną po przedłożeniu

rachunku, ponadto wydatkowano kwotę 1.523 zł na usługi weterynaryjne

związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wykonane przez

miejscowego lekarza weterynarii.

mir Zakrzewski

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



U li Z Ą D
I

9 77-430 KRAJENKA
ul. Wt. Jagiełły 9

Mi. (ÓW) 2639204,2639205, f*x J63W3
!»«. Ztotów, woj.

Krajenka, dnia 17 marca 2008r.

KZUP. 7080/1/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agros

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, iż Gmina i Miasto

Krajenka posiada własne schronisko dla psów, w którym umieszcza wszystkie bezdomne

zwierzęta. W roku 2007 wyłapano i umieszczono w schronisku 31 psów. Na realizacje tego

zadania gmina Krajenka przeznaczyła dotację w wysokości 10.000 zł.



WÓJT GMINY KRAMSK
ul. Chopina 12 f
62-511 Kramsk

RGW-6076/1/08
Kramsk, dnia 28.02.2008r.

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

Urząd Gminy w Kramsku przesyła informację publiczną na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

l .Gmina nie posiadała w 2007 r. stałej i umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
2.W 2007 r Gmina Kramsk poniosła następujące koszty w związku z utrzymaniem
bezpańskich zwierząt.
a) 2.537,5 zł- koszty za pobyt 10 psów w schronisku dla zwierząt w Koninie.
b) 153,17 zł- koszty związane z uśpieniem psów na czas transportu do schroniska.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z uchwała Nr 2/2008r. z dnia 29 stycznia 2008 r.
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny" została podjęta
decyzja o budowie schroniska dla zwierząt mającego służyć gminnemu związkowi oraz gmin
nie będącymi jego członkami, które zechcą w tym przedsięwzięciu uczestniczyć.

Dotychczas akceptację współuczestnictwa w w/w przedsięwzięciu wyraziło 12 gmin , w tym
miasto Konin.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a Z powAzaniem

V /S CsMlNY



[</V«Ł t ̂  Strona l z l

Tadeusz Wy pych

Od: "Wydział Ochrony Środowiska Krobia" <os@krobia.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 19 marca 2008 08:12

Odpowiadając na pismo z dnia 14 luty 2008r. w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem", informuję że:

1. Gmina Krobia nie posiada umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na
zapewnienie im opieki,

2. w 2007r. na ternie gminy wyłapanych zostało sześć psów, a koszt ich utrzymania wyniósł
4.869,54 zł (szczepienia, opieka weterynaryjna oraz zakup karmy).

Pozdrawiam, miłego dnia
Karolina Miler
Urząd Miejski w Krobi
Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
Tel. (065) 57-12-804

2008-03-19



Burmistrz Krotoszyna Krotoszyn,08.07.2008 rok
ul. Kołłątą/a 7

63-700 Krotoszyn
GK-7080/17/08

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 lipca 2008 roku o udzielenie informacji
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję co następuje:

ad. l .w 2007 roku gmina podpisała umowę z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce
SCHRONISKO dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie na prowadzenie schroniska oraz
wyłapywanie bezdomnych zwierząt

ad.2. w 2007 roku pracownik schroniska wyłapał 17 psów. Koszt utrzymania jednego psa w
schronisku zawarty jest w comiesięcznej dotacji, która w 2007 roku wynosiła 2.500,00 zł,
przeznaczonej na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Średnio miesięcznie
przebywa w schronisku 40-50 psów.

Jednocześnie winien jestem Państwu przeprosiny za brak odpowiedzi na pierwsze
pismo, ale zostało to spowodowane nadmiarem spraw załatwianych przez Urząd Miejski.

Sporządziła: Aleksandra Kwiatkowska z upoważnienia Burmistrza
Zatwierdził: Michał Kurek Zastępca f^rmjsfrza

mgr Franciszek] Marszałek



OD : IJRZfiD GMINY KRZEM IENIEUO NR TELEFONU :0 65 53613651 MflR. 2008 14:57 Pl

URZĄD GMINY
ul- Dworcowa 34

64-120 KRZEMIEŃ l EW O
woj. wielkopolski** Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
W a r s z a w a

Z;RRG 6138-5/08 Krzemieniewo, 2008-03-13

Urząd Gminy Krzemieniewo uprzejmie informuje, że w roku ubiegłym
gmina nie udzielała żadnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Problem ten nie występuje na terenie naszej gminy.



^Mino^ L / f Page l of l

Tadeusz Wypych

From: "Marcin Michlicki" <michlicki@krzymow.nowoczesnagmina.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 22 lutego 2008 15:09
Subject: informacja

Urząd Gminy w Krzymowie
ul. Kościelna 2
62-513 Krzymów
Marcin Michlicki

W nawiązaniu do waszego pisma z dnia 14 lutego 2008r dotyczącego sposobu i
skutków wykonywania zadania "opoieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie". Uprzejmie informujemy że, Urząd Gminy w Krzymowie w»2007r
nie posiadał stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2007r
nie było przypadków bezdmnych zwierząt.

Z poważaniem:
M. Michlicki

2008-02-22



Urząd Miastn i GniiDy
64-010 KRZYWIŃ"

pow. k o ś c i a ń s k i
w o j . w i e l k o p o l s k i e

(d. 517-05-25, 517-05-26, fax 517-06-76
ml' 008-10-04-888

VI?

GKP 6062/1/2008 Krzywiń, dnia 16.04.2008r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25 maja 2008r dotyczącego
udzielenia informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu informuje:

1. w 2007 roku gmina zawierała urnowy zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych wałęsających się psów z osobą prywatną.

2. dane liczbowe o wałęsających bezdomnych wyłapanych psach
31 szt.

3. koszt realizacji całego zadania to 8 370 zł,- w 2007r. płatne
gotówką

B/17RMIS
Miasta i Girfin

r inż. PawerBuksatfUfiez



Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp,
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 KRZYŻ WLKP.

tei. (o-67) 2564145 Krzyż Wlkp., 28.02.2008 r.
fax. (0-67) 256 52 55

OA-5464-09-08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 luty 2008 r. informujemy, iż Gmina
Krzyż Wlkp. ma podpisaną od 1998 r. stałą umowę ze schroniskiem dla
Zwierząt w Jędrzejowie i jest ona systematycznie przedłużana - ostatnia na
okres 4 lat, od dnia 01.12.2006 r. Koszty utrzymywania Zwierząt w
schronisku w 2007 r. wyniosły 31.400 złotych.

Na początku roku 2007 znajdowało się w schronisku 20 psów, z tego
adoptowano 13 psów, śmiercią naturalną umarły 2 psy, a na koniec roku
zostało 10 psów.

Z wyrazami szacunku

Korbik

M.Ł.



U RZĄD MIEJSKI
w Książu Wlkp.

ul Stacha Wichury l! a
63 130 Ks'<ą? Wlkp., woj. wielkopolskie
N1P 7K5-14-20-384 Went. 000530465

G.7080/1 /2008 Książ Wlkp., 07 marca 2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008 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 w 2007 r. - 8 psów.

3. Koszt realizacji zadania w roku 2007 wyniósł - 6.817,78 zł ( należność była regulowana

w 2 ratach).

Z up. Siiripistei

Grzegorz
p.o. Kierownika

Sprawę przygotowała: M.L.



URZĄD GMINY
ul; Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin
v* ! w l e l k o o o l s k l e

RŚ.7081-2/08

Kuślin, dnia 08 lipca 2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul.Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Odpowiadając wniosek z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie udzielenia

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy:

1. Gmina Kuślin nie ma zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnianie im dalszej opieki. Doraźnie zadanie to wykonuj ą pracownicy Zakładu

Obsługi Komunalnej, a schwytane zwierzęta umieszczane są do czasu znalezienia

nowego właściciela w punkcie przetrzymania na terenie gminy Nowy Tomyśl.

2. W 2007 roku na koszt Gminy utrzymywanych było 10 psów.

3. W 2007 roku koszt utrzymania psów wyniósł 14.596,94 zł. Opłata jest wnoszona

miesięcznie.

Jednocześnie przepraszamy za zbędną zwłokę.

'ziamski



U R Z Ą D G M I N Y
ul Karci. St. Wyszyńsk iego 23

64-420 K W i L C Z
tel (061)29-15-065,lax29-15-264

000535853
NIP 787-10-16-657

Kwilcz, dnia 17 marca 2008 r.

ROS.6074 - 2/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek informujemy, że nie posiadamy podpisanej umowy

na wyłapywanie zwierząt i nie zlecaliśmy takiego zadania do wykonania w 2007 r.

GM

ZASTĘPCA WÓJTA

inż. Wojciem Rabski



U R Z Ą D M I A S T A L E S Z N A

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA
tel.529-81-86

Leszno, dnia 26 lutego 2008r.

GK 0717/24/2008

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

W odpowiedzi na Państwa pytania zawarte w piśmie z dnia 14 lutego 2008
roku, uprzejmie informuję:

1. Wyłapywaniem bezdomnych psów zajmuje się Miejski Zakład Zieleni, z siedzibą
w Lesznie przy ul. Lipowej 20 A, który następnie zapewnia im opiekę w schronisku
miejskim.

2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2007 roku - tabela w załączeniu.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wyniósł 40.106,37 zł i został pokryty
ze środków Miasta Leszna. Płatności następowały po każdorazowym wystawieniu
faktury przez zakład budżetowy.

Z poważaniem

N A C Z E L N I K
Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

'eniusz Kdrpiński

U R Z Ą D MIASTA L E S Z N A 64 - 100 LESZNO UL. KARASIA 15
TEL. (0-65) 529 81 00, 529 81 01, FAX 529 81 31

e - m a i l : u m @ l e s z n o . p l w w w . l e s z n o . p l



Dane dotyczące psów w PZBP za okres od 31.12.2006 - 31.12,2007r.

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

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

SUMA szt.

31.12.2006r

10+
1 służbowy

Przyjęte
14

11
36
18
15
12
12
4
14
11
g
8

164

Sprzedaż
10
4

26
14
15
9
4
g
7
3
7
3

111

Inne wydano

1
1+1 służbowe

3

Choroba
1
1
1

2

2

2
2

11

Uśpione
2

2

11

2

1
13

1
12

44

31.12.2007r

6

Uśpione
21%

Sporządził:

Przyjęte
79%



Urząd Gminy Lipka
ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,

9 (067) 266-50-41 wew. 20
gmina@lipka.pnet.pl, www.lipka.pnet.pl

OR.0114/4/08

Lipka, dnia 4 marca 2008 roku

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Lipce informuje, że w 2007 roku gmina nie miała stałej umowy

i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy żadnego psa. Koszt realizacji całego zadania

był zerowy

Kurdzieko

C:\Documents and Settings\krystynag\Moje dokumenty\PRZEMEK\OCHRONA ŚRODOWISKA\Biuro Ochrony Zwiercąt .doc



WÓJT GMINY

LIPNO Lipno, dnia 5 marca 2008

R-0717/1/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt„Agroś'
Warszawa, ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2007 w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję co następuje:

- w 2007 r. Gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie D.O.G. Sanitarny
Odłów Zwierząt Zbigniew Paruch, 59 - 400 Jawor, ul. Legnicka 12 A,

- w 2007 roku wyłapano l szt. bezdomnych psów,
- koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniosła 427,00 zł brutto, jednorazowa forma

płatności za umieszczenie w schronisku.

Z poważaniem

usz Chodorowski
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Argos BOZ

From: "Marcin Kozłowski" <oc@liskow.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 4 marca 2008 00:35
Subject: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Urząd Gminy Lisków
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56
62-850 Lisków

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 lutego 2008r. uprzejmie infromuję że:
1) w 2007 roku gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie udzieliła również żadnego
zlecenia w zakresie zapewnienia im opieki,
2) w roku ubiegłym z terenu Gminy Lisków nie wyłapano żadnych bezdomnych zwierząt,
3) w roku 2007 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem czy utrzymaniem zwierząt bezdomnych.

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

Internal Virus Database is out-of-date.
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BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ

Luboń, dnia 05 sierpnia 2008 r.

PRiOŚ- 7080/1/08

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

2.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.07.2008 r., informujemy iż:

Miasto Luboń w roku 2007 posiadało umowę zawartą z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Polsce, Okręg w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 250.
Przedmiotem umowy jest zlecenie zadań z zakresu zapewnienia na terenie Miasta Luboń
opieki nad bezpańskimi zwierzętami określonych w art.ll ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm). - przyjmowanie
i utrzymywanie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt.
Wynagrodzenie ryczałtowe za usługę objęta umową wyniosło brutto 20 000,00zł - płatne w
czterech ratach. Z przeznaczeniem na: remont boksów, zakup karmy, zakup leków, opiekę
weterynaryjną, opłaty eksploatacyjne, wydatki administracyjne.

W 2007 r. na utrzymaniu Schroniska Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, z siedzibą w
Swarzędzu przy ul. Dworcowej 3 znajdowały się 43 psy z terenu Miasta Luboń.

'•yt

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt
2. aa.

Przygotowała
Joanna Cichoń
tel.061 8130011 wew. 35

Urząd Miasta Luboń, Pl. E.Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
tel. 061 8130141 faks 061 81300097 email burmistrz@lubon.pl REGON 000524619 NIP 777-18-99-373



URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2

Powiat Nowotomyski
Województwo Wielkopolskie

MUkx 0-61 44 U 924; NIP 788-i 1-31-348

RG/J/7080/02/08

toP

Lwówe/c, dnia 27.02.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37a

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14.02.2008r. (otrzymany 25.02.2008r.)

uprzejmie informujemy:

1. Gmina w roku 2007 posiadała zawartą umowę z Ośrodkiem Szkolenia Psów w

Nowym Tomyślu na chwytanie psów bez opieki celem poddania ich obserwacji,

ustaleniu stanu zdrowia oraz przechowywania tych zwierząt.

2. W 2007r. przechwycone zostały 3 psy, a utrzymywanych w ciągu całego roku było

(średnio) 9 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 13. 997,80 zł.

Osoba do kontaktu:

Jezierski Włodzimierz

te/. 067 4414024



URZĄD
^ 4 Opatowska, dn. 2008-03-12

'opatowska

BGK.0717-11/08

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

W odpowiedzi na pismo które wpłynęło do Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej dnia

25 lutego 2008r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem", pragnę

poinformować, iż w związku z tym, że nie było informacji z sołectw od mieszkańców

i Policji:

1. Gmina w roku 2007 nie wydała stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki.

2. Gmina nie posiada danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymanych na

koszt gminy w 2007r.

3. W związku z tym że gmina nie prowadziła wyżej wymienionych zadań nie poniosła

kosztów z tym związanych.

Jednocześnie informujemy iż w roku 2008 zostanie podpisana umowa na w/w zadania.

Z poważaniem

f «p. W Ó J T A G M I N Y

/^^y'/ - t ; / -'.nż. Tomasz Jerczyński
;.-.ro.vr<ik Referatu Budownictwa,

". • -.—. ip-jjnaj j Ochrony Środowiska

Sporządził
Jerczyński Tomasz
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Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

ul. Sikorekicgo 7, 89-310 Łobżenica
tei. (06?)286-si-oo,fax. (067)286-81-39 Łobżenica, dnia 29 lutego 2008r.

ROŚ - 7062 - 7/08

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008 r, informuje, że Gmina Łobżenica
zawarła umowę w dniu 03 października 2005 r. z Firmą „ WET - AGRO SERWIS " z
siedzibą w Czarnkowie przy ul. Myśliwskiej l A/6.

W 2007 roku koszt realizacji całego zadania związanego z interwencyjnym
wyłapywaniem i przetransportowaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łobżenica w
ilości 2 psów dla powyższej firmy wyniósł z budżetu Gminy 1284,0 zł. W formie miesięcznej
płatności za wystawione faktury.

Z poważaniem

S T R Z

mgt£i/[gkniusz Cerlak

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

Sporządziła: Jolanta Zawadzka
tel.067286-81-08.



URZĄD GMINY

Nr 7042/1/2008
NiP 784-- ; ::f-23~215

Łubowo, dnia 27.02. 2008 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2008 r Urząd Gminy w Łubowie informuje

Gmina Łubowo ma Umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
Schroniskiem dla Zwierząt prowadzone przez Gminę i Miasto Września ul. Gen.
Sikorskiego 38
w 2007r nie było potrzeby wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Gmina ponosi opłaty w momencie wykonania usługi w/w zakresie przez
wymienione Schronisko.



Urząd Miasta i Gminy Margonin
64-830 Margonin (1)

ul. Kościuszki 13
te l ./fax (0-67) 2847273, 2846-068,2846-059

NIP 766-10-33-974

ROŚ 7^20/24/08

Margonin, dnia 10 marca 2008 roku

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla ZWIERZĄT „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W związku z Państwa pismem, z dnia 14 lutego 2008 roku, data wpływu do Urzędu

25 lutego 2008 roku, Urząd Miasta i Gminy w Margoninie przysyła następujące informacje

dotyczące „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":

ad l. Od października 2007 roku Gmina Margonin ma podpisaną Umowę z firmą:

V£T-Agro Serwis, ul. Myśliwiecka l A/6, 64-700 Czarnków.

Wcześniej ustawowy obowiązek był realizowany przez pracownika gminy.

Ad.2. Liczba psów utrzymywanych na koszt gminy wynosi 10 sztuk.

Ad. 3. Całkowity koszt wyłapywania i utrzymania psów w 2007 roku wyniósł: 6 466,51 zł.

Od czasu podpisania umowy z firmą realizująca obowiązek opieki nad zwierzętami opłata

wnoszona jest w cyklu miesięcznym.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Istrza

mgr inźfWieslai$Sufos!ński

MN



OMINY
"-350 MIASTECZKO KRAJ.

ul Dąbrowskiego 16
tex (067) 2873196 2873197

5?-w-724 Miasteczko Kraj. 27.02.2008 r

R 6134-1/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

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

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie odpowiadając na pismo z dnia 14.02.2008 r.
dotyczące informacji na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przekazuje odpowiedzi na poszczególne pytania:
1.umowa zawarta na l rok z firmą „YET-AGRO SERWIS" z siedzibą ul. Myśliwska l A/6

Czarnków,
2. na koszt Gminy był utrzymywany l pies,
3. koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 2.119,83 zł..

TB.



,Jk/ĄD GMINY
34-361 MIEDZiCHOWO

ul. Poznańska 12
••v i e i k o o o l s k i e

IOŚ.7081-1/08

W f

Miedzichowo, dnia 28 luty 2008 roku

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 14 lutego 2008 roku (data wpływu do Urzędu: 25

luty 2008 rok) dotyczącym udzielenia informacji publicznej odpowiadam na zadane w nim pytania:

1. W 2007 roku Gmina Miedzichowo miała podpisaną umowę z Pawłem Brzozowskim zam.

Osiedle Batorego 22/12, 64-300 Nowy Tomyśl na świadczenie usług w zakresie

wyłapywania bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki.

2. JSTa koniec grudnia 2007 roku gmina utrzymywała 6 wyłapanych bezpańskie

3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wynosił 9 888,00 zł brutto -

miesięczny ryczałt.

płatności:

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Osoba do kontaktu: Bogusława Ignorek tel. 061 44 10 249



UBZĄ0
w Miejskiej €dre« Miejska Górka 2008-03-21

ul. Rynek

WK-613/2/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos „

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski W Miejskiej Górce w odpowiedzi na prośbę -
wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje, że na terenie Gminy
Miejska Górka w 2008 roku nie wystąpiło zjawisko bezdomnych zwierząt.
W związku z czym gmina nie poniosła kosztów związanych z
wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt.

INSPJ/TOB
v—-̂  /

amowie*
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6134/1/08

U R Z Ą D G M I N Y
Mieleszyn

62-212 Mieleszyn tel. (061) 4295060fax. (061) 4295073

Mieleszyn, dnia 27.02.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 lutego 2008 r.(data wpływu 25.02 2008 r.), Urząd

Gminy w Mieleszynie udziela następujących informacji:

Ad. l. W roku 2007 gmina nie udzieliła żadnego zlecenia na wyłapywanie i bezdomnych

zwierząt. W przypadku zapewnienia dalszej opieki gmina zleca firmie Vet Agro Serwis

Czarnków.

Ad. 2. Brak kosztów utrzymania.

Ad. 4 Brak kosztów realizacji zadania.

z poważaniem



URZĄD GMINY MIESCISKO
Pl. Powstańców Wielkopolskich 13 tel. (061) 429-80-10 ; fax. (061) 427-80-8
62-290 Mieścisko
e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl

Mieścisko dn. 29.02.2008r.
OR-0114/2/2008

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informujemy:

1. W 2007r. oraz w latach poprzednich gmina miała zawartą umowę
z firmą YET-AGRO SERWIS z Czarnkowa ul. Myśliwska l A/6
64-700 Czarnków. Umowa jest odnawiana każdego roku.

2. W roku 2007 firma VET - AGRO SERWIS wyłapała na terenie
Gminy Mieścisko 6 psów, które zostały umieszczone w
schronisku prowadzonym przez firmę. W załączeniu przesyłamy
kserokopię umowy z wyszczególnionymi stawkami za pobyt psa
w schronisku.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2007r. wyniósł 6.626,34 zł

EŚCISKO

aszyński



UMOWA

zawarta w dniu 02.01.2007 roku pomiędzy: .
- Gminą Mieścisko z siedzibą 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. j 3

reprezentowaną przez
Andrzeja Banaszyńskiego

a firmą

„VET-AGRO SERWIS" z siedzibą ul. Myśliwska 1 A/6, 64-700 Czarnków zwaną dalej
„WYKONAWCĄ" w imieniu której działa lek. wet. Zenon Jażdżewski - właściciel
firmy.

§ 1
Gmina Mieścisko powierza firmie „VET-AGRO SERWIS" z Czarnkowa wykonanie
następującej usługi:
wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy z przetransportowaniem i
przetrzymywaniem zwierząt w Pogotowiu dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.

§2
Do zadań „WYKONAWCY" należy:
- przyjmowanie telefonicznych interwencji zgłoszonych przez Gminę Mieścisko na

akcyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych,
- podjęcie interwencji w dniu zgłoszenia,
- przyjęcie bezdomnych zwierząt do Pogotowia i utrzymanie ich do czasu:

- wydania (adopcji)
- koniecznego uśpienia w przypadku zwierząt niebezpiecznie agresywnych

oraz chorych, których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem.
lub wyłapywanie i przewiezienie bezdomnych zwierząt we wskazane przez Urząd
Gminy miejsce,
- ponownego przyjęcia zwierzęcia adoptowanego, o ile nie spełnia ono oczekiwań
osoby adoptującej,
- uczestniczenie w akcjach porządkowych (wyłapywanie zwierząt) organizowanych

przez Urząd Gminy w Mieścisku,
- odebranie zwierząt wcześniej pochwyconych i przetrzymanych w

pomieszczeniach wyznaczonych przez Urząd Gminy w Mieścisku (w terminie 24
godzin od zgłoszenia).

§3
Za wykonanie usługi ustala się wynagrodzenie netto:
1. Każdorazowy dojazd do miejscowości Mieścisko z Pogotowia w Jędrzejewie x 2

plus km przejechane w czasie akcji x stawka ryczałtowa za pojazd powyżej
900 cm3 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej,

2. Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 70,70 zł/godzinę, bez względu
na ilość pochwyconych zwierząt (nie mniej niż 1 godzina),

3. Przyjęcie psa do pogotowia 30,30 zł (opłata obejmuje wymagane szczepienia
profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne),

4. Pobyt psa w Pogotowiu 5,55 zł/dobę pobytu,
5. O ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach sterylizacja, kastracja, tatuaż - koszt

70,70 zł.
Do w/w cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.



6. Wartość usługi netto za miesiąc kalendarzowy nie może być niższa jak 250 zł
netto. W przypadku sumy wartość usług z punktów 1, 2, 3, 4, 5, niższych jak 250 zł
netto stosuje się ryczałt wyrównawczy do 250 zł netto opodatkowany 22% VAT.
Ceny dotyczą roku 2007
7. Wynagrodzenie w latach następnych zwiększone będzie w oparciu o wskaźniki
wzrostu cen towarów i usług za ostatni rok, podanych przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.

§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 02.01.2007 roku do 31.12.2007roku.

§5
„WYKONAWCA" oświadcza, że posiada przeszkolonych pracowników i niezbędny
sprzęt konieczny do wykonania zlecenia jak w § 2 niniejszej umowy (samochody do
przewozu zwierząt, pneumatyczna broń do usypiania zwierząt, pętle, siatki, obroże,
kagańce, klatki).

§6
Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi wynikające z:

1. ustawy o ochronie zwierząt
2. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§7
Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w terminie 3 miesięcy.
W przypadku rozwiązania umowy, zwierzęta ze schroniska zostaną odebrane lub
pozostaną w schronisku na koszt gminy, wg obowiązujących cen. ~ -,-

§8
Wszelkie zmiany treści, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy
pisemnej.

§9
W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie
mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWAJĄCY WYKONAWCA

YET-AGR0-B1ERWIS
ul.MyśJiwska/i A/6

6-4-760 Czarnków
lek. wet. Z.

te!.253-34-92,fa/255-48-82

SKAJHBNI& „MINYf

mgr Teresa Sn m
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Argos BOZ

From: "Ochrona Środowiska" <ochronasrodowiska@miedzychod.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 14 marca 2008 12:32
Subject: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 lutego 2008 w sprawie udzielenia
informacji dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, przesyła następujące informacje.
1. Gmina Międzychód zleca wyłapywanie bezdomnych czy porzuconych zwierząt Zakładowi Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Międzychodzie.Pracownicy zakładu opiekują się także w/w zwierzętami do czasu zgłoszenia się
właściciela, lub też znalezienia nowego.
2. W 2007 r. Gmina wydała na zadania związane z wyłapywaniem, opieką, usługami weterynaryjnymi, zakupem karmy
oraz kojcy kwotę w wysokości 5 351,52 zł.

Z poważaniem
Julia Fredrich
(tel.09574881 21)

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.518 / Virus Database: 269.21.7/1319 - Release Datę: 2008-03-08 10:14

2008-03-14



URZĄD MIASTA I GMINY
63-510 Młkstat, ul. Krakowska 17

Regon 000529522 Mikstat, dnia 14.03.2008 roku
N l P 514-01-31-093

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.02.2008 roku dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", tut. urząd informuje:

Ad. l. miasto i gmina w roku 2007 nie miała podpisanej stałej umowy, jak również nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, gdyż przypadek taki nie
wystąpił,

Ad. 2. nie dotyczy - przypadek taki nie wystąpił,

Ad. 3. z powodu nie wystąpienia przypadku wyłapywania bezdomnych zwierząt, gmina
żadnych kosztów nie poniosła.

z poważaniem

mgrEogdan Matecki
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OD :LIRZPD GMIHYMILOSLFW NR FflKSU :061-438-30-51 6 SIĘ. 2008 12:10 STR. l

STRAŻ MIEJSKA
w Miłosławiu Miłosław, 06.08.2008r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo informuję, że Gmina Miłosław ma podpisane

porozumienie z Miastem i Gminą Września, która prowadzi schronisko dla

zwierząt. Pracownicy schroniska zajmują się wyłapywaniem bezdomnych

zwierząt z Gminy Miłosław i zapewnieniem im dalszej opieki.

W roku 2007 na terenie naszej gminy schwytanych zostało 10 bezdomnych

psów i jedna świnia.

Koszt wyłapania i utrzymania zwierząt wyniósł w roku 2007 10.000,00 zł.



w p
Burmistrz Gminy

Mosina
Mosina, 27 luty 2008 r.

BG.0114-7/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt "Argos"
Ul. Garbarska 37A
04-886 Warszawa
tel/fax 022 615 52 82

W odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku skierowanym do Urzędu

Miejskiego w Mosinie w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

informuję, że:

1. Gmina nie posiada zawartej na stałe umowy odnośnie wyłapywania

bezdomnych zwierząt od 7 lat skutecznie tą czynność wykonują strażnicy Straży Miejskiej

w Mosinie, którzy przeszli odpowiednie przeszkolenie w Towarzystwie Opieki nad

Zwierzętami w Poznaniu, posiadają specjalistyczny homologowany sprzęt do odławiania

(pętle, klatkę, siatkę przyczepkę do przewozu zwierząt, strzelbę PALMERA wykorzystywaną

tylko w obecności lekarza weterynarii, rękawice ochronne). Odłowione zwierzęta odwożone

są do schroniska Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Swarzędzu, z którym Gmina

posiada podpisaną umowę na przyjmowanie odłowionych zwierząt.

2. W 2007 roku Straż Miejska przeprowadziła 228 interwencji w stosunku do

zwierząt. Odłowiono 72 psy z czego 52 umieszczono w schronisku w Swarzędzu

20 przekazano właścicielom, 2 bociany przewieziono do lecznicy ZOO w Poznaniu, kunę

wywieziono w głąb lasu i wypuszczono na wolność, 2 lisy - po konsultacji lekarzem

weterynarii uśpiono i przekazano do badań weterynaryjnych.

3.Całkowity koszt wynikający z podpisanej umowy ze schroniskiem

w Swarzędzu wyniósł 38.000,00zł, koszt dowozu odłowionych zwierząt przez Straż Miejską

- 5.000,00zł

Z poważaniem

rmistrza
/

mtfópki

Zastępcą/Buni

Do wiadomości:
Straż Miejska w Mosinie
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Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina IPR/LiRiYSlA
P O L S K A

Data: 5 lutego 2008 rokuZn.spr. GK.7080-2/08

Referent: Barbara Borejsza-Ida

Telefon: (061)8122-055

Pokój: 37

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania: opieka nad bezdomnymi zwierzętami informuję:

1. Na terenie Gminy w 2007 roku bezdomne zwierzęta były wyłapywane przez Straż
Miejską i przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek"
w Obornikach (na podstawie porozumienia zwartego z Gminą Oborniki).

2. Koszty wyłapania bezdomnych zwierząt w roku 2007 roku są trudne
do oszacowania, ponieważ jest to koszt działalności Straży Miejskiej. W 2007 roku
wyłapano 51 psów, z czego 45 zostały przekazane do schroniska a pozostałe
oddane właścicielom tuż po wyłapaniu. W chwili obecnej w schronisku na koszt
Gminy Murowana Goślina są utrzymywane 24 psy,

3. w 2007 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie wydał kwotę 30 000,00 zł. Była to opłata ryczałtowa.

GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l OCHRON* ŚRODOWISKA

. ̂
Barbara j Borefsza-lda

podinspektor ds. ochrony Łrodowiska i usług komunalny*

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: gmina@murowana-goslina.pl

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

Dyżur Burmistrza:
poniedziałek 14.00-17.00
czwartek 9.00-10.00



Mycielin, dnia 29.02.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2008 r. Wójt Gminy Mycielin

informuje, co następuje:

1. W 2007 r. Gmina Mycielin nie miała podpisanej umowy, ani nie udzielała zleceń na

wyłapanie bezdomnych psów.

2. W 2007 r. do Urzędu Gminy Mycielin wpłynęło jedno zgłoszenie o bezdomnym,

wałęsającym się psie. Dla psa poszukano nowego właściciela wśród mieszkańców

gminy.

3. W 2007 r. Gmina nie poniosła żadnych kosztów na opiekę nad bezdomnymi psami.

W gminie Mycielin nie ma potrzeby uruchamiania programu opieki nad

bezdomnymi zwierzętami



Urząd Miasta i Gminy
62-330 Nekla

woi. wielkopolskie
Nekla 6.03.2008 r

70 80 - 1/2008

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

Odpowiadając na pismo z 14 lutego 2008 r informuję, że Miasto i Gmina Nekla ma

podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opiekę w schronisku dla

zwierząt z Miastem i Gminą Września.

W roku budżetowym 2007 koszt ryczałtowy rocznej realizacji powyższego zadania wynosił

6.600,- zł ( sześćtysięcsześćsetyzłotych 00/100 ).

W 2007 umieszczono w schronisku 18 psów.

a/a



Nr UG 6052/6/08 Niechanowo 11.03. 2008 r.

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

Urząd Gminy w Niechanowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej informuje:
- Gmina Niechanowo w roku 2007 nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt, Gmina Niechanowo zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które następnie
zostały przekazane pod opiekę schronisku dla zwierząt w Gnieźnie;

- w 2007 roku na terenie Gminy Niechanowo na zlecenie Urzędu Gminy w Niechanowie
wyłapano dwie sztuki bezdomnych zwierząt;

- Gmina Niechanowo pokryła koszt przewozu zwierząt.

Euge,



Urząa c^miny l Mta
63-460 NOWE SKALMIERZYCE

www.notoeskaimierzyce. Nowe Skalmierzyce, dnia 29.02.2008r.

RG.6134-1/08

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

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.
W roku ubiegłym zostało wyłapanych 6 sztuk bezdomnych psów, a łączny koszt utrzymania
schroniska za zeszły rok wyniósł 11 636,12 zł. Ponadto Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
przeznaczyła kwotę w wysokości 21 120,00 zł na II etap budowy wspomnianego schroniska.

W razie dodatkowych pytań, prosimy kierować je bezpośrednio do zarządzającego
schroniskiem pod wskazany adres:

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

B U R M j
GMINY l'

w Nowych S

BożenalBui

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce a/a



W P

URZĄD MIEJSKI
w NOWYM TOMYŚLU

64-300 Nowy Tomyśl, ui. Poznańska 33 Nowy Tomyśl dnia 27. 02. 2008r.
tel. (0-61) 4426600, fax (0-61) 4422754 J J

województwo wielkopolskie

KIRiOŚ.VI-7080-2/08

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

W nawiązaniu do otrzymanego Waszego pisma z dnia 14 lutego 2008r.
( otrzymano 25. 02. 2008r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
przesyłani informację zgodnie z załączonymi pytaniami:

1. Gmina Nowy Tomyśl podpisała w 2007r. roczną umowę i podmiotem
gospodarczym to jest Ośrodkiem Szkolenia Psów Paweł Brzozowski w
Nowym Tomyślu na świadczenie usług w zakresie żywienia i
pielęgnacji psów pozostających bez opieki, agresywnych - które
swym zachowaniem powodowały zagrożenie dla ludzi w miejscach
publicznych.

2. Na koniec 2007r. w punkcie odosobnienia przebywało 42 szt. psów.
( większość psów pochodzi z lat poprzednich )

3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2007 roku wyniósł 30 930,30 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.

Ze względu na brak dalszych miejsc do czasowego przechowywania i żywienia
bezdomnych psów, oraz braku możliwości przekazania ich do istniejących
schronisk , nie podjęto uchwały o odławianiu bezdomnych psów. Pragnę
nadmienić, że w ostatnim roku zaobserwowano nasilony proces podrzucania
miotów, wyrzucania psów oraz liczne przypadki udziału bezpańskich psów w
kolizjach drogowych.
Problem bezpańskich psów winien być uregulowany poprzez opracowanie
realnego do wykonania i stosowania prawa.

Z poważanjem.

Zastępca,



OD :Urząd. Miejski u Obornikach, NR FflKSU :061 6559101 27 MflR. 2008 15:30 STR.l

ROS.071>27/08

Oborniki, dnia 26 marca 2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

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

r

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i Ich wyłapywanie"
uprzejmie informuję, co następuje :

• w okresie od 01.01.2007 do 31,12.2007 Straż Miejska wyłapała l przekazała
do schroniska „Azorek" 111 szt. bezdomnych psów/teren miasta,gmlny i
powiatu/

• na koszt gminy w 2007 r. utrzymywanych było 275 bezdomnych psów
• koszt realizacji całego zadania oparty na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających w schronisku wynosił - 196.000,- zł

B



URZA° MIASTA
64-520 Ob iycko, Rynek 19

vvej, wielkopolskie Obrzvcko. dmą 05.03.2008r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2008r. Urząd Miasta w Obrzycku informuje, że:

w roku 2007 nie były zawierane umowy i zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
brak danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt miasta

Otrzymują:
I-wnioskodawca
11-a/a SEKRETARZ MIASTA



URZĄD GMIN"*
64^0 OBfiZYCK§, Ryn* 19

woj.

Numer sprawy : 607 / 1 / 08 Obrzycko, 27.02.2008r.

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

Nawiązując do Waszego wniosku o udzielenie odpowiedzi na temat
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" - Urząd Gminy w Obrzycku informuje, że bezdomne zwierzęta
mogą zostać dostarczane do znajdujących się w pobliżu schronisk - obiekty w
Obornikach Wlkp. i w Przyborówku ( gmina Szamotuły ).

Gmina Obrzycko nie podpisywała umów w sprawie wnoszenia stałych
opłat, które są opłatami ryczałtowanymi, lecz może pokryć koszty
utrzymywania zwierząt każdorazowo dostarczanych do schronisk z naszego
terenu.

Opłata za utrzymywanie jednego zwierzęcia w wyżej wymienionych
obiektach wynosi około 400 zł rocznie.

W roku 2007 nie korzystano z usług przez te obiekty oferowanych.



URZĄD GMINY i MIASTA
ul. Rynek 1

63-430 ODCLANÓW
Regon 000529516

NI P 622-16-95-386

Odolanów dnia 04.03.2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
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 2007 roku z terenu naszej gminy do schroniska zabrano l Ipsów.
Od 2007 roku wnosimy opłatę roczną na utrzymanie schroniska, która wynosi
10.440,00zł., w zamian czego zwierzęta do schroniska zabierane są bezpłatnie.



UR7 ••.'<;: . Ś
Ul. :.-'-:i 53

tei. ;0-67; ;uo 99 83

GKM - 6056/01708 Okonek, dnia 26 lutego 2008 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 lutego 2008 r. dot. udzielenia
informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Urząd Miejski
w Okonku uprzejmie informuję, że:
1. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki

zajmuje się firma „VET - ARGO SERWIS" ul. Myśliwska l A/6,
64-700 Czarnków (zgodnie z podpisaną umową),

2. w/w firma w 2007 r. z terenu Miasta i Gminy Okonek wyłapała oraz objęła
opieką 17 szt. psów i 5 szt. kotów,

3. w 2007 r. za usługi wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami
wyasygnowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 28.038,08zł.

ald M Duszara

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

MW/KL
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Tadeusz Wypych

From: "Agnieszka Sawicka" <a.sawicka@olszowka.org.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 25 lutego 2008 15:13
Subject: Informacja o zwierzętach od UG Olszówka

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.02.2008 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka
nad bezdomnymi zwierzętami! ich wyłapywanie" Urząd gminy w Olszówce
informuje, że nasza gmina nie miała w 2007 r. umowy stałej ani zlecenia na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Nie posiadamy również żadnych danych
liczbowych na ten temat.

Informację sporządziła:

Podinspektor UG Olszówka

Sawicka Agnieszka
tel. kontaktowy 0-63 27 39 010 wew.30

2008-02-25
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Argos BOZ

From: "Straż Miejska Opalenica" <strazmiejska@wp.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 3 marca 2008 00:45
Subject: Odpowiedź na wniosek z dnia 14.02.2008 r. o udzielenie informacji publicznej

Straż Miejska
ul.Zamkowa 2
64-330 Opalenica
tel.0614477202
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opaieka nad bezdomnymi ziwrzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustwąo ochronie zwierząt
niniejszym informuję, że:
1. W roku 2007 Gmina Opalenica miała zawatąz osobą fizyczną u mowę zlecenie na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W roku 2007 na terenie Gminy Opalenica zostało odłowionych 15 szt. psów, liczba dni żywienia/psa w roku
2007 wyniosła 6336 dni.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wyniósł 18 743,64 zł. Opłata za schwytanie i opiekę nad
zwierzętami oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opiekę na podstwie rachunku
szczegółowego. Nadmieniam, iż koszty inwestycji w cleu zapewnienia sprawowania prawidłowej opieki nad
bezdomnywmi zwierzętami i bezpieczeństwa w roku 2007 to z ww. kwoty 5792,14 zł.
Komendant Straży Miejskiej
Krzysztof Ratajczak

Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.3/1308 - Release Datę: 2008-03-03
10:01

2008-04-01
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Urząd Gminy
w Opatówku

Plac Wolności 14
62-860 Opatówek Onatńwpk 03 03

Wtel. 761-85-37 761-80-80 UpaiOWCK U3.U3.
Wfax 1062) 761-80-17

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

RGŻ 6052/2/08

Odpowiadając na Wasze pismo, które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 25.02.2008r
Urząd Gminy w Opatówku informuje:

1. gmina zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu

2. w roku 2007 z terenu naszej gminy odłowiono 26 bezdomnych zwierząt
3. koszt realizacji zadania w roku 2007 to kwota 4 950zł, płatne jednorazowo za

umieszczenie w schronisku po odłowieniu zwierzęcia.

zup:
Bogumiło

p.o. Kiśrpynika Wydziału
Rolnictwa Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska
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Tadeusz Wypych

From: "Monika Burzyńska" <m.burzynska@orchowo.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 22 lutego 2008 12:17
Subject: informacje odnośne opieki nad zwierzętami

PPRLiOC.6133-01/08
Orchowo, dnia 2008-02-22

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa prośby Urząd Gminy w Orchowie przesyła informacje na temat sposobu i skutków

wj^nywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

l . Gmina Orchowo działa w porozumieniu ze schroniskiem dla zwierząt w Ostrowie Kościelnym k. Strzałkowa,
który powstał i działa w ramach Związku Gmin Regionu Słupeckiego, którego jesteśmy członkiem.

Schronisko to wykonuje wszystkie zadania odnośnie opieki nad zwierzętami, w zamian Gmina Orchowo
opłaca składki kwartalne.

2. Urząd Gmin nie posiada danych odnośnie zwierząt, ponieważ schronisko samodzielnie wykonuje zadania na
terenie gminy.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2007r wyniósł: 1 1 .237,89zł. w formie kwartalnych składek.

Monika Burzyńska
Referent

Gminy Orchowo

2008-02-22



URZĄD MIASTA I GMINY
64-113 Osieczna

Osieczna, 21 marca 2008 r.

GK 7062/2/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-884 Warszawa

W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji publicznej nt. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, tut. Urząd informuje co następuje:
1. W roku 2007 gmina udzielała zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Panu
Sławomirowi Zbierskiemu zam. Telkimyśl la, 64-010 Krzywiń.
2. W 2007 r. odłowiono 8 szt. wałęsających się bezdomnych psów, nie odnotowano
przypadków zgłoszeń o innych bezdomnych zwierzętach.
3. Koszt tego zadania w roku 2007 wyniósł 3.360,00 zł.

Otrzymuje:
^tpAdresat,
2. A/a.



SA/?

URZĄD GMIN*
ul. Główna 1

62-613 Osiek Mały
woj. wielkopolskie Osiek Mały, dn. 07.03.2008r.

Nr 7615/7/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008r. - Urząd
Gminy w Osieku Małym informuje, że w roku 2007r Gmina nie
zawarła umowy ani też nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, gdyż nie było takich przypadków.



URZĄD MIASTA i GMIN\
64-560 bstrorog u. wroniecka 14 Ostroróg, 2008-02-28

woj wieiKopolskie
tel (061/29 ib-565 29-16-581

fax(061)29 16-597

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu udziela informacji w związku ze złożonym
pismem z dnia 14 lutego 2008 roku:

- gmina posiadała umowę z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt pod
nazwą „Radość Psiaka" z siedziba w Szamotułach, ul. B.Chrobrego reprezentowane
przez Prezesa Fundacji p. Wandę Jerzyk;

- w 2007 roku wyłapano na terenie gminy 5 bezdomnych psów;

- koszt związany z podpisaną umową za rok 2007 wyniósł 3 000,00 zł. Opłata
była jednorazowa, ryczałtowa.

ZASTĘPGA BURMISTRZA
MiGJ/Ostroróg

mgr inż. Stanisław Zołądkowski



P a g e l o f l

Argos BOZ

From: "Michał Piechocki" <mp@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 29 lutego 2008 06:20
Subject: Odpowiedź na pismo z dnia 14 lutego 2008 roku

Ostrów Wielkopolski, 29 lutego 2008 r.

WIR.RGK.7080-4/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z Państwa pismem dotyczącym uzyskania informacji na temat sposobów i
skutków wykonania zadania dotyczącego „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem: przewidzianego ustawą, udzielamy następujących informacji:

Ad.1 Czy i z kim gmina miała w 2007 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki?

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w ubiegłym roku podpisała jedną umowę na realizacje
wyłapywania jaki i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom. Zawarta umowa
odnosiła się nie tylko do terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, ale do wszystkich gmin
powiatu ostrowskiego. Została ona zawarta z :
Przedsiębiorstwem Usługowym „ANNAS"
ul. Wiejska 20/3
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ad. 2 Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2007 roku?

Z początkiem stycznia 2007 roku w liczba psów wynosiła około 90 sztuk, ale stopniowo
była ona pomniejszana ze względu na wzmożoną adaptację zwierząt przez mieszkańców
powiatu ostrowskiego. Przez przeważający okres w 2007 r. w schronisku mieszkało
jednocześnie około 60 psów i 3 koty. Z podobnym bilansem ilościowym zwierząt
przebywających w schronisku zakończył się miniony rok.

Ad. 3 Jaki był w 2007 r. koszt realizacji całego zadnia i jak była forma płatności za opiekę?

Koszt realizacji całego zadania wynosił w roku ubiegłym wyniósł 120.000 PLN z tym, że
dotyczył on wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Realizacja płatności odbywała za
pomocą comiesięcznego przelewu bankowego w wysokości 10.000 PLN na podstawie

2008-03-29
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faktury VAT wystawionej przez wykonawcę. Wyszczególniając koszt samego utrzymania
schroniska, który poniosła tylko Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, to wyniósł on 55.560
PLN.

Referat Gospodarki Komunalnej

Michał Piechocki
Referat Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 062/ 582- 23-11

Internal Yirus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5.516 / Yirus Database: 269.21.2/1304 - Release Datę: 2008-02-29 08:18
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WÓJT GMIHY
OSTRO?/ WIELKOPOLSKI Ostrów Wielkopolski, dnia 27.02.2008 r.

Nr OŚ 7081-1/2008

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2008 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 2007 z terenu gminy wyłapano 29 psów.

3. Środki finansowe jakie gmina przekazała w ubiegłym roku na opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami wraz z kosztami budowy nowej siedziby schroniska

kształtuj ą się następująco:

> Prowadzenie schroniska - 14 030,00 zł

> Parcypacja w kosztach budowy nowego schroniska - 24 640,00 zł

Razem: 38 670.00 zł



URZĄD MIASTA i GMINY
w Ostrzeszowie
woj. wielkopolskie

Ostrzeszów, 27.02.2008 r.

BR-0158-9/2008

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie

o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie

informujemy, że zadanie to wykonujemy w własnym zakresie przy pomocy

Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt.

Na ten cel gmina Ostrzeszów w 2007 roku wydatkowała kwotę 9 000 zł.

BUR

w.z.
mgr i^

Z^stęrfca Burmistrza



w / F

URZĄD GMINY
ul. Kolejowa 2

63-920 Pakosław
• el ./ fax 065 5478332 Pakosław, 06.03.2008r

RiGL. 7081/1/08

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

Odpowiadając na Państwa wniosek Urząd Gminy w Pakosławiu
informuje, że :

1. Gmina Pakosław w 2007r nie miała podpisanej stałej umowy i nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

2. w 2007r nie wyłapywano i nie utrzymywano na koszt Gminy żadnych
zwierząt

3. w 2007r Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z opiekę nad
zwierzętami (za umieszczenie w schronisku itp.)

Kaź



W f

U R Z Ą D G M I N Y
63-830 PĘPOWO, ul. St. Nadstawek 6

woj. wielkopolskie Pępowo, dnia 27.02.2008 r.
tel. (0-65) 5736305, 311 fax 573C032
Regon 000541144, NIP 696-00-13-128

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14,02.2008 r. Urząd Gminy Pępowo

informuje w roku 2007 pomimo usilnych prób nie udało się podpisać stałych

umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Przez cały rok 2007 odłowiliśmy przy pomocy Straży Miejskiej z

Gostynia i pracowników Urzędu 4 bezdomne psy, które przetrzymywane były w

kojcu pod opieką weterynarza. Po 2 tygodniowej kwarantannie w wszystkich

przypadkach udało się znaleźć nowych właścicieli.

Koszt całego zadania to koszty odłowienia i karmienia

przetrzymywanych psów, który wyniósł 1200,00 zł.

Od 2008 roku podejmiemy współpracę z Gminą Jarocin.

Stanisław Krvsfcki



WÓJT
Gminy Piaski

wo|. w l e l k o p o J s K l a

Znak: RÓL 6050-/2/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt "Argos"

w Warszawie

Data: Piaski 27.02.2008

Gmina Piaski przesyła informację na temat opieki nad

zwierzętami bezpańskimi na terenie " GMINY"

1. Wyłapywaniem bezpańskich zwierząt zajmują się przeszkoleni

pracownicy Gminy - chodzi szczególnie o psy.

Każdorazowo po zgłoszeniu przez mieszkańców lub zaobserwowaniu

przez naszych pracowników,zwierzęta takie są wyłapywane

i przewiezione na teren mini schroniska dla zwierząt w Smogo-

rzewie. ¥ schronisku umieszcza się je w specjalnych boksach

z klatkami i domkami.

2.W całym 2007 roku na terenie gminy Piaski wyłapano 13 psów

Wyłapywanie odbywało się na koszt Gminy.

W ubiegłym roku 4 psy przekazano do profesjonalnego schroniska

6 psów znalazło nowych właścicieli

3. Koszt utrzymania i przekazania zwierząt w 2007 roku

wynosił 1508,91 zł

a/ przekazanie 4 psów do profesjonalnego schroniska

- 1000,00 zł jednorazowo

b/ zakup karmy dla psów 508,91 zł dokonywano systematycznie

16 razy zakupy.

c/ żadnych innych kosztów nie ponosiła ponieważ opieką nad

zwierzętami sprawują pracownicy wysypiska odpadów komunal-

nych w Smogorzewie w ramach obowiązków służbowych.

W

^^yZenon. Norman



U RZĄD MIASTA PIŁY
Wydział Gospodarki Komunalnej

64-920 PIŁA
Pl.St.StaszicalO

tel.(067) 210-42-83, fax (067) 212-35-6F

Piła.dn.27.02.2008r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008rdot. 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 2007 jak i obecnie posiada stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnia im dalszą opiekę.
Ad. 2. Na terenie miasta Piły w 2007r zostało wyłapanych na koszt Gminy 142 sztuki
zwierząt.
Ad. 3. Koszt wyłapywania psów z terenu m. Piły mieści się w ramacr utrzymania
schroniska dla bezdomnych zwierząt, który w roku 2007 zamknął się\ kwotą
229.899,97 zł/słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiem\set
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 97/007.
Forma płatności utrzymania wyłapywanych psów oparta jest na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.

y
Otrzymują:
1. Adresat
2.a/a

NACZELNŁ WYDZIAŁU
GOSPODARKlOMUNALNEJ

Mac



BUR>
Miasta i Gminy

Pleszew

Znak GK 7062^08 Pleszew, dn. 11.07.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że w roku 2007 jak i w latach

poprzednich Miasto i Gmina Pleszew wyłapywanie psów bezpańskich ze swojego terenu

oraz opiekę nad nimi zleciła jednostce gminnej jaką jest Przedsiębiorstwo Komunalne

Sp. z o.o. Z naszego terenu w roku 2007 zostało wyłapanych około 60 bezpańskich psów,

których karmienie i opieka weterynaryjna finansowane były z budżetu Miasta i Gminy

Pleszew. Większość wyłapanych bezpańskich psów znalazła nowych właścicieli w wyniku

przeprowadzania akcji medialnych w lokalnych gazetach.

BUR

mgr inż, Mcumn Adamet



URZĄD MIEJSKI
62-045 Pniewy

KR-7082/4/08

m wf
Pniewy, dnia 03.03.2008 roku.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008 roku Urząd Miejski

uprzejmie informuje, że :

1. W 2006 roku Gmina Pniewy nie miała podpisanej stałej umowy na

wyłapywanie bezdomnych psów i zapewnienie im dalszej opieki.

2. W 2007 roku Gmina Pniewy miała podpisaną Umowę z Fundacją na

Rzecz Bezdomnych Zwierząt pod nazwą „Radość Psiaka" z siedzibą w

Rusiec 15, 62-150 Wapno. Forma płatności - ryczałt.

3. W 2006 roku nie było potrzeby wyłapywania bezdomnych psów - nie

było zleceń.

4. Koszt realizacji tego zadania w 2006 roku - o,- złotych.

5. W 2007 roku umieszczono w schronisku 5 psów.

6. Opłata za 2007 rok- 7000,- złotych.



MlflSTff I GMINY W^
w Pobiedziskach

62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4

N'P 784-17-59-483, Regon 000S5fl442
tel.0618-977-100, fax 0618-977-124

OD Pobiedziska, 27.02.2008 r.
SKiZP-AH/OŚ/6134/07/08

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

W odpowiedzi na wniosek z 14.02.2008 r. o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miasta i Gminy
w Pobiedziskach uprzejmie informuje:

1. Wyłapywaniem zwierząt na terenie Gminy Pobiedziska zajmuje się Zakład
Komunalny w Pobiedziskach, będący jednostką budżetową Urzędu Miasta
i Gminy Pobiedziska. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na
terenie gminy zlecono Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, Oddział
w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, które prowadzi schronisko dla zwierząt
w miejscowości Swarzędz.

2. W 2007 roku wyłapano i przewieziono do schroniska dla zwierząt w Swarzędzu 43
psy-

3. Gmina Pobiedziska przeznaczyła w 2007 roku 36 tysięcy złotych na opiekę nad
zwierzętami, które trafiły do schroniska. Powyższa kwota została przekazana
w ratach wpłacanych kwartalnie Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami.

Otrzymują:
(\J Adresat

2. aa



URZĄD GMINY Wf
f^TIOPOŁAJEWO
® ul Obornicka 6a
identyfikator 000541138

Połajewo, dnia 27 lutego 2008 roku

OS-7080/1//08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008 roku Urząd Gminy w
Połajewie informuje, że:

l . Gmina Połajewo w 2007 roku miała zawartą urno we z firmą „VET-
AGROSERWIS" ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków, na wyłapywanie
i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu
Gminy Połajewo.

2. Ilość wyłapanych zwierząt z terenu gminy w 2007 roku-2 sztuki.
3. Ilość utrzymywanych zwierząt w 2007 roku wynosiła:

- od miesiąca maja do czerwca i w sierpniu - po 4 sztuki,
- w miesiącu lipcu 5 sztuk,
- od miesiąca września do grudnia - po 3 sztuki.

4. Wydatki związane z wyłapaniem, transportem i utrzymaniem bezdomnych
zwierząt w schronisku w 2007 roku wynosiły łącznie 9.655,70 złotych i
oparte były na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a

satanistów Pochgluk



BURMISTRZ PONIECA
ul.Rynek 24 Poniec, dnia 12.03.2008 r.

64-125 Poniec

ROŚ 7080-1/08

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

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 14 lutego br. o udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję:

1. Gmina Poniec 2007 r. nie miała zawartej stałej umowy, ani też nie zlecała
wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki.

2. W 2007 roku został odłowiony sposobem gospodarczym jeden pies, który został
odwrotnie adaptowany. W związku z powyższym gminna nie poniosła w tym zakresie
żadnych kosztów.

3. W 2007 r. za realizację zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina poniosła
koszty w wysokości 163,24 zł. I tak za uśpienie dwóch potrąconych przez pojazdy
bezpańskich psów 115,24 zł oraz za obserwację kliniczną jednego psa 43,00 zł.



WÓJT GMINY
62-430 Powidz

m. 063 2776273, tei./fax 063 2776272
woj. wielkopolskie Powidz dn 13.03.2008r.

310198580

GKM 7015/31 708

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji w sprawie „ opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" , Urząd Gminy Powidz informuje iż w 2007r.

zlecił wyłapanie jednego bezdomnego psa. Pies został podjęty przez pracownika schroniska

dla zwierząt z m. Katarzynowo. W/w usługa została zrealizowana nieodpłatnie. Gmina nie

pokrywała również kosztów utrzymania psa w schronisku.

W . j i

Ryszard G^zkśko\viak



USŁUGI KOMUNALNE w Po/naniu
60-521 Poznań, ul. Słowackiego 43

tel. 0-61 / 8462900, 8474806, fax 8462911
REGON 632056617 NIP 781-10-06-566
Nr konta: 67 1020 4027 0000 1302 0049 2710

(D

UK.TT.7080-4/08

Poznań, dnia 29 stycznia 2008 r.

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

dotyczy: wniosek o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008 r., uprzejmie informuję, że:

1. Wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki jest w całości realizowane przez

należące do Miasta Poznania schronisko dla zwierząt, a więc żadne umowy stałe na

ww. usługi w 2007 r. nie były przez Miasto podpisywane.

2. W 2007 r. zostały wyłapane 683 zwierzęta, a stan zwierząt utrzymywanych na koszt

gminy w schronisku dla zwierząt na koniec 2007 r. wyniósł 520.

3. Koszt realizacji całego zadania przez schronisko w 2007 r. wyniósł łącznie

l 021 109,31 zł - w związku z wykonywaniem działań bezpośrednio przez Miasto

pytanie dotyczące formy płatności w naszym przypadku jest bezprzedmiotowe.

Dyrektor

N
r -t..

<$r^f~tdej Dźwig

Do wiadomości:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania
-a/a

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Winsław - nr tel. 061 846 29 04



URZĄD MIASTA l GMM
62-635 P:;ZGDECZ

woj. wielkopolskie Przedecz, 2008.02.28

NrGGOS.7080/1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia

informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Miasta i Gminy Przedecz

informuje:

1. W 2007 roku gmina nie miała stałych umów i nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. Gmina nie dysponuje danymi liczbowymi o zwierzętach wyłapywanych

i utrzymywanych na koszt gminy w 2007 roku.

3. Z realizacji powyższych zadań gmina nie poniosła żadnych kosztów.

MM
SEKRETARZ MIASTA

£MUL Będzmśko,



URZĄD GMINY
64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8 ii "
N P 923-16-51-446, REGON 000654865
tel. 065 549-60-71, fax 065 549-69-77

RNP0114/11 /2008 " """ Przemęt, 28.02.2008r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
w Warszawie

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008 roku -Urząd Gminy Przemęt informuje, że nie
podpisał stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W razie potrzeby korzysta
z usług osób z Wolsztyna lub Kościana zajmujących się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
W roku 2007 zgłoszono 3 przypadki wałęsających się psów, ale znaleźli się ich właściciele.

K f E R J 3 / W N / K
Referatu Rolnictwilchrony Środowiska

Nieruchomości i PlMranJa Przestrzennego

mgr inż. JatfMjra Józefowska

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

Adres do korespondencji: Telefony: Kontakt: Godziny pracy Urzędu:
Urząd Gminy Przemęt 065/549 60 71 fax: 065 / 549 69 77 Poniedziałek 7:30 - 17:00
ul. Jagiellońska 8 065/5496072 e-mail: urzad@przemet.pl Wtorek - Piątek 7:30 -15:00
64-234 Przemęt 065/5496073 http://www.przemet.pl Dyżury wójta:
powiat wolsztyński http://www.bip.przemet.pl Poniedziałek 9:00 -13:00

Numer konta Urzędu Gminy Przemęt: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt



W F

URZĄD GMINY PRZYGODZICE

Pl. Powstańców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice
NIP: 622 2235 273
Regon: 000541256

tel. 062 5927722
fax 062 592 70 00

e-mail ugp@przygodzice.pl
www. przygodzice. ul

Przygodzice dn. 10.03.2008r.

UG.Rol.OS. 605/3/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Przygodzicach odpowiadając na Wasz wniosek informuje:

Gmina Przygodzice zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym z dnia 30.04.2004

roku ( 8- jednostek samorządowych), w sprawie „ Budowy międzygminnego schroniska dla

bezdomnych zwierząt" i jego prowadzenia, na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów

Wielkopolski, solidarnie uczestniczy w jego budowie i utrzymaniu.

Procentowy udział w kosztach etapowej budowy, utrzymaniu schroniska i końcowa

współwłasność dla Gminy Przygodzice wynosi - 7 procent.

W roku 2007 Gmina Przygodzice poniosła koszty:

- II etap budowy 15.400,00 zł.

- utrzymanie 8.400,00 zł.

Informujemy jednocześnie, że wszystkie zwierzęta bezdomne z terenu naszej gminy są

zabierane do schroniska przez jej obsługę po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Z poważaniem
GWI1NY

Dariusz Kryś
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URZĄD GM»NY
PRZYKONA

62-731 P^ona.^^koma Q ̂  Przykona dnia 28 lutego 2008 r.
teUfQX MIP: 668 12-24-352

RG.6134-3/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

"Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. dotyczące sposobu
i skutków wykonywania zadania"Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
Przykona przekazuje poniższe informacje :

Gmina Przykona zawarła dnia 2-10-2006 r. na czas nieokreślony umowę
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w
Turku na wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie im opieki.
W 2007 r. na koszt Gminy utrzymywane były w schronisku dla bezdomnych
zwierząt dwa psy z terenu Gminy.
Koszt całego zadania wyniósł 2.650,04 zł za rok 2007 r.
Forma płatności - Gmina co miesiąc uiszcza opłatę za utrzymywanie
i opiekę zwierząt bezdomnych na podstawie wystawionej faktury przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Turku w oparciu
o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod opieką w/w przedsiębiorstwa.

i a lejni
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@puszczvkowo.pl

Puszczykowo, 05.02.2008

Znak pisma: GK/607/1/08

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 lutego 2008
roku Urząd Miejski w Puszczykowie informuje:

Ad.l. Gmina Puszczykowo w 2007 roku miała podpisaną umową z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych „Eko-Rondo". Przedmiotem umowy było utrzymanie psów w przytulisku
mieszczącym się na terenie Firmy „Eko-Rondo" przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
Ad.2. W 2007 roku w przytulisku na koszt gminy przebywało ok. 178 psów (tab.l).

2007 rok

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sieipień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Suma

Łączna liczba dni psów
Przebywających
w przytulisku

219
224
230
193
178
237
159
158
114
128
139
157

Koszt utrzymania
[zł]

1311,81
1 341,76
1 377,70
1 156,07
1 066,22
1 419,63

952,41
946,42
682,86
766,72
832,61
940,43

12 794,64
Tab. l. Liczba psów przebywających w przytulisku w 2007 roku oraz koszt poniesiony przez Gminą Puszczykowo na

ich utrzymanie

Ad.3. Wynagrodzenie wypłacane było miesięcznie i obliczane jako iloczyn stawki dziennej
za utrzymanie jednego psa w wysokości 5,99 pln brutto i łącznej liczby dni pobytu psa w
schronisku w danym miesiącu określonym na podstawie prowadzonej przez schronisko rejestracji.
Faktyczny koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 12 794,64 zł. (tab.l).

Kierownik eferatu



URZĄD GMINY I MIASTA PYZDRY
62 - 310 Pyzdry, ul. Taczanowskiego l, tel. /0-63/ 276-83-33

fax: /0-63/ 276-83-34, e-mail:gmina@pyzdry.pl www.pyzdry.pl

Pyzdry, dn.21.03.2008r.

RL 6050-7/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach w odpowiedzi na Wasze pismo z

dn. 14.02.2008r. uprzejmie informuje, że w 2007 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 8.000 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 19 szt. psów.



URZĄD MIEJSKI GMltfV
62-067 RAKONIEWICE i Rakoniewice 16 04 2008ul. Drzymały 25 KaKomewice io.U4./uu»

ł& (0-61) 4441002, 4441009, 4441430
fax (0-61) 4441139

Nr OSO.32/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt AGROS
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedz na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. informuję:

> Gmina Rakoniewice w 2007 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 2007 roku złapano i utrzymywano na terenie Gminy Rakoniewice 3

bezdomne psy.

> Koszt opieki na bezdomnym psami wraz z pozostałymi kosztami utrzymania wyniosły

2000,00 zł.

INSPEKTOR
ds. rolnicwra Jwsnictwa,

ochrony śrpdowi^y^osDCdarki wodnej

m^r KrsyiJxt(V/Mucharczak



Rawicz,2008-02-26

Urząd Miejski Gminy Rawicz
Ul Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwiezrat ARGOS
Warszawa

W odpowiedzi na zapytania w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie
informuję.

l .W roku 2007 Gmina Rawicz miała podpisana Umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im pobytu z firmą IZBUD Grzegorz Wróblewski Kościan ul.
Prosta 7.
2. W roku 2007 wyłapano 26 szt. bezdomnych psów a koszty
3. Koszty jakie gmina poniosła w roku 2007 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich
utrzymania przez okres 30 dni wyniosły 18.959 zł
Forma płatności- miesięcznie w zależności od ilości zgłoszeń (zgłoszenia przez pracownika
Urzędu bądź Policję).

Duda Urszula
Inspektor Wydział Inwestycyjno Techniczny



Strona l z l

Tadeusz Wypych

Od: "UM Rogoźno" <um@rogozno.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 10 kwietnia 2008 14:00
Temat: informacja publiczna

W odpowiedzi na Wasze pismo dot udzielenia informacji publicznej informuję.że

1. Gmina Rogoźno w roku 2007 miała podpisaną umowę ze schroniskiem Azorek w Obornikach wlkp na zapewnienie
opieki zwierzętom
1 .W roku 2007 wyłapano i dostarczono do schroniska 60 psów
3. Koszt realizacji całego zadania to w roku 2007 - 25 tyś zł

z poważaniem

Jan Stępień
Komendant Straży Miejskiej

2008-04-10



URZĄD GMINY ROKIETNICA

Nr RR/7080/3/2008

Rokietnica, dnia 09-04-2008 roku

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

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji dotyczącej
wykonywania zadania: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd
Gminy Rokietnica informuje, że w roku 2007 gmina miała podpisaną umowę z Gminą
Oborniki, która zobowiązała się do przyjmowania bezpańskich psów z terenu gminy
Rokietnica w prowadzonym przez siebie schronisku dla zwierząt „AZOREK" w Obornikach.
Opłata (ryczałt) za w/w usługi wynosiła 22 000 zł/rok.

Wyłapywaniem zwierząt zajmowało się Przedsiębiorstwo usług Komunalnych
w Rokietnicy. Opłata regulowana była każdorazowo za wykonane zlecenie. Całkowity koszt
za wyłapywanie i transport psów wyniósł 1221, 28 zł.

Z poważaniem

mgr M. Jacek §yhusz

Otrzymują:
1. Adresat
2. UGa/a

Sprawę prowadzi: Barbara Niklaus
tel. 061-8-960-609

62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska l
•woj. wielkopolskie

tel.-061-89-60-600, tel./fax 061-81-45-082
e-mail: urzad(a),rokietnica.pl

NIP 777-17-90-771
Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu o/Rokietnica

69 9043 1041 3041 0023 9110 0001
www. rokietnica.pl



0 0 0 5 4 3 9 3 0

URZĄD GMINY
63-708 R O Z D R A Ż E W
Rynek 3, t -I. 7 ' < ; 05

łel. 722-1 3-66, łax ^,-i3-70
(7) NIP 021-13-74-396

Znak:0606/l/08
Rozdrażew, dnia 29.02.2008 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 lutego 2008 r. dotyczący opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje.
W 2007 roku gmina posiadała porozumienie z Burmistrzem Krotoszyna na dostarczanie
bezdomnych zwierząt do schroniska w Krotoszynie w którym określono warunki dostarczania
i utrzymania bezdomnych zwierząt W w/w roku nie odnotowano zgłoszeń o bezdomnych
zwierzętach i potrzebie dostarczenia ich do schroniska w związku z powyższym gmina nie
poniosła żadnych kosztów.



wr
U r z ą d G m i n y i M i a s t a w R y c h w a l e

Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
Tel. 0...63 248 10 01, Fax 0...63 248 10 55

maił: inwestycje@rychwal.pl

Rychwał, dn. 2008-03-07

G - 6065/01/08

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14-02-2008 r. dotyczące skutków
i sposobów wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy, że:

1. Gmina Rychwał w 2007 roku nie miała zawartej na stałe umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki w
schronisku.

2. W 2007 roku Gmina Rychwał zleciła l przypadek schwytania i
umieszczenia bezdomnego psa w schronisku dla zwierząt.

3. Gmina w 2007 roku zapłaciła opłatę jednorazową za schwytanie,
umieszczenie i pobyt bezdomnego psa w schronisku dla zwierząt w
wysokości: 350,00 złotych - przelewem na rzecz: Towarzystwa Opieki
Nad Zwierzętami Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu.

Z poważaniem
ZASTĘPCA BKJRMiSTRZA



URZĄD GMINY
ul. Mickiewicza 1 O

6 4 - 6 3 0 R Y C Z Y W Ó L
n r tel. 28-37-002

ROL-R/2/2008 Ryczywół, dnia 11.03.2008 r.

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

Urząd Gminy w Ryczywole w odpowiedzi na wniosek z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania,, opieka na bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:

1. Gmina Ryczywół w 2007 roku 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 jednego psa.

3. Realizacja całego zadania wyniosła 20.000,00 zł / słownie: dwadzieściatysięcy

złotych, płatność jednorazowa. Opieka obejmowała koszty związane z

utrzymaniem psów i opieką weterynaryjną.



R Y D Z Y N A

JEDYNlATAK^_GMTNA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyna, dnia 17 marca 2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos

ul. Garncarska nr 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

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

uprzejmie informujemy, iż w roku 2007 gmina nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. Nie wydaliśmy również żadnych środków finansowych na utrzymanie bezdomnych

zwierząt.

Z wyrazami szacunku

B U R M I S T R Z

n Jędrzejkzak

V

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. +48 65 53 88 434, fax +48 65 53 88 513
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl « www.rydzyna.pl



WF

URZĄD GMINY SIEDLEC
64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17

NIP 923-10-50-037
tel. +48(68) [384 85 21, fax. 384 84 73]

e-mail: ug@siedlec.pl internet: http://www.siedlec.pl

Siedlec, dnia 29 lutego 2008 r.
RPI.Y.6134-4/2008

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

Wójt Gminy Siedlec w nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 14 lutego 2008 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 2007 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 2007 r. były 2 interwencje, gdzie zwierzęta
zostały wzięte pod opiekę przez mieszkańców.
- w 2007 r. gmina poniosła koszty w wysokości 85,60 zł na szczepienie bezdomnego psa,
złapanego w 2005 r., który obecnie znajduje się pod opieką Domu Pomocy Społecznej w
Siedlcu.

Sprawę prowadzi:
Patrycja Pyszkowska Z up
tel. (068)3848521 wew. 24

KoSperczak
K RMRATU

ioo i Infrastruktury



u , b > \ St ronalz l

rafeysz Wypych

Od: "Artur Synoradzki" <srodowisko@sierakow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 20 marca 2008 14:15
Temat: inofrmacja publiczna

Sieraków 20.03.2008 r.

RIKO7621/01/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informujemy, iż Gmina Sieraków :

ad. l w 2007 roku Gmina Sieraków nie zawarła żadnej umowy w zakresie wyłapywania i opieki na

bezdomnymi zwierzętami - brak zainteresowanych firm spełniających wymogi prawne, (zadanie

wykonywane bezpośrednio przez pracownika UG)

ad.2 zgłoszono i złapano 3 psy. Wszystkie znalazły nowych właścicieli.

ad. 3 Koszt opieki weterynaryjnej 498,00 zł. (psy przed przekazaniem do nowych właścicieli wymagały

opieki weterynaryjnej.)

2008-03-20



URZĄD MIASTA I GMINY W SKOKACH

Skoki, 27 lutego 2008 roku
RGKiR.6134-2/08

Prowadzący sprawę: Krzysztof Mańka
Tel.: O 61 8925817
Pok. nr: l

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 lutego 2008 roku Urząd Miasta i Gminy w

Skokach informuje odpowiednio:

1. Gmina Skoki w 2007 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt oraz przyjmowanie ich do Pogotowia z firmą YET-AGRO SERWIS z

siedzibą w Czarnkowie,

2. średnio w 2007 roku Gmina Skoki utrzymywała od 5 do 16 bezdomnych zwierząt (w

zależności od adopcji zwierząt ze schroniska),

3. w 2007 roku Gmina Skoki poniosła koszty na utrzymanie bezdomnych zwierząt w

kwocie 20.617,27zł, oparte na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod

opieką.

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
tel. 618925801 fax. 618925803 NIP 784-19-45-228 Regon 000529580 "" "



U R Z Ą D G M I N Y
w SKULSKU

62-560 Skulsk, ul. Targowa 2
woj. wielkopolskie

>el./fax (063) 268-20-18
OŚ. 6134-1/08

Skulsk, dnia 2 7 . 0 2 . 2 0 0 8 r .

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 lutego 2008r. o udzielenie informacji

publicznej Urząd Gminy uprzejmie informuje, że w 2007r. Gmina nie posiadała

umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zapewnienie opieki dla bezdomnych

zwierząt jest zapewnione poprzez stałą współpracę z Towarzystwem opieki nad

Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie.

W roku 2007r. na koszt Gminy był utrzymywany jeden bezdomny pies. Koszt

realizacji całego zadania wyniósł 945,00 złotych

(słownie: dziewięćset czterdzieści pięć złotych 00/100). Formą płatności: za

opiekę, leczenie oraz pobyt w schronisku opłata jednorazowa.

Otrzymuj ą:
1. Adresat,
2. a/a



URZĄD MIASTA
62-400 S ł u p c a
u l P u ł a s k i e g o 2 1

000524625 » 2 '
IGK.K-7015/3/08

Słupca dnia 26-02-2008.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 W A R S Z A W A

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2008. dotyczące sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Miasta Słupcy uprzejmie informuje:
l.W 2006 roku Związek Gmin Regionu Słupeckiego podjął uchwałę
określającą warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz sposób dalszego
ich przetrzymywania w schronisku.
2.Ogółem na terenie miasta Słupcy w 2007 roku wyłapano 32 sztuki
bezdomnych zwierząt, które umieszczono w schronisku w miejscowości
Katarzyno wo.
3.Na obsługę schroniska dla zwierząt odprowadzana jest do Związku Gmin
Regionu Słupeckiego ryczałtowa roczna składka (uzależniona od liczby
mieszkańców) w wysokości 25.992 złote.

II. a/a.



Związek Gmin
Regioau Słupeckiego

ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca

NIP 667-16-61-401

Nr 0713/3/2008

H / F

Słupca, dnia 26.02.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 lutego 2008r. uprzejmie informuję, że Związek
Gmin Regionu Słupeckiego, do którego należy 7 gmin (Strzałkowe, Słupca, miasto Słupca,
Zagórów, Ostrowite, Orchowo, Lądek) jest właścicielem schroniska dla zwierząt w Ostrowie
Kościelnym, gm. Strzałkowe. Czynności z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt oraz
sprawowania nad nimi opieki wykonuje jeden pracownik zatrudniony na podstawie umowy o
pracę w wymiarze pełnego etatu oraz umowy zlecenia. Na umowę zlecenie zatrudniony jest
również lekarz weterynarii, który odwiedza schronisko co najmniej raz w tygodniu.

W 2007r. do schroniska trafiło 175 psów i 2 koty (z terenu gminy Strzałkowo- 73 psy,
l kot; z miasta Słupcy - 27 psów, l kot,; z gminy Ostrowite- 24 psów, z gminy Lądek 6
psów, z gminy Orchowo 3 psy, z gminy miejskiej Zagórów 19 psów, z gminy Słupca 23 psy).

Gminy - członkowie Związku uiszczaj ą na utrzymanie schroniska składki miesięczne
w wysokości uzależnionej od liczby mieszkańców gminy. W 2007 r. wysokość składki
ustalono na poziomie 0,22 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Łączny koszt realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem schroniska w 2007r.
wyniósł 117 012,32 zł.

Zgodnie z przyjętym regulaminem opłaty za usługi schroniska wynoszą:

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/ dób?

• pies do l O kg masy ciała 5 zł / dobę

• pies od l O - 20 kg masy ciała 7 zł/ dobę

• pies powyżej 20 kg masy ciała 10 zł/dobę

Z up. Przewcan dzącego Związku

•AndzelmKatarzyna Ąo'
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62-610 S , ,
Ui' 11 Listopada 15

. .^wielkopolskie
W. 27 f 4054, fo, 27 14057

Nr GKiOŚ.6077-1/08

Sompolno, dnia 2008-03-06

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
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 w Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Sompolnie.
2. W roku 2007 wyłapano 21 szt. zwierząt, przy czym stan na początku m-ca

stycznia wynosił 34szt. , a na koniec m-ca grudnia 25szt.
3. Koszt realizacji; wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ~2.666,68zł za każdy
miesiąc, co stanowi kwotę brutto 32.000zł

BUR



Urząd Gminy Sośnie Sośnie, 11.03.2008r.
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

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

Urząd Gminy Sośnie informuje:

1. W 2007r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki
zajmowało się między gminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku
Wielkim.

2. W 2007 roku wyłapano psy w ilości 5 sztuk.
3. Gmina Sośnie zgodnie z porozumieniem międzygminnym partycypuje w kosztach

utrzymania schroniska w Wysocku Wielkim w 2007r. koszt wyniósł 13940,00 zł.



IV P

URZĄD GMINY
STARE MIASTO

ul. Giówna 16 b, 62-571 Stare Miasto
tel. 063 2416216, fax 063 2416580 Stare Miasto, dn. 20.03.2008r.

GPG.7614-2/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37a

04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14 utego 2008r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu

22.02.2008r.) informuję, że Gmina Stare Miasto nie posiadała w 2007r. stałej umowy ani nie

udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Zwierzęta

bezdomne i zapewnienie im opieki odbywa s ę na zasadzie interwencyjnej w miarę potrzeb

i możliwości umieszczenia zwierząt w schronisku. Gmina Stare Miasto nie posiada własnego

schroniska dla zwierząt, korzysta ze schronisk znajdujących się w pobliżu (przede wszystkim

Schronisko dla Zwierząt w Koninie). W 2007 roku poniosła koszty związane

z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz za opiekę nad zwierzętami

umieszczonymi w schroniskach w wysokości 12.142 zł. Ilość zwierząt wyłapanych

i utrzymywanych na koszt gminy w 2007r. w schronisku dla zwierząt to: 21 psów.

iK Referatu
Gospodarki t/romocji Gminy

mz Piotr koziarsfa

a/a AL



Urząd Gminy i Miasta
w Stawiszynie S t a w i s z y n 2 7 . 0 2 . 2 0 0 3 r ,

ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 S T A W I S Z Y N

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "

04- 036 Warszawa

ul.Garncarska 37 A

U r z ą d GsTi iny i M i a s t a w Stawiszynie
odpowiadając aa rfasza pisaio z dnia 14 lutego 2G08r.

uprzejmie informują,że na terenia naszago działania

nią występuje nagminna zjawisko bezdomności zwierząt.

1.Gnu na i «iasto Stawiszyn posiada ustną umowę ze schroniskiem

dla zwierząt w Kaliszu.

Zawszą po zgłoszeniu o pojawieniu się bezdouinego zwierzęcia,

pracownicy schroniska dokonują jego odłowienia.

Po umieszczeniu §o u siaoia wystawiają rachunek na nasz adres.

2. ń! 2007 roku dokonano odłowienia 4 sztuk psów.

3.Koszt realizacji tego zadania wyniósł 1.200,-zł

Opłata oyła wnoszona jednorazowo za umieszczenie w schronisku.



wf

Stęszew, dnia 3 marca 2008 r.

62-060 Stęszew
ul. Poznańska 1

REGON -000531140
- 7511

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

Znak: Oś. 7062-3/08

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 2007 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 2007 r. wyłapano 5 psów, 4 z nich znajdują się w w/w przytulisku natomiast l pies
ma zorganizowane stanowisko na terenie oczyszczalni ścieków w Witoblu.

3) w 2007 r. koszt realizacji powyższego zadania (wyłapywanie zwierząt, opieka nad
nimi, zakup karmy itp.) wyniósł 8.865 zł.

Gmin>

Leśny



Page l of l

Tadeusz Wypych

From: <ug@strzalkowo.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 25 lutego 2008 12:23
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Strzałkowe, dnia 25.02.2008r.

OS.6052-08/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt Argos

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 14.02.2008r., 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.
\Afobec powyższego o niniejsze informacje należy wystąpić do Związku Gmin Regionu Słupeckiego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400
Słupca.

2008-02-25



GMINY
62-002 SUCHY LAS

ul. Szkolna 13
tel.081812^181 fix0818126212

GROS 6078/04/07

iv r
c , T -ono™™Suchy Las 28.02.2008 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. Urząd Gminy
Suchy Las, udziela informacji z wykonania zadania publicznego, z zakresu
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Suchy Las w
2007 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 2007 roku wyłapano 52 bezdomne psy, które
zostały przekazane do schroniska.
W 2007 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.



Strona l z l

Tadeusz Wypych

Od: "Irena Koczorowska" <ochronasrodowiska@sulmierzyce.pl>
Do: <boz@boz,org.pl>
Wysłano: 16 kwietnia 2008 15:21
Temat: wyłapywanie psów

Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że Miasto Sulmierzyce posiada
podpisane porozumienie z gminą Krotoszyn na przekazywanie bezdomnych
psów do Schroniska Zwierząt w Krotoszynie. W 2007 roku nie było
przekazania zwierząt do schroniska i miasto nie poniosło kosztów z tego
tytułu. Pozdrawia Inspektor Irena Koczorowska

2008-04-16



Swarzędz Swarzędz, 28 luty 2008 r.

ROS.7082-0001/001/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania

W związku z Państwa pismem z dnia 14 lutego b.r. w sprawie udzielenia informacji
odnośnie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Miasto i Gminę
Swarzędz w 2007 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 odtransportowane do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Dworcowej 3 w Swarzędzu, a
w zależności czy sytuacja tego wymaga - uśpione.

W omawianym roku, do odłowienia zostały zgłoszone 102 psy i 12 kotów.
Poniesione koszty w związku z przedmiotową sprawą na rok 2007 wyniosły 25.760,00

zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł 00/100 gr). Stawki za
poszczególne czynności zostały określone w umowie. Płatności były uiszczane raz w
miesiącu po wystawieniu faktury (obejmowały zadania wykonane w poprzednim miesiącu).

Otrzymują;
Ba umgart

Adresat
a.a

Spravyę-pr$wadzi

tel. 061-65-12^03. BOI

Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, tel. (061) 65 12 222, fax (061) 65 12211, burmistrz@swarzedz.pl, www.swarzedz.pl
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Tadeusz Wypych

From: "Dominik Murczak" <murczakumigszamocin@wp.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Sent: 27 lutego 2008 14:54
Subject: 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 1a/6 64-700 Czarnków na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.

2. W 2006 roku wyłapano i utrzymano na koszt Urzędu Miasta i Gminy
Szamocin 3 psy.

3. koszt realizacji całego zadania w 2006 roku wyniósł 1195,95 zł była
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywającej pod opieką.

Dominik Murczak (UMiG Szamocin)

...mimo wszystko. Wywiadu rzeki księga druga....Osobiste refleksje
Profesora Bartoszewskiego o sprawach najważniejszych: przyjaźni,
uczciwości...! ludzkiej przyzwoitości... Czytaj więcej!

p.pl/?ądi=^

2008-02-27



B U R M I S T R Z
W 7080-7/2008. -4^26 Szamotuły, 05.03.2008r.

tel.OtJi-it)-^:.' -/„u, UiwFdA 061-29-20-072

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, w nawiązaniu do pisma z dnia 14 lutego 2008r.,
dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuje:
1. Urząd Miasta i Gminy uruchomił gminne schronisko dla zwierząt, zlokalizowane w Parku

Edukacji Przyrodniczej w miejscowości Przyborówko Burmistrz Miasta i Gminy podpisał
20 października 2006r. tymczasowa umowę z Fundacją na rzecz Bezdomnych Zwierząt
„Przytul Psiaka" z siedzibą w Szamotułach. Przedmiotem umowy było 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.(umowa obowiązywała do
31.05.2007roku).
W okresie od 01.06.2007 do 31.12.2007 Burmistrz Miasta i Gminy zawarł umowę z
fundacją na rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka" na realizacje zadania
publicznego - prowadzenie schroniska i organizowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki
nad zwierzętami, organizowanie imprez i konkursów oraz działań promocyjnych na rzecz
środowiska przyrodniczego, na ten cel przekazano dotację w wysokości 73.000,00 zł

2. Miasto i Gmina nie posiadała i nie posiada stałych umów oraz nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Bezdomne, porzucone, wałęsające się psy zostają
przetransportowane do schroniska przez zakład budżetowy Urzędu Miasta i Gminy -
Zakład Gospodarki Komunalnej. W roku 2007 z terenu naszej jednostki administracyjnej
do schroniska trafiło 15 sztuk psów.

3. W roku 2007 przelotowość utrzymywanych psów w schronisku wynosiła 80 sztuk.
4. Razem wydatkowano ze środków budżetowych w 2007 roku kwotę 220.532,76 zł.

w tym:
Umowa na pobyt i opiekę 88.000,00 zł.
Łapanie i transport do schroniska 2.317,12 zł.
Wywóz nieczystości 315,38 zł.
Energia elektryczna 3.692,64 zł.
Zadania inwestycyjne 126.207,62 zł
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URZĄD GMINY
62-865 SZCZYTNIKI

pow k a l i s k i
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OŚDGR/ 6000/7/08 Szczytniki 2008.02.27

Biuro Ochrony Zwierząt

uL Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Szczytnikach w odpowiedzi na pismo z dnia 14
lutego 2008r dot. in formacji publicznej na temat sposobu i skutku wykonywania
zadania '"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje iż:
- gmina nie zawarła żadnej umowy w powyższym zakresie
- brak danych o ilości bezdomnych i wyłapywanych zwierząt
- nie poniesiono żadnych kosztów z realizacji w/w zadania



wf
H^Y

ju SZYDŁOWO
powiat pilski

Szydłowo, dnia 4 marca 2008 r.

Oś. 7222/1/2008

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego br. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:

1. Gmina Szydłowo w 2007 roku miała podpisaną umowę z firmą „ YET-AGRO
SERWIS" z siedzibą w Czarnowie w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
przyjęcia zwierząt do Pogotowia, itp.,

2. Wynagrodzenie za świadczone usługi w 2007 roku wynosiło:
- za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 70,70 zł/godzinę,
- przyjęcie psa do pogotowia 30,30 zł,
- pobyt psa w pogotowiu 5,55 zł/dobę pobytu,
- sterylizacja, kastracja, tatuaż- 70, 70 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie zwłok bezpańskich zwierząt 100 zł za sztukę.
Powyższe opłaty nie obejmuj ą podatku VAT.
W 2007 roku na powyższy cel wydatkowano blisko 13 tyś. zł, przeprowadzono blisko
40 interwencji.

W G

Dariusz]
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lirobak

\

Informację przygotowała:
Aleksandra Komenderska
Tel. 0672115536/pok.21
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ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198

e-mail: umslesin@pro.onet.pl www.slesin.pl

Slesindnia 31.03.2008 rok

SPR.6120/1 /08

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

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie 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 15 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 2007 około 20 .000,00 zł.

zup, D;j:;: •
Sporządzila:

Beata Majdzińska
Inspektor ds. rolnictwa i promocji
Tel./63/2704-011 ,wew.!9

Zastępąa Burmistrza



URZĄD MIEJSKI
Śmigła

64-030 Śmigieł, pl. Wojska Polskiego 6
tel.(065)5130-003

REGON 000530880, N!P 698-10-67-425
Śmigieł, dnia 08 lipca 2008 roku

SM.5231-1/08

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

W związku ponownie przesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na

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

wyłapywanie" uprzejmie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi i przesyłam

poniżej przedmiotową informuj ę:

1. W 2007 roku Gmina Śmigieł nie miała podpisanej umowy z żadnym podmiotem na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zadanie to wykonywane było przy pomocy służb

Burmistrza Śmigła.

2. Liczba zwierząt (psów) wyłapanych - przekazanych do schroniska i osobom

prywatnym w roku 2007 wyniosła 9 sztuk. Ponadto 2 psy są na stałym utrzymaniu

Gminy.

3. Koszty realizacji całego zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem" wyniosły za 2007 rok - 2.522,90 zł.

BURMISTRZA
l '

Wieslaw^oak-Kraczewska
CW/RSZ
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URZĄD MIEJSKI
w Środzie Wielkopolskie}
63-000 Środa Wielkopolska

(1) Środa Wielkopolska, OÓ,03,2Q08r.

RiOŚ-7080/9/2008

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Referat
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej przesyła
poniżej odpowiedzi na Państwa zapytanie:

1, Gmina Środa Wielkopolska w 2007r. miała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą Usługową Krzysztofa. Grzesieckiego, ul. Leszczyńskich 4A, 63-000
Środa Wielkopolska.
Opiekę nad zwierzętami w schronisku sprawuje Towarzystwo Opieki Nad
Zwierzętami, które mieści się pod adresem Kijewo 84. Gmina posiada stosowną
umowę z w/w Towarzystwem.

2, Na początku stycznia 2007 roku stan zwierząt w schronisku wynosił 41 sztuk.
W 2007 roku przyjęto 143 psy. Do adopcji oddano 93 psów, 22 psów to tzw.
utrata.czyłi psy te padły lub uległy eutanazji. Stan zwier/ąt na koniec 2007 roku to 69
psów.

3, Za odłów bezpańskiego psa Gmina płaciła 80 zł, w 2007 roku wydano na ten cel
6000 zł, Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku Gmina przeznaczyła
dotację w wysokości 40 000 zł,

/
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Swięciechowa 2008-03-05

ROiG. 6052-4/08

BIURO OC11 ROŃ Y ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

r

Urząd Gminy Swięciechowa odpowiadając na wniosek o udzielenie
informacji publicznej informuje, że w 2007 roku gmina nie miała podpisanych
stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt a nieliczne wyłapane
bezdomne zwierzęta były przechowywane w kojcu do czasu odebrania lub
znalezienia właściciela, koszt, utrzymania gmina pokrywała z środków
własnych.

J.R.
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U R Z Ą D GMITMY

FARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, tel. 061 8146221

62-080 Tarnowo Podgórne
i*/ni. wielkopolskie '(17)

WIOS.7080-1/08

Tarnowo Podgórne 2008-03-05

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

WIOŚ 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: 59 sztuk

3. Zbiorcza ilość bezdomnych zwierząt w schronisku w roku 2007 (dane
uśrednione): 384 sztuk

4. Forma płatności: oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku ~ 90 000,00 złotych

Otrzymują:
1.adresat
2. a/a



U R Z Ą D G M I N Y W P
ul Zwycięstwa 2

77-416 T A R N Ó W K A
tel./fax (067) 266 40 02

NIP 767-14-15-708
ROL.6074/1/08 Tarnówka, dnia 03 marca 2008 r.

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

Urząd Gminy w Tarnówce w odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 14 lutego 2008 r.

o udzielenie informacji publicznej informuje, iż w 2007 r. gmina miała zawarte umowy oraz

udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, lub zapewnienie im opieki z :

1) YET-ARGO Serwis, ul.Myśliwska la/6 74-700 Czarnków,

2) Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej, ul.Wł.Jagiełły 26a,
77-430 Krajenka,

3) Miejski Zakład Usług komunalnych spółka z o.o.,ul.Szpitalna 38,
77-400 Zlotów.

W 2007 roku wyłapano ogółem 2 psy. Koszt realizacji całego zadania w omawianym

okresie wyniósł 2479,18 zł w tym jednorazowa opłata za umieszczenie psa w schronisku

wyniosła 421,63 zł. Stosowana forma płatności - przelew na rachunek bankowy.



TP.7081/2 708 Trzcianka,2008-03-04

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. dot. udzielenia
informacji publicznej informuję, co następuje:

l/ Gmina Trzcianka w 2007 r. miała podpisaną stałą umowę na utrzymanie
w schronisku i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą Vet-Agro-Serwis,
ul.Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków;
21 w 2007 r. zostało wyłapanych: 122 psów i 77 kotów;
3/ koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł kwotę w wysokości
83.452 zł, formą płatności był ryczałt miesięczny.

Danuta Komarnicka
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Nr-RGG-6060/03/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

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

W odpowiedzi na Państwa pytania w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt Urząd Gminy w Trzcinicy odpowiada:

1. Gmina nie posiada żadnych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, lecz w jednym przypadku zapewniono opiekę /a później nowego właściciela/

2. Nie było.
3. Nie było.

Z poważaniem

a/a.
SpJ.Ż.
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ui Gen Henryka Dąbrowskiego 2

62-240 l rzemeszno
te, m, l 1 < r - « - U U , f a x 061-415-44-12

N1P 557-00-06-172
Trzemeszno, 2008-03-04

Nr RGNK/DP/7081-1/08

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu do Urzędu Miasta
i Gminy w Trzemesznie - 25.02.2008 r.) uprzejmie informuję, że
1) Gmina Trzemeszno zawarła umowę z Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym
na wyłapywanie bezdomnych psów na terenie miasta i gminy Trzemeszno i dostarczania ich
do schroniska zwierząt w Gnieźnie zgodnie z uchwałą Nr XLI/247/2001 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2) W 2007 r. Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne wyłapało i dostarczyło do
schroniska w Gnieźnie 24 psy i l łabędzia. 10 psów z terenu miasta i gminy Trzemeszno
zostało dostarczonych do schroniska przez osoby prywatne.
3) Koszt wyłapania i dostarczenia psów przez Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
wyniósł 1375 zł. wg cennika ustalonego umową. Natomiast za opiekę Gmina Trzemeszno
zapłaciła Schronisku dla Zwierząt w Gnieźnie kwotę 3.500,00 zł. Oprócz wsparcia Gmina
stara się współpracować ze Schroniskiem w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla
bezpańskich psów.

Podobne zasady obowiązywać będą w roku bieżącym.

urmistrza

unt Nowaczyk
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Tuliszków, dnia 26.02.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 lutego

2008 roku Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie uprzejmie informuje:

1. W roku 2006 Gmina Tuliszków podpisała umowę z PGKiM Turek, które jest

właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Liczba wyłapanych w 2007 roku bezdomnych zwierząt wyniosła 20 szt.

Koszt realizacji całego zadania w roku 2007 wyniósł 18 959,01 zł.



U RŻĄ 13
w Turku, woj. wielkopolskie

TOO TUREK Turek dnia 2008.02.25

IDG 7080/2/08

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

Urząd Miejski w Turku w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2008.02.14 dotyczące
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania' przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informujemy.

Nasza gmina miejska w 2007 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie i
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp z.o.o w Turku ,liczba pizetrzymywanych zwierząt to około 46 sztuk
miesięcznie koszt realizacji zadania w całym roku wyniósł 70.173 tyś zł. Płatność była
realizowana na podstawie faktur wystawianyca co miesiąc zgodnie z prowadzoną ewidencją
zwierząt przebywających w schronisku.



U R Z Ą D G M I N Y
ul. Ogrodowa 4, 62-700 TUREK

woj. wielkopolskie
tel. 063 278 56 6'i

EDG 7080/~>*/2008. Turek, 2008.03.17.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos „

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa.

Odpowiadając na pismo z dnia 14.02.2008r. dot. sposobu i skutku wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt, Urząd Gminy T u r e k podaje dane :

- Gmina zawarła umowę wdniu 17.08.2006r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku
w Turku bezdomnych zwierząt .

- w 2007r. na koszt gminy wyłapano i umieszczono w schronisku 51 psów.
- koszt realizacji całego zadania w 2007r. wynosił: 11.012,30, słownie złotych : jedenaście

tysięcy dwanaście złotych 30/100 ; forma płatności - przelewem na podstawie faktury.
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GIWOCJSTY"

52-i2o wapno, ui. Swierczewskiego 1 A Wapno, 5 marzec 2008 r.
tel. (067) 26 11 459, (067) 26 11 019

woj. wielkopolskie
O 0 0 5 4 6 3 2 5

UG: 7080/3/08 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04- 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 lutego 2008 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" poniżej przekazuję informację na zadane w powyższym
piśmie pytania:

1. Gmina posiada podpisaną umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z firmą „YET-AGRO SERWIS" z siedzibą w Czarnkowie.

2. W 2007 roku gmina utrzymywała na własny koszt dwa psy.

3. W 2007 roku z tytułu realizacji całego zadania Gmina poniosła koszty:
a) zakup karmy dla psów - 160,00 zł,
b) opłata ryczałtowa zgodnie z zawartą umową- 366,00 zł.

W Ó J T A



URZĄD MIEJSKI
62-100 WĄGROWIEC

ul. Kościuszki 15A
Tel. 067/262-15-22 Fax 262-03-25
KIP 766-10-87-125 REGON 000526593

OS. 6076 / 1 / 08

top

Wągrowiec, dnia 26 lutego 2008

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

dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
Urząd Miejski w Wągrowcu poniżej podaje informacje na zadane pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2007 roku stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / !ub 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 2007 roku ?

i / lub

Wg. stanu na koniec 2007 roku w schronisku przetrzymywano 17 bezdomnych
psów.

3. Jaki był w 2007 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 2007 roku wyniosły 24.115,47zł

mgr inż.

STRZA

iński



GMINY
W Ą G R O W I E C

u'. Cysterska 22; 62-100 Wągrowiec
t 'i. 0^67/ 26-80-800 fax 0-67/ 26^0-803
' iP 766-11-40-40S, Rgfi- OPĆ>$4S05?
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Wągrowiec 6.03.2008r.

IGP.Rk 6044-1/08

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

Urząd Gminy w Wągrowcu nawiązując do Waszego pisma w sprawie udzielania
informacji publicznej o sposobie i skutkach wykonywania zadania „ Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywaniem" informuje że;

1. Gmina Wągrowiec posiada podpisaną umowę z Wet- Agro Serwis 62-920
Czarnków ul. Myśliwska l A/6. Wyłapywane bezdomne psy utrzymywane są w
pogotowiu dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejowie.

2. Łącznie w 2007 roku wyłapano 8 bezpańskich psów a koszt wyłapywania i
utrzymywania w pogotowiu w Jędrzejowie wyniósł 7.051,49 złotych.

3. Odpłatność Gmina regulowała na podstawie umowy i bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w pogotowiu.

KS
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Wieleń, 2008-02-27

S.7080-1/08

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

dotyczy: wniosku w sprawie udzielenia informacji publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(DZ.U. z 2001r. Nr 112, póz. 1198 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 14 lutego 2008r,
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. 1002ze zm.), gmina Wieleń w
2007r. posiadała podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz na usługi związane z dalszą opieka.
Ponadto informujemy, że w 2007r. do schroniska przyjęto 26 zwierzęta z gminy Wieleń,
środki na utrzymanie zwierząt w schronisku znajdują się w budżecie (dział 900. rozdział
90013). Całkowite koszty związane z ww. usługami w 2007r wyniosły 51 249,01 zł.

mgr Magdalena SobczaJc

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



URZĄD MIASTA i GWIINY
64-050 WiELSCHOWO

i ił RvneK10u!. Rynek 10
tei. 0/61 44 33 00144 33 081

e-mail- Set@pSrS1iosne.pl Wielichowo, dnia 26.02.2008r.
REGON 000531111, NIP 788-00-19-786

Nr 7080/1/2008

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

Dotyczy: informacji w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Pismo z dn. 14.02.2008r.

Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w odpowiedzi na Wasze pismo w przedmiotowej
sprawie, uprzejmie informuje, że:

Na terenie Gminy Wielichowo sporadycznie występowały przypadki chwilowego
pojawienia się psów bez opieki.

Wyłapaniem, utrzymaniem i 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 przypominano o warunkach
utrzymania i opieki nad zwierzętami.

Urząd Miasta i Gminy Wielichowo posiada w przygotowaniu Uchwałę w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wielichowo.

l . UMiG Wielichowo w roku 2007 nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała zleceń
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. Liczba wyłapanych i/lub przetrzymywanych na koszt gminy psów wynosiła zero sztuk

3. Gmina Wielichowo w roku 2007 nie poniosła żadnych kosztów w realizacji zadania
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

Otrzymuje:
1) Egz. nr l - adresat, Ę p A BURMISTRZA
2) Egz. nr 2 - a/a.



U R Z Ą D G M I N Y
tu Wierzbinku

B. ooos47n« v,;/ M«.,3.»M)9s Wierzbinek, dnia 14.03.2008 r.
x063,<.- ' - : .̂ ., 2f.]i.3llo

OŚiZP-6134/i/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. fiancarska 37A
04-886 Warszawa

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków

wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd

Gminy w Wierzbinku informuje, iż:

- gmina nie miała w 2007 r. stałych umów, ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki,

- w 2007 r. nie odnotowano żadnego przypadku wyłapywania i utrzymywania na koszt

gminy bezdomnych zwierząt.

a/a
TW mm

mgr Paweł Szczepan! 'ćwicz
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URZĄD GMINY WIJEWO
ul. Parkowa l 64-150 W i j e w o tel. (65) 549-40-85, 86 tel./fax. (65) 549-47-55
www.wijewo.pl e-mail: wijewo@wijewo.pl NIP 697-16-06-659 REGON 001004402

Wijewo, 11 marzec 2008

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 luty 2008 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat „sposobu i skutków wykonywania zadania «opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie» przewidzianych ustawą o ochronie
zwierząt" informuję, iż:

1. Gmina Wijewo w roku 2007 nie podpisała stałej umowy ani też nie udzieliła
zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

2. W 2007 r. złapano dwa bezdomne psy.
3. Gmina Wijewo w 2007 r. nie poniosła żadnych kosztów z tytułu opłaty za

wyłapanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi.

Z poważaniem

Agnieszka Seifert



URZĄD GMINY
w Wiiczynie

ul. Strzsiifjs-ka 12 O
62-550 Wilczyn

*f«(oSll 111 lo i Wilczyn, 2008-02-27
Nr 3117-01/08

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 lutego 2008 r. dotyczący informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie " Urząd Gminy w Wiiczynie informuje, że w roku 2007

nie zawieraliśmy żadnych umów dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt lub

zapewnienie im opieki.

W związku z powyższym nie ponieśliśmy żadnych kosztów z tym związanych oraz

nie prowadziliśmy żadnej dokumentacji na powyższy temat.



w r
URZĄD GMINY! MIASTA
62-230 Witkowo, u l . Gnieźnieńska 1 Witkowo, dnia 3.03.2008r.
tel. 061/477-81-94, fax 061/477-88-55
N I P 667-10-58-076, Regon 000530376

Nr OŚ 6052/5/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wykonywania zadań dot. „opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" Urząd Gminy i Miasta w Witkowie informuje że:
- w roku 2007 Gmina Witkowo posiadała podpisane porozumienie z Miastem Gniezno na odbiór
dostarczonych psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie i sprawowania nad nimi opieki,
- w roku 2007 do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie dostarczono 8 psów,
- za wykonywanie przez Miasto Gniezno powierzonych czynności /zgodnie z podpisanym
porozumieniem/ gmina zapłaciła zryczałtowaną kwotę brutto w wysokości 3.500,00 zł.

mgrjMarian Gadziński



URZĄD M I E J S K i Wolsztyn, dnia 28 marca 2008 r.
w Wolsztynie

Rynek 1,64-200 WOLSZTYN

RGK-7010-5/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
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

informuje, że w 2007 r. podpisał umowę na wyłapywanie bezpańskich psów

z prywatnym przedsiębiorcą panem Przemysławem Maraszkiem.

W 2007 r. wyłapano 7 bezpańskich psów, które niezwłocznie znalazły nowych właścicieli.

Koszt wyłapania jednego pas wynosi 50,00 zł. Koszt realizacji całego zadania w 2007 r.

wyniósł 350,00 zł (7 x 50,00 zł).

Z up. BU&WlISTRZA

Z-Cd NACZENIKA WYDZIAłU
Rolnictwa l Gospodarki Komur.amoj



OD : LIM i G WRONKI NR FflKSLJ :067 2545 328 07 MflJ. 2008 13:55 STR.l

Burmistrz Miasta i Gmmy Wronki^

64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5 tel, (067) 2 545 300

Wronki 07.05.2008 r,

Tl 0717-13/08

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

dotyczy: wniosku o udziehnk informacji publicznej w sprawie „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich

W odpowiedzi na w/w wniosek podaję poniżej odpowiedzi na złożone zapylania,

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wronki w roku 2007
zajmowała się Straż Miejska, Gmina nie zawarła dodatkowych umów w tym zakresie,

2. W roku 2007 zawieziono do schroniska dla zwierząt 26 bezdomnych psów,
3. Gmina wydatkowała środki w wysokości 20,000,00 zł za opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami. Była to kwota ryczałtowa płacona w dwóch ratach po 10,000,00 zł.

Z poważaniem

i up. iB

ngr ini

.i BURMISTRZA

mgr ihi. finful Zimny



W r Pagelof l

boz

From: "Morawski Mirosław" <miroslaw.morawski@wrzesnia.pl>
To: <boz@boz.org.pl>
Cc: "Straż Miejska" <straz@wrzesnia.pl>
Sent: 28 lutego 2008 09:54
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Witam Serdecznie .
Gmina Września prowadzi własne gminne Schronisko dla zwierząt mieszczące się we Wrześni przy ul. Sikorskiego 38.
W celu obniżenia kosztów oraz w ramach współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii postanowiono rozszerzyć
działalność schroniska na gminy sąsiadujące.
Od roku 2005 schonisko swym działaniem obejmuje gminy : Września , Miłosław , Pyzdry , Kołaczkowo , Nekla , Czerniejewo.
Każda z gmin wnosi opłatę ryczałtowa w zamian schronisko zobowiązuje się do wyłapywania i przyjmowania zwierząt z terenu
w/w gmin. W stosunku do zwierząt schronisko zobowiązane jest m.in do utrzymywania , karmienia .opieki weterynaryjnej oraz
podejmowania działań w kierunku adpocji tych zwierząt.

Informacja za rok 2006

W schronisku znajduje się 41 boksów , w boksie mogą przebywać 2-3 psy , schronisko jest przygotowane na utrzymywanie ok.
105 psów.
Liczba zwierząt przyjętych do schroniska w 2006 r - 231
Liczba zwierząt adoptowanych -187
Liczba zwierząt na koniec 2006 r - 72

Informacja za rok 2007

W schronisku znajduje się 45 boksów , w boksie mogą przebywać 2-3 psy , schronisko jest przygotowane na utrzymanie ok.
120 psów.

Liczba zwierząt przyjętych do schroniska - 202
Liczba zwierząt adoptowanych -174
Liczba zwierząt na koniec 2007r - 88

Budżet schroniska za rok 2007 wynosił SO.OOOzł

Pozdrawiam serdecznie
Mirosław Morawski

2008-03-28



URZĄD MIEJSKI w WYRZYSKU Wyrzysk dnia 29.02.2008r.
ul. Bydgoska 29

89-300 W y r z y s k
woj. wielkopolskie

?-•" *«r« 9 000530785

SM 5231-16/08

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14.02.2008 Urząd Miejski w Wyrzysku
informuje, że w 2007r. posiada (nadal) umowę z Vet-Agro Serwis
ul. Myśliwska l A/6 64-700 Czarnków na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.
Koszt realizacji zleconego zadania w 2007roku wyniósł 14691 zł. płatne przelewem w
oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.
Firma Vet-Agro Serwis z terenu Gminy Wyrzysk przyjęła pod opiekę 22 bezpańskie
psy.

Mar/ś Bialkowska

Sporządził:
Andrzej Sadłowski-Komendant SM



URZĄD MIAST A I GMINY

Wf- ""̂  Wysoka, dnia 27.02.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS'
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 i ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
informuje, że koszty za wyszukiwanie informacji oraz przesłanie drogą pocztową
wyniosą 15,35 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 z
ze zm.)

mgr inż. Marek Madej
Otrzymują:
l .adresat
2/a/



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l USŁUG WODNYCH

w Zagórowie

ul. Przemysłowa 5 e-mail zgkiuw.zagorow@onet.eu tel. (063) 27-48-128
62-410Zagórów fax. (063) 27-48-811

Zagórów, dnia 05.03.2008.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie, działając na

zlecenie Urzędu Miejskiego w Zagórowie - przesyła informacje na temat sposobu i

skutków wykonania zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Ilość psów wyłapanych i wywiezionych w 2007 roku do Schroniska dla bezdomnych

zwierząt Ostrowo Kościelne 35 62-420 Strzałkowe 19 szt.

Koszt realizacji zadania płatne przelewem za opiekę ryczałtowo za każdą sztukę.

Całościowo za rok 2007 to koszt - 25.146,42 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy

sto czterdzieści sześć złotych 42/1007

Artur Rzeżnicki

referent



i RZĄD GMINY W f
ul. Kujańskab

77-424 Zakrzewo
woj. wielkopolskie

Zakrzewo, dnia 26 lutego 2008 r.
Nr GKM.708-1/08

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

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008 r. w spawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Zakrzewię informuje, że posiada zawartą
od dnia 01 września 2006 r. umowę z firmą „YET-AGRO SERWIS" z Czarnkowa na
wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy obejmującą również ich transport
i przetrzymywanie na terenie schroniska. W roku 2007 r. do schroniska dla
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zakrzewo trafiło dziewięć psów. Koszt ich
utrzymania w schronisku za 2007 r. wyniósł 6.135 zł i był oparty na bieżącej
ewidencji zwierząt.



wf
Gmin?

ui. średzka 9
63-020 Z a n i e m y ś l

woj wielkopolskie
40 786-10-49-224 RB30N 00054630*

Zaniemyśl, 06.03.2008r.

Nr 6134/1/2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.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 2007 z terenu gminy Zaniemyśl wyłapano i przekazano do

schroniska dla zwierząt w Środzie Wlkp. 2 bezpańskie psy.

Koszt całego zadania wyniósł 468,00 zł. - opłat)' wnoszone sąjednorazowo za każdego

umieszczonego psa.

W 00 T

inż. KrzysfcV*f Urbas

Sporządziła: E. Siudzińska



Urząd Miejski w Zbąszyniu
W^OZb^yń, uLPwucznila Żwirki 1 Biuro Ochrony Zwierząt

W0|. Wielkopolskie Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Gancarska 37a
04-886 Warszawa

Nasz znak: ROŚr-6052/9/08 data: 2008-03-12

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 2007 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 10-12 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 2007 roku wyniósł ok. 2 946 zł.

mgr inż. Wieś

Z-caBurmisttzaZbąśzynia
\ Nfl

CzyczerskL



(URZĄD
Al. Piasta l

77-401 ZLOTÓW,
Zlotów, dnia 5 marca 200 8r.

GK.IV-7080/01/08

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

Urząd Miejski w Zlotowie odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje:

1. Gmina Miasto Zlotów w 2007 roku miała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złotowie, ul.
Szpitalna 38 a umowę na zapewnienie opieki z Vet - Agro Serwis w Czarnkowie, ul.
Myśliwiecka la/6.

2. Na koszt gminy w 2007 roku, liczba zwierząt wyłapanych wyniosła 7 a
utrzymywanych 9.

3. W 2007 roku koszt realizacji całego zadania wynosił 20054,82zł. Forma płatności
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem



w f
U R Z Ą D G M I N Y

77-400 ZLOTÓW, ul. Leśna 7
woj. wiei kopoJa kie

tel./fax (0-67) 263 53 OS do 07
Reg GG03$$Q74 PUP 7S7-14-40-7S7

Gk-7062/22/08
Złotów, dnia 2008-03-03

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2008 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 2007 r. Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt
przedsiębiorcą: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77 -
400 Złotów oraz „Vet-Agro-Serwis" ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków.
Wszystkie zwierzęta na podstawie stałej umowy zawartej z „Vet-Agro-Serwis"
ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków trafiały do schroniska w Pile.

2. W 2007 r. wyłapano na koszt gminy 16 psów, które przewieziono do schroniska
w Pile. Oprócz tych zwierząt gmina utrzymywała w 2007 r. 3 psy, które w 2006 r.
trafiły do schroniska w Krajence.

3. Koszt realizacji całego zadania związanego z wyłapywaniem i opieką nad
bezdomnymi psami w 2007 r. wyniósł 14.426,85 zł (opłata każdorazowa za wyłapanie
i transport psów oraz opłata na podstaw;e bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku).

Z poważaniem

, V
Ryszaf&mńskl

SSKRFTAR7 GMINY

Otrzymują:
If) Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos", ul. Garncarska 37A, 04 - 886

Warszawa,
2. a/a.



k/P

URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138

POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

UG 6134/1/08 Żelazków,dn.26.02.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS:286138

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Żelazkowie w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
odpowiada na przesłane pytania:
Ad 1/.W 2007 r. bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy były kierowane do Schroniska

dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami Polsce Oddział w Kaliszu. Nie było stałej umowy ,schronisko przyjmowało
zwierzęta na podstawie wcześniejszych uzgodnień pisemnych ustnych.
Ad 2/W 2007 r. na terenie gminy wyłapano i skierowano do schroniska 16 bezdomnych
psów.
Ad 3/W 2007 r .koszt realizacji całego zadania wyniósł 4.700,- zł .Każdorazowo Schronisko
wystawiało fakturę w wysokości 300,00 zł w przypadku psa odłowionego przez pracownika
Schroniska i 200,00 zł w przypadku zwierzęcia dostarczonego do Schroniska.

mgr Andrzej Nbwak

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Barańska
inspektor ds Infrastruktury Wiejskiej i Środowiska
tel.(062)7691008 w.26

TEL./FAK.: 062 / 76910 08,062 / 76910 09
www.zelazkow.ug.gov.pl



URZĄD MIASTA I GMINY
63-210 ŻERKÓW

ul. Adama Mickiewicza 5
lei.f 062) 740 30 24, fax (062) 740 36 27
NIP 617-10-06-231. R.: 000529433

Nr.GKM/7080/1/08

Żerków ,2008-03-07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2008r.
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie przesyła dane dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.

ad. 1 Towarzystwo Opieki nad zwierzętami -Schronisko w Radlinie.
ad. 2 21 sztuk
ad. 3 koszt oparty na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką

w kwocie 13.666,- zł.

BURMISTRZ
/ LA

mgrjAnus. Jajczyk
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