IV P

URZĄD GMINY w BABIAKU
62-620 BABIAK, Plac Wolności 5, pow. kolski, woj. wielkopolskie
tel/fax (0-63)27-11-071, (0-63)27-11-624, tel. (0-63)26-16-047
NIP: 666-201-30-80
REGON: 000533021
NASZ ZNAK KM, 6140.1.2011

Babiak, 7 kwietnia 2011

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 r. na temat
sposobu

i

skutków

wykonywania

zadania

„opieka

nad

bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Babiaku informuje, że:
1. Gmina Babiak nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Ilość utrzymywanych zwierząt wyniosła w 2009 r. - 3 psy,

a w 2010 r. - 0.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2009 r. - 558,00 złotych,
2010 - 0. i była to forma płatności za opiekę oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Sporządził:
S. Bąkowski

3WNIK REFERATU
SPRAW KOMUNALNYCH

URZĄD GMINY W BARANOWIE
63-604 Baranów
Rynek 21
pow. kępiński, woj. wielkopolskie
www.baranow.ug.gov.pl

tel.+486278 10400
fax+486278 10405
e-mail:urzad@baranow.ug.gov.pl

Baranów, dnia 21 marca 2011 roku

R.O.6140.1.2011.IG

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie informujemy, że w roku 2009 i 2010 Gmina Baranów:
- nie miała zawartych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi.
- nie posiada danych o ilości wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy zwierząt,
- nie wystąpiły koszty za umieszczenie zwierząt w schronisku.
Jednocześnie informujemy, że zostały podjęte działania w celu zawarcia umowy ze
schroniskiem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

'kla-Siwek

urząd urmny

W

ul. Ks. Kordeckiego 1
39-3AP BIAŁOŚUW1E

Białośliwie, 201 1-06-06
f ax (067) 287-57-91
G.6140.7.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30.05.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu)
informuję, że Gmina Białośliwie w latach 2009 i 2010 nie miała zawartej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Sporadyczne przypadki zwierzęcia potencjalnie
agresywnego ( obce, podrzucone, nieufne itp.) zgłaszane były do odławiania specjalistom z
YET-AGRO SERYIS z Trzcianki, a po badaniach wracały na nasz teren.
Teren wiejski z dużą liczbą posesji sadowniczych wymagających pilnowania jest w
stanie w dobrych warunkach zapewnić dom dla wielu psów.
W budżecie gminy na 2009 r. na w/w cel przeznaczono 1.500,00 zł., w 2010 r.
również 1.500,00 zł.

in&, Franciszek Tamm
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

IV P
Blizanów, dnia 21.03.2011 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14.03.2011 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Blizanów informuje iż w latach
2009 - 2010 nie posiadaliśmy stałych umów, lecz korzystaliśmy z doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, lub zapewnienie mi opieki.

Ad. pkt. 2
Ilości zwierząt wyłapanych.
2009r. - 5 szt. psów,
2010r-4szt. psów.
Ad.3
2009r. - 3 250 [zł]
201 Or.- 2 770 [zł]
W tych latach mieliśmy do czynienia wyłącznie z opłatami jednorazowymi, w tym za leczenie
psów chorych lub rannych: 2009r. - 150 [zł], 2010r. - 120 [zł].
Wyłapane psy trafiły do:
1. Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95, 62-800 Kalisz
2. Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt „Help Animals", ul. A. Asnyka
58/42, 62-800 Kalisz.
Jednocześnie informujemy, że w roku 2009 dwa bezdomne psy znalazły nowy dom wśród
mieszkańców naszej gminy, a w roku 2010 sześć szczeniąt urodzonych przez bezdomną
sukę.
Z poważaniem:
Krzysztof Pietrzak
Kierownik Ref. Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
tel. 62/751 21 09

GMINA BOJANOWO
ul. Rynek 12
63-940 ^°Ja"° -,.,.,
NIP6991865826 REGON41105053

Bojanowo, dnia 201 1-03-23
Za zwrotnym dowodem doręczenia

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
ROŚ.7031.10.2011
Odpowiadając na wniosek z dnia 18.03.2011 r. o udostępnienie informacji publicznej
dot. „Sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuje , że Gmina nie posiadała w roku 2009 i 2010 stałej umowy, ale
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
W roku 2009 wyłapano 5 szt psów , koszt ich wyłapania 4002,00 zł, koszt zakupu
karmy 685,00 zł, koszt wykonania kojców 5099,67 zł. W roku 2010 wyłapano 6 szt. psów,
koszt ich wyłapania 6158,00 zł koszt zakupu karmy 789,00 zł
Otrzymuje :
•K adresat.
Zastępca Burmistrza

ED

Ryszard Drozdątoski
Sekretar?

URZĄD GMINY BRALIN
63-640 Bralin, ul. Rynek 3
tel. (62)78 11 201
fax. (62)78 11 202
NIP: 619-10-80-414 ; Regon:000535824
www.bralin.pl; e-mail: gmina@bralin.pl

OS.6140.16.2011.2

Bralin, dnia 28-03-2011 r.

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

Stosownie

do

Państwa

wniosku

o udzielenie informacji

publicznej z dnia

14 marca 2011 roku, informuję, że:
1. W 2009 i 2010 roku gmina posiadała (nadal obowiązującą) podpisaną stałą urno we na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Hotelem dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego Longin Siemiński z/s w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2.
2. Liczba zwierząt (psów) wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2009 r.
wyniosła 3 szt. i w 2010 r. również 3 szt..
3. Koszt realizacji całego zadania (brutto) za rok 2009 wyniósł 16 081,70 zł, a za 2010 r.
21 984,60 zł i oparty był na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Otrzymują:
(|/. adresat
2. a/ a.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Krzak - inspektor w Urzędzie Gminy Bralin
tel.: 62 7811225; e-mail: malgorzata.krzak@bralin.pl
Urząd Gminy Bralin przyjmuje interesantów w pn. 10:00-18:00, wt-pt. 7:30-15:30

l/l/p

URZĄD G*,fiNYr••

Brodnica, dnia 22.03.20lir.

63-1 \2 Brodnic ' .
woj. wielkope;.N1P7S5-12-94-531 REGON OOU553133

UG.RG.6140/3/11

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
14.03.2011 r. Urząd Gminy w Brodnicy pow. śremski woj. wielkopolskie
informuje że:
1.Posiadamy

Schronisko

Międzygrninne

dla

bezdomnych

zwierząt

w miejscowości Gaj gmina Śrem
Gminie Śrem powierzone są zadania związane z prowadzeniem schroniska dla
bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, oraz
rozbudowa i eksploatacja schroniska.
Porozumienie zostało podpisane przez 7 gmin:

gminę Śrem, Książ, Dolsk,

Brodnice, Czempiń, Kościan, Kórnik.
2. W roku 2009 zostało wyłapane i umieszczone w schronisku z terenu naszej
gminy 24 bezdomne psy a w roku 2010- 16 bezdomnych psów.
3. W 2009 roku koszt za utrzymanie i wyłapywanie zwierząt, remonty i prace
ponadplanowe schroniska - 10.000,- zł natomiast w roku 2010 - 11.000,- zł
(płatność w 2 ratach)

mgr inż. Marek Pakowski

Brudzew, dnia 2011-03-23

RG.6140.2.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r.
Wójt Gminy Brudzew informuje, iż w latach 2009-2010, Gmina Brudzew posiadała umowę w
zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieki nad nimi, z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp z o.o. w siedzibą w Turku, w którego zarządzie znajduje się Schronisko dla
bezdomnych zwierząt.
Ponadto w ww. latach ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt skorzystały 3 psy złapane na
terenie naszej gminy. Opłaty za opiekę nad zwierzęciem w Schronisku uiszczane są co miesiąc, - w
roku 2009r. na przedmiotowy cel wydano 7,9 tyś. zł, zaś w 2010r. blisko 10 tyś. zł.

Z poważaniem
Dominika Kaszyńska - Fisiak

oprać. D. Kaszyńska-Fisiak, 063 279 83 35

Urząd Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, tel. 063 279 70 47; fax 063 279 83 39,
NIP: 668 10 67 510 REGON: 000533156, www.brudzew.pl, e-mail: ug@brudzew.pl

WP

OR2AD GMINY
S2-B74 Brzeziny
£®w. kaliski
woj. wielkopolskie

RGiRL.6140.1.2011

Brzeziny, dnia 21.03.2011 r.

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. Urząd Gminy Brzeziny
informuje, iż na terenie naszej Gminy w 2009 r. nie było przypadku wyłapywania
bezdomnych zwierząt.
Natomiast w 2010 r. dokonano 2-krotnie odłowu psów.
2. Ilość odłowionych zwierząt:
- w 2009 r. -O
- w 2010 r.-3 psy
3.Koszt realizacji wynosił:
- w 2009 r. O zł
- w 2010 r. 1.560 zł
Urząd Gminy dokonał zapłaty w formie przelewu za notę obciążeniową Kaliskiemu
Stowarzyszeniu Pomocy dla Zwierząt „Help Animals" w Kaliszu.

mgr inŁ KrlyMt$Niedźwiedzia

URZĄD GMINY
64-840 BUDZYŃ ul. Lipowa 6
pow. chodzieski

Budzyń, dnia 5 kwietnia 2011 r.

woj. wielkopolskie
NIP766-15-80-073

GKM.6140.1.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy Budzyń odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 r., które wpłynęło
w dniu 18 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i
skutków
wykonywania
zadania
„opieka
nad
bezdomnymi
zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje, że:
1. W latach 2009 - 2010 Gmina Budzyń posiadała umowę na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych i zapewnienie im opieki, którą zawarła w dniu l marca 2008 r. na czas
określony, tj. od dnia l marca 2008 r. do 28 lutego 2011 r. z firmą
„YET-AGRO SERWIS" z Czarnkowa, obecnie mającą swą siedzibę przy
ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
2. Gmina Budzyń nie ewidencjonuje przekazywanych zwierząt, a dane o nich posiada
na podstawie specyfikacji zawierających informacje o ilości utrzymywanych
podopiecznych, które stanowią załączniki do faktur.
3. W 2009 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 27.257,28 zł., a w 2010 r. stanowił
24.080,77 zł. Zgodnie z zawartą w 2008 r. w/w umową, za wykonanie usługi ustalono
wynagrodzenie netto, do którego należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT:
a) każdorazowy dojazd do miejscowości Budzyń z Pogotowia w Jędrzejewie x 2 plus km
przejechane w czasie akcji x stawka ryczałtowa za pojazd powyżej 900 cm ,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
(Dz. U. Nr 27, póz. 271),
b) za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 72,47 zł./godzinę, bez względu
na ilość pochwyconych zwierząt (nie mniej niż l godzina),
c) przyjęcie psa do Pogotowia 31,06 zł. (opłata obejmuje wymagane szczepienia
profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne),
d) pobyt psa w Pogotowiu 5,69 zł./dobę,
e) jeżeli nie znajdzie się właściciel, po 14 dniach sterylizacja, kastracja, tatuaż - koszt
72,47 zł.
Ponadto, wartość usługi netto za miesiąc kalendarzowy nie może być niższa jak 102,50 zł.
netto. W przypadku sumy, wartość usług z punktów a, b, c, d, e niższych jak 102,50 zł.
netto, stosuje się ryczałt wyrównawczy do 102,50 zł. netto opodatkowany 22% stawką
podatku VAT. Umowa obowiązuje od l marca 2008 r. i stanowi,
iż w/w wynagrodzenie w latach następnych zwiększać się będzie w oparciu o wskaźniki
wzrostu cen towarów i usług za ostatni rok, podanych przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
amem
mgr Marcin Sm.olowski

Buk, dnia 24.03.201 Ir.
Burmistrz
Miasta i Gminy Buk
woj. wielkopolskie
UMGMGK 6140.3.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami uprzejmie informuję, że na terenie naszej gminy bezdomne zwierzęta są
wyłapywane na podstawie porozumienia podpisanego z Zakładem Gospodarki Komunalnej w
Buku na terenie którego znajduje się doraźne przytulisko dla zwierząt i jest zagwarantowana
właściwa opieka. Ilość wyłapanych psów w 2009r. wynosiła - 45 sztuk a w 201 Or. - 50 sztuk.
Koszt realizacji zadania, który poniosła gmina jest uzależniony od bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką i tak w 2009r. wynosił 64.250zł, a w 2010r.75.755zł.

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i

Aleksandra' Wawrzymak

URZĄD GMIN*
CFKÓW- KOLONIA
62-&U CBKOW
1

^fcffRM.l^fiL l

Ceków - Kolonia, dnia 23.03.201 Ir

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 14.03.201 Ir Urząd Gminy
w Cekowie-Kolonii informuje:
l/ Gmina Ceków-Kolonia w latach 2009-2010 nie posiadała stałych umów na udzielanie
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki
21W roku 2009 gmina nie wyłapywała, ani też nie utrzymywała żadnych zwierząt
na koszt gminy.
Natomiast w roku 2010 na koszt gminy podjęto działania tj. leczenia l szt psa.
3/ W roku 2009 gmina nie poniosła żadnych kosztów z tytułu opieki za umieszczenie
psa lub lub kota w schronisku.
W roku 2010 gmina wydatkowała kwotę 800,00 zł na opiekę - leczenie l szt psa
umieszczonego w Stowarzyszeniu Pomocy dla Zwierząt.

Z up. Wójta Gminy
Ginalski
iwnik Referatu

WP

URZĄD GMINY
CHODÓW

62-652 C H O D Ó W
pow. kolski, woj .wielkopolskie
tel. 63 261 92 12

Chodów 23.03.2011 r.

Nr ROŚ 6140.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

Urząd Gminy w Chodowie w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. informuje, że
Gmina nie posiada podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ilości zwierząt bezdomnych (psów):
- w 2009 r. - l szt.
-w2010r.-2szt.
Zwierzętom tym zapewniono opiekę wśród społeczności lokalnej.

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY
64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
www.chodziez.pl,burmistrz@chodziez.pl BankZachodni WBKSA 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-6134/2/2011

Chodzież, dnia 11 kwietnia 201 Ir.

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

dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" na terenie miasta Chodzieży.
Odpowiadając na zadanie przez Państwa pytania, informuję, że:
1. Gmina Miejska w Chodzieży, w latach 2009 i 2010 zawarła stałe umowy na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie z firmą „YET-AGRO SERWIS", z siedzibą
przy ul. Myśliwskiej l A/6 w Czarnkowie.
2. W roku 2009 wyłapano i/lub utrzymywano na koszt gminy 35 psów i 10 kotów, a w 2010
roku 52 psy i 6 kotów.
3. Forma płatności za wyłapywanie i utrzymywanie zwierząt oparta była na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wynosił
52.955,73 zł brutto, a w roku 2010 63.954,44 zł brutto.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA

SzZ (1799)

URZĄD GMINY

64-800 Chodzież

ul. Notecka 28
tel. 0-67282 16 08
OŚ 6140.1.2011

Chodzież, dnia 24 marca 2011 roku
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Dotyczy : opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie na terenie gminy Chodzież
Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami - Urząd Gminy Chodzież informuje :
1/ Gmina ma podpisaną umowę z firmą Vet AGRO SERWIS 64-700 Czarnków w imieniu
której działa lekarz weterynarii Zenon Jażdżewski 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,
21 w Pogotowiu na koniec roku 2009 przebywały 3 psy, jednakże w przeciągu całego roku
przebywało okresowo 10 psów , które w trakcie roku znalazły właścicieli,
W roku 2010 na koniec roku przebywało łącznie 5 psów w trakcie roku liczba się zmieniała
ale łącznie było około 12 interwencji. Zdarzył się przypadek wyrzucenia 5 szczeniąt z
gatunku bernardyn , po przewiezieniu do schroniska natychmiast znalazły dom.
W jednym przypadku decyzją Wójta odebrano 2 psy właścicielowi , które po 2 miesiącach
znalazły nowy dom.
3/ koszt realizacji zadania :
Rok 2009 r. wyniósł 8 189 zł.
Rok 2010

17761,67

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.

w*. WÓJTA

Wojciech Walkowiak
ZASTĘPCA WÓJTA

IRZAD G

^4-412 Chrzypsko Wielkie
ul Główna 15

Chrzypsko Wielkie 15.04.2011 r.
Znak spr. DiGN- 6140.2.201 l.J.D.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Dotyczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / lub zapewnienie im opieki ?
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i /lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r.?
3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających od opieką, inną)?

Odpowiadając na wyżej wymienione pytania informuję, że Gmina nie mała w 2009 r. i
2010 r. podpisanej umowy i nie zlecała wyłapywania bezdomnych psów i kotów.
W 2009 r. jeden bezdomny pies znalazł nowego właściciela i nie poniesiono żadnych
kosztów. W 2010 jeden pies został przekazany do schroniska i przebywał tam 16 dni wydatek
to koszt 616,75 zł, który przeszedł na 2011 rok. Trzy psy- znajdy znalazły nowych
właścicieli, a udokumentowany koszt to kwota 50,00 zł.
W 2011 roku zbudowano na koszt gminy kojec dla tymczasowego przechowania psa/psów.
Koszt jego wykonania wyniósł 2000 zł ,ustawiono go na terenie oczyszczalni ściekównieruchomości gminnej. Od czasu jego wykonania i ustawienia kojec nie był zamieszkały.

Sp. J.D.

mgr inż. Maria Tdberska
^••ślepca Wójta

•i.

Urząd Gminy

63-524 Czajków
pow. ostrzeszowski

"*-wielkopo1

Czajków , dnia 2011-04-11

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

Urząd Gminy Czajków w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 roku
informuje, że gmina Czajków posiada umowę z Panią Katarzyną Dudak zam.
Niedźwiedź 77 gmina Ostrzeszów. Umowa została zawarta na okres od
1.02.2009 roku do dnia 30.06.2011 roku.
W 2009 roku został przekazany 1 pies do schroniska na kwotę 701,00 zł.
W 2010 roku przekazano 3 psy na kwotę 2.152,00 zł
Forma płatności jednorazowa za umieszczenie w schronisku i odbiór z miejsca w
którym przebywały psy.

wp
Burmistrz Miasta Czarnków

Czarnków, dnia 2011-04-04

NrTI.6140.3.2011

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

Odpowiadając na Wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuje, iż Gmina Miasta Czarnków w 2009 i 2010 roku miała zawartą umowę z „YET-AGROSERWIS" z Trzcianki, ul. Konopnicka 62, 84-980 Trzcianka na wyłapywanie zwierząt bezdomnych z
terenu gminy z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Jedrzejewie.
Średnio miesięcznie w schronisku przebywa od 10 do 15 psów i l do 2 kotów.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wynosił 35.704,37 zł brutto, a w 2010 roku 39.864,29 zł
brutto. Forma płatności -jednorazowa faktura na koniec miesiąca w zależności od ilości psów lub
kotów przebywających w schronisku, wyłapanych i przyjętych do schroniska.

Z poważaniem

z up. BURMIS
Grzegorz Kaźmierczak
ZASTĘPCA

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

GMINA CZARNKÓW

!/>/?

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
woj. wielkopolskie
NIP 7632091377

Czarnków 31.03.2011 r.

RŚG-7080/11/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
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 2009 i 2010 posiadała zawartą stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Firmą
YET-AGRO SERWIS, 64-980 Trzcianka, ul. M. Konopnickiej 62

2.

Na koszt Gminy utrzymywano w roku 2009 średnio miesięcznie 47,8 szt., a
w roku 2010 średnio miesięcznie 44,5 szt. bezdomnych zwierząt.

3.

Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł 91 735, 76 zł, a w roku
2010 110 529,36 zł. Płatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami była
miesięczna oparta na bieżącej ewidencji zwierząt. Płatność za przedmiotowe
zadanie została rozstrzygnięta w drodze przetargu nieograniczonego.

z up. WÓJTA GMINY
Cza '
(

Henryty&efnftniewski)

KIEROWNII/R6FERATU ROLNICTWA
NY ŚRODOWISKA

U R Z Ą D GMINY

ul. 24 Stycznia 25,64-020 Czempiń
oowiat kościański, woj. wielkopolskie

*al. (061) 28 26703 fax (061) 28 2630?

_

.,

. . -. _, _ ,

ni
Czempm, dmą 24.03.2011
r

RG. 6140.4.2011

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
14.03.201Or. 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 w 2009 roku z terenu gminy Czempiń zostało wyłapanych 19 bezdomnych psów
a w 2010 roku 15 bezdomnych psów,
ad 3 - koszt realizacji całego zadania w 2009r wyniósł - 10.000,00 zł.
- koszt realizacji całego zadania w 2010r wyniósł - 22.000,00 zł.
- forma płatności - przelew na eksploatację i rozbudowę schroniska zgodnie z zawartym
porozumieniem

Burnaistr
Gminy/jtzen/pi
mgr 'Dorota Lew-

Urząd Gminy
w Czerminie

Czermin, dnia 06.04.2011r.
RB. 6140.2.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu
18 marca 2011r.) w sprawie udzielania informacji

publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy
Czermin udziela następujących informacji:
Ad. l Urząd Gminy Czermin w latach 2009, 2010r. zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Czerminie, Czermin 1B, 63-304 Czermin całoroczne wyłapywanie z terenu gminy Czermin
bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki.
Ad. 2 Liczba wyłapanych i/lub utrzymywanych zwierząt w roku 2009 wynosiła l szt., natomiast
w roku 2010 wyniosła 11 szt.
Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł 2.612,51 zł (w tym koszt zakupu
specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezpańskich zwierząt) , w roku 2010 wyniósł 1.631,99 zł
brutto. W latach 2009-2010 ustalono następujące stawki za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami:
- każdorazowy wyjazd na interwencję - 200,00 zł brutto,
- koszt utrzymania zwierzęcia (pielęgnacja, pożywienie) -2,00 zł brutto za dobę.

' j

mir Spychaj
Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a(B.J.)

wr

URZĄD MIASTA IGMW CZESNIEJBWO
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

Czerniejewo, 29.03.2011 r.
SP.6140.3.2011.AK

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo informuje, że w latach 2009r. - 2010r. mieliśmy
zawarte POROZUMIENIE z Miastem i Gminą Września, polegające na przejęciu zadań
Miasta i Gminy Czerniejewo wynikających z art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, póz. 1002 ze zm.)
W POROZUMIENIU tym zostały ustalone zasady i tryb wyłapywania zwierząt oraz
ich dalszego utrzymywania.
W 2009 - do schroniska we Wrześn: zostało przewiezionych 20 szt. zwierząt. Na
rzecz schroniska przekazano 13.200,00 złotych rocznie, płatne kwartalnie po 3.300,00 zł.
W 2010 - do schroniska we Wrześni trafiło 18 szt. zwierząt. Koszt realizacji zadania
wyniósł 13.200, 00 złotych brutto, płatne kwartalnie po 3.300,00 zł.
Porozumienie zawarte jest na czas określony.

Z poważaniem
Zjjątępca Burmistrza
Zbigniew Sufak

Otrzymują:
T) Adresat

V. A/a

URZĄD

GMINY

CZERWONAK

'

<

<+

ul, Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 24 marca 2011 r.
WKŚ.6073-6-2/11

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r., Urząd Gminy Czerwonak przesyła
informacje dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
1.
W roku 2009 Gmina Czerwonak posiadała umowę na przyjmowanie i utrzymywanie
bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Swarzędzu podpisaną z
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone było przez Straż Gminną Gminy
Czerwonak. Wyłapanych i przekazanych do w/w Schroniska dla Zwierząt zostało 25
psów. Koszt realizacji zadania polegającego na utrzymywaniu w Schronisku dla
Zwierząt w Swarzędzu bezpańskich zwierząt wyłapanych z terenu Gminy
Czerwonak wyniósł 21000,00zł brutto. Wynagrodzenie wypłacone zostało w formie
ryczałtowej w trzech równych ratach.
2.
W roku 2010 Gmina Czerwonak posiadała umowę na przyjmowanie i utrzymywanie
bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie podpisaną z firmą
VET-AGRO Serwis ul. Myśliwska 1a/6, 64-700 Czarnków (obecny adres: ul. M.
Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka). Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
prowadzone było przez Straż Gminną Gminy Czerwonak. Wyłapanych i
przekazanych do w/w Schroniska dla Zwierząt zostało 17 psów. Na dzień 31
grudnia 201 Or. w Schronisku dla Zwierząt w Jędrzejewie przebywało 7 psów
wyłapanych z terenu naszej Gminy (w międzyczasie 8 zostało adoptowanych, 2
padły). Koszt realizacji zadania polegającego na utrzymywaniu w Schronisku dla
Zwierząt w Jędrzejewie bezpańskich zwierząt wyłapanych z terenu Gminy
Czerwonak wyniósł 16135,42 zł brutto. Wypłata wynagrodzenia oparta była na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.
a/a WKS

Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunaine) i Ochrony Środowiska

sprawę prowadzi: Marzena Cecuła
tel. (61)6544245

tel. 61 654 42 04, fax 61 812 02 70
kancelaria@czerwonak.pl
www.czerwonak.pl

Konto bankowe
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Poznań
15 1090 173700000001 07929417

Godziny pracy Urzędu;
P°n- 9.00-1 7.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Wydział Obsługi Mieszkańców:
pon. 9.00-16.30, wt.-pt. 8,00-14.30

URZĄO GMINY

..

62-110 Damostawek, ul. Rynek 8
tel. (067) 261 36 11, te!. (067)2613627
tel. (067) 261 30 02 fax (067) 261 30 34
NIP 766-10-01-342

Roi. 6140.1.2011

W ('

Damasławek, dn. 01.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 14.03.2011 r. Urząd Gminy Damasławek
informuje, że:
Ad. l W roku 2009 i 2010 Gmina miała podpisaną umowę w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki z firmą VET - AGRO SERWIS
ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
Ad. 2 W roku 2009 na koszt Gminy utrzymywany był jeden bezpański pies, a w 2010 roku
zostały wyłapane dwa bezpańskie psy i na koniec 2010 roku w schronisku przebywał jeden
pies, pozostałe zastałe zaadoptowane.
Ad. 3 W roku 2009 koszt realizacji całego zadania wyniósł 2450,84 zł,
w 2010 roku 2911,76 zł a forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
Otrzymują:
1. adresat
2. aa

mgrinż. Andr$ Szewczvkowski

Dąbie, dnia 01.04.2011 r.
OŚW. 1431.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Miejski w Dąbiu informuje, że:
1. Gmina Dąbie w 2009 r. i 2010 r. nie miała podpisanych stałych umów i nie
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienia
im opieki.
2. Gmina Dąbie w 2009 r. utrzymywała 13 psów w schronisku. W 2010 r. nie były
utrzymywane zwierzęta bezdomne na koszt gminy.
3. Gmina Dąbie w 2009 r. poniosła koszty na utrzymanie psów schronisku
w wysokości 5.864,50 zł. (opłaty były liczone za dobę pobytu psa w schronisku).
W 2010 r. nie poniosła żadnych kosztów.

BURMISTRZ MIASTA DĄBIE
/-/ Zbigniew Mielczarek

Otrzymują:
l.
Adresat (e-mail).

lA/P

URZĄD
MrEJSKI
62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10
pow. turecki, woj. wielkopolskie

Dobra.2011.04.11.

tel. 063 279 90 11
MIP:668-12-24-300, REGON:OO

RL. 6140.3.2011.

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 2009 i 2010 roku Gmina posiadała podpisane stałe umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z PGKiM w Turku , ale nie było wyłapywań i utrzymywania ich
w schronisku . Nie ponoszono żadnych kosztów z tego tytułu.

B

WÓJT GMINY
63-330 Dób rży ca
woj. wielkopolskie

Dobrzyca, dnia 05 kwietnia 2011 roku.

RLiPP.6140.1.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznych na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapanie",
informuję, iż w 2009 i 2010 roku:
• Gmina Dobrzyca nie podpisywała umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, gdyż zwierzęta są wyłapywane przez przyuczonych
pracowników gospodarczych Urzędu i trzymane są w kojcach z wybiegami na terenie
przyległym do gminnej oczyszczalni ścieków (zwierzęta mają zapewnioną
całodobową opiekę, karmienie i opiekę weterynaryjną),
• utrzymywane na koszt gminy w 2009r. były 9 psy, koszt ten wyniósł 6.874,30 zł,
natomiast w 2010r. utrzymywane były 6 psy, a koszt tego wyniósł 4.357,50 zł,
• koszt realizacji zadania j.w.

WÓJT^-?%
"' '
mgr Jarosław Pietrzak

URZĄD MIASTA l GMINY DOLSK
Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
tel. (061) 28-25-001, 28-25-017, 28-25-172 fax (061) 28-25-510
e-mail: umig@dolsk.pl
http://www.dolsk.pl
Dolsk, dnia 04.04.201 Ir.
RG.6140.1.2011.MS
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.03.2011 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

oniz

rozbudowa

i

eksploatacja

schroniska

są powierzone Gminie Śrem.
Porozumienie zostało podpisane przez 8 gmin : gminę Śrem, Książ Wlkp., Dolsk,
Brodnicę, Czempiń, Kościan, Kórnik i miasto Kościan.
Schronisko Międzygminne dla bezdomnych zwierząt znajduje się w miejscowości Gaj
gmina Śrem.
2) w roku :
- 2009 zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku z terenu naszej Gminy
11 bezdomnych psów,
- 2010 zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku z terenu naszej Gminy
26 bezdomnych psów.
3) koszt za utrzymanie i wyłapywanie zwierząt, remonty i prace ponadplanowe
schroniska :
- w 2009 roku - 10000,00,- zł (płatność w dwóch ratach),
- w 2010 roku - 11000,00,-zł (płatność w dwóch ratach).
Otrzymują :
1. Adresat
2. A/a.
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;,;;;<!rwdominowo.pl
UG.614/1/11

Dominowo, 25.03 2011 r.

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 za rok
2009 i 2010, informuje:
1. gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki lecz każdy przypadek
pojawienia się bezdomnego zwierzęcia zgłaszamy każdorazowo do
Firmy Usługowej działającej w danym okresie na terenie Środy Wlkp.
Zwierzęta są przekazywane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Środzie Wlkp.
2. w 2009 roku wyłapano jednego psa, którego przekazano do schroniska
w Środzie Wlkp..
3. koszt realizacji całego zadania (odłów + pobyt w schronisku) w 2009
roku to - 396,50 zł.(trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/ioo)4. w 2010 roku wyłapano dwa psy, które przekazano do schroniska w
Środzie Wlkp..
5. koszt realizacji całego zadania (odłów + pobyt w schronisku) w 2010
roku to - 594,75 zł.(pięćset dziewięćdziesiąt cztery złotych 75/ioo).

:of Pauter

Dób/fv.ro vi/F
Dane/Rok
Utylizacja padłej zwierzyny
Przytulisko dla psów
Rozbudowa schroniska

122,53
41.663,99

2009

23.955,01
44.895,00
13.876,00

2010

2009 rok- Umowa z firmą SARIA Polska Sp.z o.o. Tarnowo Stare - usługa polegająca na
bieżącym usuwaniu z dróg, pasów przydrożnych oraz terenów publicznych na terenie Gminy
Dopiewo padliny zwierząt.
2010, 2011 rok-Umowa z firmą Anna Kmieciak-Hoffmann Usługi Wielobranżowe
„Czystość" Nowe Obrzycka - usługa polegająca na bieżącym usuwaniu z dróg, pasów
przydrożnych, terenów publicznych na terenie Gminy Dopiewo padliny zwierząt.
2009,2010,2011 - Umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Dopiewie - usługa polegająca
na sprowadzaniu oraz sprawowaniu opieki nad bezpańskimi psam9i w ramach istniejącego
przytuliska.

Wf
URZĄD GMINY

88-506

DORUCHÓW

pow. Mtrreszowski

Doruchów, dnia 06 kwietnia 2010 roku

RR. 7082/1/2011

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

Urząd Gminy w Doruchowie odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 / wpłynęło
do tutejszego urzędu w dniu 18.03.2011 roku wyjaśnia co następuje :
1. Gmina Doruchów nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt w 2009 i 2010 roku. Gmina Doruchów każdorazowo udzielała doraźnych zleceń
na zapewnienie opieki bezdomnym psom w schronisku w miejscowości Niedźwiedź 77,
63-500 Ostrzeszów prowadzonym przez Panią Katarzynę Cichosz.
2. W 2009 przekazano do ww. schroniska 4 bezdomne psy a w 2010 roku 6 bezdomnych
psów.
3. W 2009 roku gmina Doruchów z tytułu jednorazowego umieszczania psa w schronisku
poniosła opłatę w wysokości l szt. x 500 zł. brutto, 3 szt. x 584 zł. brutto = 2252 zł. brutto
W 2010 roku gmina Doruchów poniosła koszty 6 x 584 zł. brutto = 3504 zł. brutto.

mgr

URZĄD GMINY

ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 Drawsko, woj. wielkopolskie
ident. 000535787

Drawsko, dnia 23 marca 2011 r.

OS.6140.3.2011

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

Na podstawie art. 14 ust. l i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. 2001, Nr 112, póz. 1198 ze zm.) oraz złożonego dnia 18 marca 2011 r. wniosku
0 udostępnienie informacji publicznej, udzielani Państwu informacji na temat sposobu
1 skutków wykonywania zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.
W roku 2008 Gmina Drawsko miała podpisaną stałą umowę z firmą Vet-Agro
Serwis, ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom. Na utrzymaniu na koszt gminy w schronisku znajdowało się :
a) w roku 2009 od trzech do siedmiu psów, koszt realizacji całego zadania w roku
2009 wyniósł 11 660.30 zł., forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
b) w roku 2010 od czterech do siedmiu psów, koszt realizacji całego zadania w roku
2010 wyniósł 13 128.28 zł., forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
Z poważaniem,

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacja dla Zwierząt „Argos", ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa
2.

a/a

lA/f

Urząd Miejski w Dusznikach -Zdroju
57-340 Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6, tel. (74)8669210, (74) 869 7660,
fax (74) 8669 025, e-mail: duszniki@duszniki.pl,www.duszniki.pl

Duszniki Zdrój 2011-03-24

RT.GKS.1431.01.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla ochrony Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje iż:
1. Gmina nie miała podpisanych stałych umów. Doraźne zlecenia były zlecane firmie „Azyl"
ul. Brzegowa 151 58-200 Dzierżoniów oraz firmie Hart ul. Kopernika 12/5 58-160
Świebodzice.
2. W roku 2009 wyłapano dwa psy, natomiast w roku 2010 żadnego.
3. Koszt zadania wyniósł 3200 zł brutto w roku 2009. Opłaty były jednorazowe.

z poważaniem

zalkowska

74^6-97-669

Otrzymują:
/D Adresat
2. GKSa/a.

BURM

MIASTA
RÓJ

Andrzt

rczyk

FAiRPLAY
Duszniki, dnia 28 marca 2011 r.
RRG.6140.3.2011.KP
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
boz@boz.org.i3l
Urząd Gminy Duszniki odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" ^
dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu do tut. urzędu 21.03.2011 r.) informuje, iż:
1. gmina Duszniki w latach 2009-2010 nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt

i/lub

zapewnienie

im

opieki, jednakże

były

udzielane

doraźne

zlecenia

Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu z Dusznik (zakład jest wyposażony w specjalistyczny
sprzęt weterynaryjny-

chwytak na psy, rękawice weterynaryjne, klatka na psy) na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki, do czasu znalezienia
właściciela lub nowego domu dla odłowionego zwierzęcia;
2. w 2009 roku KZB Duszniki na terenie gminy Duszniki wyłapał l psa, który do czasu znalezienia
nowego właściciela przebywał na terenie oczyszczalni ścieków w Dusznikach w zadaszonym
kojcu wyposażonym w budę. Ponadto w 2009 roku na oczyszczalni ścieków w Dusznikach
oraz w Podrzewiu utrzymywanych na koszt gminy były 2 szt. psów, które przebywały w
zadaszonych kojcach wyposażonych w budy. Natomiast w 2010 roku KZB Duszniki wyłapał 6
szt. psów, z których 3 szt. niezwłocznie zostały zwrócone dotychczasowym właścicielom, zaś
3 szt. zostały umieszczone na oczyszczalni ścieków w Dusznikach w zadaszonych kojcach
wyposażonych w budy i były utrzymywane na koszt gminy;
3. W 2009 roku koszt realizacji całego zadania dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania pokryty były z budżetu KZB Duszniki i wyniósł 397,46 zł., natomiast w 2010 roku
powyższy koszt pokryty był z budżetu gminy Duszniki i wyniósł 9 963, 75 zł. Natomiast forma
płatności za realizacje powyższego zadania w latach 2009-2010 oparta była na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką gminy Duszniki.
Z poważaniem

mgr
1.
2.

LI

J T

Adresat (boz<5)boz.org.pl)
A/a (wyk. K.P.)

Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1,64 - 550 Duszniki, tel. 061 2919400, 2919075; fax 061 2919131
www.duszniki.eu
urzad@dusznlki.eu

URZĄD GMINY GIZAŁKI
ul. Kaliska 28
63 - 308 Gizałki

tel. 62 / 7411517, 525; fax 62 / 7411195
[RNPPj

Gizałki, dnia 11.04.2011 r.

RNPP.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r., dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy Gizałki informuje, że w latach
2009-2010 nie ponosiliśmy kosztów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnianie im opieki.
Nadmieniamy, że nie posiadamy stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

Zup. WÓJTA

mgr inż. Krystyna Matysiak

Kierownik Referatu Nieruchomości,
Środowiska i Planowania Przestrzennego

URZĄD

l E J S K

62-2OO GNIEZNO, ul. Lecha 6
Telefon: 61 426-O4-OO
Telefax: 61 426-16-87
www.gniezno.eu
e-mail: gniezno@gniezno.eu

Gniezno, dnia 29 marca 2011 r.

WT/OS.6140.16.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37 A
04-886 WARSZAWA
W odpowiedzi na Państwa wniosek z ćnia 21 marca 201
Inwestycyjny, Referat Ochrony Środowiska uprzejmie informuje:

r. Wydział Techniczno -

1. Utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary
zajmuje się Spółka komunalna URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie. Wyłapaniem psów
zajmowały się firmy wyłonione w drodze zapytania ofertowego.
2. Szacunkowo rocznie Miasto Gniezno wyłapuje ok. 40 zwierząt w ciągu roku.
Jednorazowo w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przebywa ok.
80 psów.
3. Roczne koszty utrzymania w/w schroniska wynoszą ok. 210.000,00 zł. Forma
płatności za opiekę oparta jest na bieżącej kalkulacji kosztów utrzymania
schroniska.
W roku 2010 koszt wyłapywania zwierząt wyniósł 13.298,00 zł, natomiast w 2009
roku 14.945.00 zł brutto.
Z poważaniem

Otrzymują:
•Q?. Adresat
2. a/a (Sprawę prowadzi M. Rewers, tel. 61 426 04 77)

URZĄD GMINY
w Gnieźnie

|/\/f

województwo wielkopolskie

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 2
62-200 Gniezno
REGON 000535793
NIP 784-15-39-770
tel.(061)424-57-50
fax. (061)424-57-51
Gniezno, dnia 28 marca 2011 r
UG. OS. 6140.1.11
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Gnieźnie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 14 marca 201 Ir. (data wpływu 21.03.201 Ir.) dotyczący „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu" informuje, że w 2009 i 2010r. zostały podjęte
Uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie powierzenia Miastu Gniezno zadania publicznego
w zakresie realizacji obowiązku zapewnienie opieki bezdomnym psom wyłapywanym na
terenie Gminy Gniezno.
W 2009 i 2010 roku na terenie Gminy Gniezno wyłapanych zostało po 15 sztuk
bezdomnych psów, które zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Gnieźnie. Realizacja powyższego zadania wyniosła w 2009r. kwotę brutto w wysokości 7 500
zł, natomiast w 2010r. kwotę brutto w wysokości 9 000 zł.
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a (sprawę prowadzi Rafał skweres, tel. 061 424 57 66)

mgr i

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie
OŚ.6140.1.2011

Godziesze Wielkie, dnia 24 marca 2011 roku

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia |£ marca 1A09- roku,
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie";
Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje:
1. W roku W9t Gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Zlecenie na wyłapywanie bezdomnyei zwierząt zlecane było Towarzystwu Opieki
nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu. W
nagłych przypadkach pomocy udzielało również Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy
dla Zwierząt HELP ANIMALS
2. W roku 2009 zostały wyłapane 4 psy, trzy z nich umieszczono w schronisku , jednym
zaopiekowało się stowarzyszenie, które znalazło mu nowy dom
W roku 2010 zostały wyłapana 3 psy, jeden trafił do schroniska, dwoma
zaopiekowało się stowarzyszenie do czasu umieszczenia w nowym domu
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009r wyniósł 2420,00 zł - (2300,00 zł opłata
jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku i 120,00 zł za karmę dla psa
umieszczonego w stowarzyszeniu do czasu umieszczenia w nowym domu).
- w 2010r koszt realizacji całego zadania to 1650,00 zł (800,00 zł opłata jednorazowa
za umieszczenie psa w schronisku i 8550,00 zł za dojazd i za karmę dla psa
umieszczonego w stowarzyszeniu do czasu umieszczenia w nowym domu.)

zu

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"HALINA DURNIEWICZ UM GOLINA" <h.durniewicz@golina.pl>
<"boz."@boz.org.pl>
14 kwietnia 2011 10:02
opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Golina 2011-04-08

Nr RSiD 7060/1/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos
Ul. Garncarska 37A
00-886 WARSZAWA

Nawiązując do pisma z dnia 14 marca 2011r. w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie " Urząd Miejski w Golinie informuje:
- Gmina nie ma i nie miała w 2009r. i 2010r. stałych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
- Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt:
2009r.- 8.796,75zł
9-szt.
2010r. - 10.450,44zł
11- szt.
Sekretarz Goliny
Henryk Bąk

2011-04-14

MIASTO l GMINA GOŁAŃCZ
ul dr P Kowalika 2, 62-130 Gotańcz
tel. 67 2615-911, fax 67 2683-312
nr identyfikacyjny 570791313

OŚ. 61#toiWilA!S

Golańcz, dnia 05 kwietnia 2011 rok

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Miasto i Gmina Gołańcz w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzieleniu informacji
publicznej informuje:
W odpowiedzi na punkt l:
Miasto i Gmina Gołańcz w 2009 r. i 2010 r. miała podpisaną umowę z firmą:
YET-AGRO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
W odpowiedzi na punkt 2:
W 2009 roku z terenów miasta i gminy w Gołańczy wyłapano 11 psów a na koniec
roku było 9 psów;
W 2010 roku z terenów miasta i gminy w Gołańczy wyłapano 14 psów a na koniec
roku zostało 8 psów.
Stan na koniec roku uległ zmianie dlatego, że psy został wydane do adopcji.
W odpowiedzi na punkt 3:
W 2009 roku Miasto i Gmina Gołańcz zapłaciło 29.534,20 zł za opiekę, opartą na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku;
W 2010 roku Miasto i Gmina Gołańcz zapłaciło 26.459,38 zł za opiekę, opartą na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.
Z poważaniem

Otrzymują:
1. adresat.
2. aa.
Sprawę prowadzi:
Aneta Starszak młodszy referent ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Tel. 672683301

URZĄD GMINY
w GOŁUCHOWIE

63-322 Gołuchów ul Lipowa l

Gołuchów, dnia 12.04.2011 r.

tel. (U-D^J <o-i<-u.i<
NIP 968-04-26-204

RG-OŚ.6140.2.2011

.a dowodem doręczenia

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ui. Garncarska 37\ '

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.04.2011 r.),
Urząd Gminy w Gołuchowie przekazuje następujące informacje:
1. w 2009 r. Gmina Gołuchów udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Kaliszu, wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 2 szt. zwierząt. Koszt realizacji
całego zadania wyniósł 1600,00 zł., opłata uiszczana była jednorazowo po umieszczeniu
w schronisku.
2. Od stycznia 2010 r. zaczęło działać „Miejsce doraźnego przetrzymywania zwierząt"
zlokalizowane na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie. Koszt utworzenia
i utrzymania do chwili obecnej wynosi 40.362,10 zł. Wyłapywaniem psów zajmują się
osoby, z którymi mamy podpisane umowy zlecenia (w tym lekarz weterymarii). Na
dzień dzisiejszy mamy 11 psów. W roku 2010 znaleźliśmy właściciela l psa dla 5
kolejnych znaleźliśmy nowy dom.

Otrzymują:
adresat
MS/MS

ZAKŁAD GOSPODARKI
Komunalnej i Mieszkaniowej
63-800 Gostyń, ul. Fabryczna 1
tel. (0-65) 572 03 10,572 03 11

Gostyń, dnia 23.03.2011r.

Regon 410512783, NIP 696 001 08 68

L. dz 626/2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011r. o udzielenie informacji publicznej
informujemy, iż:
1. W imieniu gminy wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje siĘ
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.
2. W roku 2009 wyłapano 68 psów, oddano do adopcji 66, padło lub uśpione zostały 4 psy.
W roku 2010 wyłapano 89 psów, oddano do adopcji 68, padło lub uśpione zostały 4 psy.
3. Koszty utrzymania wyniosły w 2009r. -38 265,69 zł, a w 2010r. 74 800,17 zł
Utrzymujemy tylko psy bezdomne wyłapywane z terenu Gminy Gostyń.

Z poważaniem

D Y R E,^Ć T O R

Strona \ z l

(/(/f
Od:
<ochronasrodowiska@grabownadprosna.com.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 22 marca 2011 11:37
Temat:
Odpowiedź na wniosek o udzelenie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami odpowiadamy:
1. W roku 2009 i 2010 Miasto i Gmina Grabów nad Prosną udzielała doraźnych zleceń Azylowi dla
bezdomnych zwierząt w Niedźwiedziu powiat Ostrzeszowski.
2. W2009r. wyłapano 4 psy, w 201 Or. 6 psów.
3. W 2009 cały koszt gminy z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł 5600 zł a w 2010 4900
zł
Pozdrawiam / Best regards
Katarzyna Fabianowska
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
ul. Kolejowa 8

63 - 520 Grabów nad Prosną
tel. 062 73 05 024 w. 152

fax 062 73 05 050

7011-01-7?

Strona l z l

Argos/BOZ
Od:
"Ilona Hertig-Kruszona" <i.hertig-kruszona@granowo.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 10:52
Temat:
odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Odpowiadając na wniosek z dnia 14 marca 2011r. o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w
Granowie informuje:
Ad.l. W roku 2009 i 2010 gmina Granowo miała podpisaną umowę z osobą fizyczną, która zajmowała się
karmieniem psów i ich wyłapywaniem.
Ad.2. Ilość psów, nad którymi sprawowana jest opieka jest zróżnicowana ponieważ po ich wyłapaniu
szuka się dla nich nowych właścicieli. Rocznie to ok. 10 psów.
Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2009r. to 5 229,24zł., w 2010r. 4 474,19zł. W/w koszty to koszty
zawartej u.zlecenie wraz z kosztami wyżywienia i opieki weterynaryjnej.

Ilona Hertig-Kruszona
Urząd Gminy Granowo
Biuro Rady Gminy
ul. Sportowa 2
62-066 Granowo
tel. 061 44 72 001 wew. 37
e-mail: i.hertig-kruszona@granowo.pl

2011-03-31

GMINA
GRODZISK WIELKOPOLSKI

FAIR PLAY

Stary Rynek l, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel.: O 61 44 53 000, fax: O 61 44 53 017, e-mail: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl, NIP 995-014-92-30

Grodzisk Wlkp. 2011.03.24
WOŚ 6140/1/2011

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

Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. w odpowiedzi na Wasze pismo informuje:
1. Gmina Grodzisk Wielkopolski zarówno w roku 2009 jak i w 2010 posiadała umowę na
utrzymywanie przytuliska dla bezpańskich psów z Grodziskim Przedsiębiorstwem
Komunalnym sp. z o.o., ul.Kościańska 32 , 62-065 Grodzisk Wlkp.
2. w roku 2009 na terenie przytuliska utrzymywano na koszt gminy 32 psy, natomiast w roku
2010-27 psy,
3. koszt realizacji umów na utrzymanie przytuliska wyniósł w roku 2009 - 16800zl. oraz w
roku 2010 również 16800zł.

Zup.BlhM!SY^ Z A
,rel\Łuk
—«hrtlrWtt,^
Środowiska

QS. TT O* • "-"'

Kopia a/a
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Grzegorzew, 04.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu
18.03.2011 r.) dotyczące

udzielenia

informacji

publicznej

na temat sposobu

i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywania", Urząd Gminy w Grzegorzewie uprzejmie informuje, że:
- w 2009 roku na terenie naszej Gminy wyłapaliśmy 8 bezdomnych psów w tym 6
szczeniąt. Psy te przekazane zostały nieodpłatnie prywatnym właścicielom z terenu
Gminy Grzegorzew.
- w 2010 roku wyłapaliśmy 3 bezdomne psy w tym 2 szczenięta, które nieodpłatnie
zostały przekazane osobom prywatnym z terenu naszej Gminy. Tylko 1 pies trafił do
przytuliska prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Zarządu Oddziału w Kole.
Wyłapania bezdomnych psów dokonali pracownicy Urzędu Gminy przy pomocy
miejscowego lekarza weterynarii.
Gmina Grzegorzew w 2009 roku za opiekę oraz bieżące utrzymanie psa, który
od 2008 roku przebywa w schronisku w Koninie przy ul. Gajowej 7a poniosła koszty
w wysokości 1 557,00 zł, zaś w 2010 roku za utrzymanie i opiekę psa w przytulisku
znajdującym się w Kole zapłaciła 918,45 zł.
Gmina Grzegorzew nie ma podpisanej
bezdomnych zwierząt. W

żadnej umowy na wyłapywanie

przypadku wystąpienia na terenie Gminy

zwierząt

bezdomnych, gmina zapewnia im opiekę poprzez poszukiwanie nowych właścicieli
lub w umieszczenie w schronisku dla zwierząt zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Grzegorzew (uchwała nr XXXVI 11/191/2006
Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27 września 2006r.). Koszty zwi fżane z ww.
opieką ponosi Gmina.
Z pow

aniem

Otrzymują :
1. Adresat

2. Aa
Wyk, K. F.

W Ó

Bożent

GMINY
Jominiak

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

""Joanna Nawrocka (Urząd Gminy Jaraczewo)"" <promocja@jaraczewo.pl>
<boz@boz.org.pl>
22 marca 2011 11:14
Udzielenie informacji publicznej

Witam, w nawiązaniu do wniosku z dnia 14.03.201 lr., jaki złożono do tut. urzędu (data wpływu
18.03.201 lr.) udzielam informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
1. W 2009 i 2010 roku gmina miała podpisane stałe umowy na wyłapywanie zwierząt oraz
zapewnienie im opieki w schronisku.
2. W roku 2009 z terenu gminy Jaraczewo wyłapano i umieszczono w schronisku 20 psów, w
roku 2010 przyjęto do schroniska ok 70 psów. Koty nie były wyłapywane- nie było takiej
potrzeby (brak zgłoszeń).
3. Zarówno w roku 2009 jak i 2010 gmina przekazała na to zadanie po 20.000 złotych.
Pieniądze zostały przekazane jednorazowo, po zawarciu umowy.
Pozdrawiam!
Joanna Nawrocka
Stanowisko ds. Komunikacji społecznej, promocji i współpracy zagranicznej.
promoc1a@iaraczewo.pl

Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska l, 63-233 Jaraczewo | tel./fax +48 62 747 31 02 | www.1araczewo.pl
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne
niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i
usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Jarocin, dnia 30.03.2011r.
RGK.6410.2.11
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Jarocinie przesyła odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie
informacji publicznej z dnia 14 marca ZOllr. (wpływ do Urzędu 18.03.2011r.):
Ad 1) Gmina Jarocin w latach 2009-2010 miała podpisaną umowę na adaptację, prowadzenie
i obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Jarocinie, natomiast nie ma umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, taką usługę
wykonuje Straż Miejska, która wyposażona jest w chwytak dla psów oraz samochód do ich przewozu.
Ad 2) Ilość zwierząt utrzymywanych w roku 2009:
130 psów
18 kotów
Ilość zwierząt utrzymywanych w roku 2010
176 psów
16 kotów
Ad 3) Gmina Jarocin wspólnie z Gminą Pępowo i Pogorzela (na podstawie Porozumień)przekazała
dotację na adaptację, prowadzenie i obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego
w Radlinie w wysokości:
Rok - 2009 - 90.000,00 zł.
Rok-2010-115.000,00 zł.

Sporządził:
Michał Orłowski
Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej
tel. kontaktowy 062-749-95-43

UMiG JUTROSIN

Urząd Miasta
i Gminy Jutrosin
ul. Rynek 26
63-930 Jutrosin
tel.(065) 5471 - 419
fax. (065) 5471 - 451

Zn: 6134/1/2011
URZĄD MIASTA I GMINY
63-930 JUTROSIN
ul. Rynek 26
tel. 65 5471419

Jutrosin dnia 04.04.2011 r.

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

Strona WWW
www.jutrosin.eu
Poczta elektroniczna
umig@iutrosin.eu

Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie przesyła w załączeniu
odpowiedzi na pytania:
Ad. l - W 2009r. i 2010r. Gmina Jutrosin nie miała stałych umów i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im
opieki.
Ad. 2 - W 2009r. i 2010r. Gmina Jutrosin nie poniosła żadnych kosztów na
wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt.
Ad 3. - W 2009r.i 2010r. Gmina Jutrosin nie poniosła żadnych kosztów
związanych z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schroniskach.

i nżAjCrzyśzfcót/Kasprzak

Inspektor d/s/Holnictwa
SRhrony ń^owiab j pian<w. łnia

URZĄD GMINY
ul. Dworcowa 2?
64-810 KACZORA

tel. 0-67 - 2842371, fax 0-76 - 2841233

idem. 000538461 NIP 764-1 t-os-127
ŚR 6142.2.3011

Kaczory dnia 18.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji jawnej Urząd
Gminy Kaczory informuje:
- w roku 2009 i 2010 gmina posiadała podpisaną umowę z „WET-AGROSerwis" z siedzibą Trzcianka ul. M Konopnickiej 62 na wyłapywanie
zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem przetrzymywaniem
zwierząt w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.
- w roku 2009 wyłapano 7 psów a w roku 2010 wyłapano l psa aktualnie
na utrzymaniu w schronisku znajduje się 3 szt. psów.
- Koszty utrzymania psów w schronisku wynosiły w roku 2009 - 11669 zł a
w roku 2010- 10888 zł.
W załączeniu przesyłam kserokopię umowy.

iN

UMOWA
zawarta w dniu 25. 05. 2010 r pomiędzy:
Gminą Kaczory
reprezentowaną przez
Wójta Gminy mgr Brunona Wolskiego
a firmą
„VET-AGRO SERWIS" z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka zwaną
dalej „WYKONAWCĄ" w imieniu której działa lek. wet. Zenon Jażdżewski - właściciel
firmy.

§1

Urząd Gminy powierza firmie „VET-AGRO SERWIS" z Trzcianki wykonanie
następującej usługi:
wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy z przetransportowaniem i
przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.

§2

Do zadań „WYKONAWCY" należy:
- przyjmowanie telefonicznych interwencji zgłoszonych przez Urząd Gminy na
akcyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych,
podjęcie interwencji w dniu zgłoszenia,
- przyjęcie bezdomnych zwierząt do Schroniska 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,
Odebranie
zwierząt
wcześniej
pochwyconych i przetrzymanych w
pomieszczeniach wyznaczonych przez Urząd Gminy (w terminie 24 godzin od
zgłoszenia).

Za
1.

2.
3.
4.
5.

§3
wykonanie usługi ustala się wynagrodzenie netto:
Każdorazowy dojazd do miejscowości wskazanej przez pracownika Urzędu ze
Schroniska w Jędrzejewie x 2 plus km przejechane w czasie akcji x stawka
ryczałtowa za pojazd powyżej 900 cm3 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r,/Dz.U.Nr 27, poz.271/
Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 78,15 zł/godzinę, bez względu
na ilość pochwyconych zwierząt (nie mniej niż 1 godzina),
Przyjęcie psa do pogotowia 33,49 zł (opłata obejmuje wymagane szczepienia
profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne),
Pobyt psa w Schronisku 6,14 zł/dobę pobytu,
O ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach sterylizacja, kastracja, tatuaż - koszt
78,15 zł.

O C ?«>^3

Do w/w cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.
7. Wartość usługi netto za miesiąc kalendarzowy nie może być niższa jak 110,54 zł
netto. W przypadku sumy wartość usług z punktów 1, 2, 3, 4, 5, niższych jak 110,54
zł netto stosuje się ryczałt wyrównawczy do 110,54 zł netto opodatkowany 22% VAT.
Ceny dotyczą roku 2010.
8. 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 25. 05. 2010 r do 24. 05. 2012 r.
§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 rnoże 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.

ZAMAWIAJĄCY

WYKON.
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URZĄD MIEJSKI

w Kaliszu
WYDZIAt ŚRODOWISKA, ROLNICTWA
l GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kalisz, l kwietnia 2011 r.
WSR.6140.L2011.WSz.

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 marca 2011 r., uprzejmie informuję, co następuje:
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.
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 1992r. na czas nieokreślony.
Na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 kwietnia 1998r. 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.
Obrót zwierząt w latach 2009 i 2010 przedstawiał się następująco:
Stannal.01.2009r. - 198 psów, 7 kotów,
Stan na 1.01.201Or. - 204 psy,
4 koty,
Przychód
- 477 psów, 69 kotów,
Przychód
- 530 psów, 106 kotów,
- 471 psów, 72 koty,
Rozchód
- 494 psów, 94 koty,
Rozchód
Stanna31.12.2009r.-204 psy, 4 koty,
Stan na 31.12.2010r.-228 psów, 16 kotów.
W uchwałach budżetowych Kalisza na 2009 r. i 2010 r. zabezpieczono na zadanie związane
z prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu i wyłapywaniem zwierząt
oraz ich transportem do Schroniska kwoty po 350.000 zł.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało wyłonione w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych jako wykonawca zadania pn. „Usługa zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Kaliszu". Zgodnie z umową kwota 350.000 zł. jest przekazywana na rzecz
Towarzystwa w danym roku w kwartalnych ratach.

(ACZELNiK

Wydział Środowiska, Rolni,
>GoŁ»adar ki KomuwtfTnej

/

l/l/p
Kamieniec, dnia 01.04.2011 r.
Wójt Gminy Kamieniec
ul. 1000- lecia Państwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie informacji publicznej dotyczącej opieki
nad bezdomnymi zwierzętami informuję:
Ad l : Gmina zlecała doraźnie w roku 2009 i 2010 Gminnemu Zakładowi Komunalnemu wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Ad 2: Ilość zwierząt wyłapanych w roku 2009 - 6 psów
Ilość zwierząt wyłapanych w roku 2010 - 8 psów
Ad 3: koszty rok 2009 -1800 zł
koszty rok 2010 -2000 zł

Wójt Gminy Kamieniec
/-/ Piotr Hulasz

Sprawę prowadzi
Sławomir Kurkiewicz tel. /061/ 44-30-702

Kawęczyn,dnia 6.04.2011 r.

URZĄD GMINY
w Kawączynie
62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie
tel. 63 2885-910. fax 63 2885-940
RWS.6140.01.2011

Biuro Ochrony

Zwierząt

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie". Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iż
w roku 2009 i 2010 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.

Zup. \ATOJ\TA
GMINY

Strona l z l
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Argos/BOZ
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Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"z.kimnes" <z.kimnes@kazimierz-biskupi.pl>
<boz@boz.org.pl>
28 marca 2011 09:50
informacja publiczna z wykonania zadania ,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie ,, za 2009 i 2010r-Gminy Kazimierz Biskupi
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie sposobu i skutków wykonania
zadania ,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie,,
informujemy :
1. W 2009 i 2010 roku Gmina zawarła umowę na wyłapywanie i leczenie bezdomnych zwierząt z
Lecznicą dla Zwierząt w Golinie ul. Słowackiego 6 62-590 Golina
która świadczy usługi na rzecz Gminy w zakresie j.w.
2. Ilość wyłapanych zwierząt w 2009 roku - 7szt; ilość utrzymywanych zwierząt -22 szt.
Ilość wyłapanych zwierząt w 2010 roku - 9 szt; ilość utrzymywanych zwierząt - 27 szt
3.Koszt realizacji zadania
- 2009 rok - zakup karmy - 3.254,80 z ł ; usługi wyłapywania i leczenia zwierząt - 3.781,80 zł
- 2010 rok - zakup karmy - 5.456,81zł; usługi wyłapywania i leczenia zwierząt - 7.503,60 zł
Gmina nie posiada schroniska a jedynie przechowalnię zwierząt. Opłat jednorazowych oraz i opłat
związanych z utrzymaniem zwierząt Gmina nie pobiera.
Całość kosztów pokrywana jest z budżetu Gminy.
Referatu Gospodarki Komunalnej
Smorawski

(20110328)

Kierownik
- Bogdan

Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 5991

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Smart Security.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

7011-01-78

URZĄD GMINY WKAŹMEBRZU
Ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
tel.(061)2918065
fax (061) 2918 320
E-mail: gmina@kazmierz.pl
www.kazmierz.pl

GMINA

FAIR PLAY

Kaźmierz 2011-03-22
ROS.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na zapytanie dot. opieki nad bezdomnymi psami oraz sposobu i skutków
wykonywania zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 i 2010 roku Urząd
Gminy w Kazimierzu pragnie poinformować, że:
1. w 2009 i 2010 roku bezpańskie zwierzęta trafiały do schroniska Fundacji Radość Psiaka
zarejestrowanej w Szamotułach. Gmina zawierała umowy dotyczące zapewnienia opieki nad
zwierzętami z terenu gminy Kaźmierz, w tym opieka weterynaryjna, sterylizacja i leczenie po
konsultacji z lekarzem weterynarii, współpraca ze szkołami z realizacją celów edukacyjnych
oraz działania na rzecz adopcji zwierząt
2. Na koniec 2010 r. w schronisku w/w fundacji znajdowało się 7 psów. Zwierzęta ze schroniska
fundacji trafiają skutecznie do adopcji, średnioroczny stan psów pochodzących z gminy
Kaźmierz znajdujących się w schronisku wynosi zwykle od 8 do 12 psów.
3. Koszt realizacji zadania w roku 2009 wynosił 12.000,- zł a w 2010 roku z uwagi na wzrost
kosztów realizacji zadania 24.000,-. Zgodnie z zawartą umową gmina ponosiła w w/w latach
opłatę ryczałtową wynoszącą w 2009 r. 1000 zł/miesiąc a w 2010 r. 2000,- zł/m-c rozliczając
się z Fundacją kwartalnie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

URZĄD MIASTA i GMINY
WKĘPNIE
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Ratuszowa l, 63-600 Kępno
tel. 627-825-810

Kępno, dnia 24 marca 2011 r.
GKNOŚPP-7080.01/01/2011

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 marca 2011 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 XTV/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:
1. Gmina Kępno w latach 2009-2010 miała zawarte umowy o sprawowanie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kępno z firmą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego - Mariola Siemińska / Longin Siemiński - 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56,
tel. 426-713-449.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt dotyczy niemal wyłącznie psów. Na terenie Gminy
Kępno bezdomne zwierzęta wyłapywane są przez:
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a) w/w firmę;
b) Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną i mieszkańców.
W przypadku „a" zwierzęta natychmiast po wyłapaniu odwożone są do prowadzonego przez
firmę schroniska.
W przypadkach ujętych w punkcie „b" zwierzęta trafiaj ą na 1-3 dni do miejscowej lecznicy
zwierząt (Centrum Weterynarii s.c., ul. Młyńska 9, 63-600 Kępno, tel. 627-822-309),
gdzie poddawane są niezbędnym zabiegom weterynaryjnym. W międzyczasie podejmujemy
działania zmierzające do ustalenia właściciela lub znalezienia nowego opiekuna za
pośrednictwem miejscowego Radia SUD. Jeżeli zabiegi te nie przyniosą skutku, psy są
odbierane przez łódzką firmę i odwożone do schroniska.
2. Na koniec grudnia 2010 r. w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego przebywały 82 psy
wyłapane na terenie Gminy Kępno w latach 2007-2010 (z roku 2007 - 6; z roku 2008 - 24; z
roku 2009 - 18; z roku 2010 - 34).
3. Gmina Kępno wydała następujące kwoty na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę
nad nimi:
- na rzecz firmy Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - Łódź: rok 2009 133.624,28 zł; rok 2010 - 175.191,58 zł,
- na rzecz firmy: Centrum Weterynarii - Kępno: rok 2009 - 5.100 zł; rok 2010 - 6.790
zł.
Płatność rzecz schroniska oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką - opłata za każdą dobę pobytu w schronisku.
Warto nadmienić, że w latach 2009-2010 r. na terenie Gminy Kępno kontynuowany był
proces trwałego elektronicznego znakowania psów (czipowanie), finansowany z budżetu
Gminy Kępno. W roku 2009 na czipowanie psów wydano kwotę 49.973,36 zł, a w roku 2010
-12.388,98 zł.

Zpoważaniem
l cd NACZELNIKA W Y D Z I A Ł U
|CjAA->2

J mgr Janusz

(d f

1A/P
URZĄD GMINY KISZKOWO
62-280 Kiszkowe, ul. Szkolna 2

tel. (061) 429-70-10
fax (061) 429-70-11

Kiszkowo, dnia 31 marca 2011 r.

Roi. 6140.5.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ,
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 marca 2011 roku o udzielnie informacji
publicznej na temat sposobu wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", informuję:
1. Rada Gminy w latach 2009 i 2010 podjęła uchwałę w sprawie współdziałania
z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
psom wyłapywanym na terenie Gminy Kiszkowo, Uchwała Nr XXIV/185/09 z dnia
31 marca 2009 r. i Uchwała Nr XXXIV/263/10 z dnia 26 marca 2010 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 2009 r. zapłaciła zryczałtowaną kwotę brutto 2.500 zł.,
natomiast w 2010 r. gmina zapłaciła i.200,00 zł, środki finansowe były przekazywane
kwartalnie na podstawie protokołu odbioru psa.
4. W latach 2009 i 2010 wyłapano 5 psów.
Z poważaniem

Tadeusz fi#i

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW
Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462
Kleczew, dnia 21.03.2011
UMINY l MIASTA
Kleczew

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla
Zwierząt ARGOS
ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa
Znak sprawy: GK.6140.00001.2011

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 r. dot. udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"
informujemy:
1. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kleczew zajmuje się Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie Sp. z o. o. - w organizacji,
znajdujący się przy ul. Rzemieślniczej 21 w Kleczewie. Obowiązek ten wynika z uchwały o
utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i miasta Kleczew.
2. Kwoty poniesione prze gminę to: w 2009 r. - 1000 zł, natomiast w 2010 r. - 10. 000 zł.
Z poważaniem

Z-CB

Otrzymują:
c£) Adresat.
2. aa.

Tel. +48 63 27 00 900, Fax. 63 27 00 940, ugim@kleczew.pl, www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl

v/P

URZĄD GMINY
KLESZCZEWO
ul. Poznańska 4
6S-005 Kleszczewo

woj. wielkopolski,

Kleszczewo, 29.03.201 Ir.

OR.065.5.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Kleszczewie, w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.201 Ir.
(wpł. 21.03.2011 r.) udziela poniższych informacji na temat sposobu i skutków wykonania
zadania pn.: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt:
1. W 2009 roku Gmina Kleszczewo miała podpisane umowy z Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami - Okręg Poznań ul. Grunwaldzka 250 (schronisko przy
ul. Dworcowej 3 w Swarzędzu) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie. W 2010r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajął się na zlecenie
Urzędu Gminy - Zakład Komunalny w Kleszczewie. Wyłapane psy po badaniach
weterynaryjnych i niezbędnych szczepieniach przebywały w Zakładzie Komunalnym.
2. Wyłapane psy w 2009r. - 2 szt., w 2010r. - 5 szt. (w tym trzy psy znalazły nowych
właścicieli).
3. Koszty utrzymania zwierząt w 2009r,: 5.000,00 - ryczałt płacony do schroniska
w dwóch ratach, 29,50 - zakup karmy.
Koszty utrzymania zwierząt w 2010r.:
• Utrzymanie psów (w tym łapanie i opieka) - w formie refundacji wynagrodzeń
pracowników Zakładu Komunalnego - 2.119,70;
• Karma dla psów - kupowana na bieżąco wg potrzeb - 773,20;
• Usługi weterynaryjne - opłacane na bieżąco wg potrzeb - 155,15;
• Składka członkowska - Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt
SCHRONISKO" - opłata jednorazowa uzależniona od liczby mieszkańców
terenu Gminy w danym roku - 2,808,00.
Z poważaniem,

c
mgr injć Bogdan Kemnitz

Otrzymują:
/t_D Adresat
2. a/aMN

Urząd Miasta i Gminy

w Kłodawie
62650 K ł o d a w a
ul. Dąbska 1
ISK-OS.6140.1.2011

Kłodawa, dnia 4 kwietnia 2011

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

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie informuje, że w 2009 i 2010 roku Gmina Kłodawa
miała podpisaną umowę z Zarządem Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. W 2009 roku odłowiono 8
bezdomnych psów z terenu Gminy Kłodawa. Natomiast w 2010 roku wyłapano 13 bezdomnych
psów z terenu Gminy Kłodawa. Na terenie przytuliska, które znajduje się przy Zarządzie
Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie przebywało średnio w 2009 roku 8 psów. Natomiast
w 2010 roku znajdowało się średnio około 10 psów. Płatność za usługi oparta jest na bieżącej
ewidencji zwierząt. Za rok 2009 wyniosła: 15382, 44 zł brutto. Natomist za rok 2010 wyniosła:
16072,05 zł brutto.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

f\>-—^
tanmaw Marciniak

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
2. A/a

v^p
Kobyla Góra, dnia 11.04.201 Ir.
NrOs.605.02.2011

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

W związku z Państwa pismem z dnia 14 marca 2011 r., poniżej udzielam informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 r. stałe umowy, albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Kobyla Góra w 2009 r. miała dwie placówki^ z którymi zawierała umowy

na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. W jednym przypadku
Gmina udzieliła zlecenia na wyłapanie bezdomnego psa i zapewnienie mu dalszej opieki
fundacji „Zwierzyniec"

ul. 18 Stycznia 131, 98-300 Wieluń. Powyższa

fundacja

prowadziła w Wieluniu schronisko dla bezdomnych psów. W czterech pozostałych
przypadkach Gmina udzieliła zlecenia, na wyłapanie bezdomnych psów i zapewnienie im
dalszej opieki, schronisku dla bezdomnych zwierząt „ Azyl - Zoo", Katarzyna Cichosz,
Niedźwiedź

77,

63-500

Ostrzeszów.

Nad jednym

psem

opiekę

sprawowało

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z. o. o. Gminy Kobyla Góra. Jednego psa bezpośrednio
po zlokalizowaniu adoptował mieszkaniec Gminy Kobyla Góra.
Gmina Kobyla Góra w 2010 r. zawierała umowy, na wyłapanie bezdomnych psów i
zapewnienie im dalszej opieki,

wyłącznie ze schroniskem dla bezdomnych zwierząt „

Azyl - Zoo", Katarzyna Cichosz, Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów.
2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2009 r., a jakie w 2010 r.?
W 2009 r. wyłapane bezdomne zwierzęta - 6 psów, w tym l bezpośrednio adoptowany
przez mieszkańca Gminy Kobyla Góra. Dodatkowo jeden

pies

był w dalszym ciągu

utrzymywany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z. o. o. Gminy Kobyla Góra
W 2010 r. wyłapane bezdomne zwierzęta - 8 psów. Gmina Kobyla Góra w 2010r. nie
utrzymywała żadnych psów.

y /c

3. Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
W 2009 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 8359,00 zł. Forma płatności
polegała na jednorazowej opłacie za umieszczenie w schronisku, opłacie miesięcznej za
opiekę nad jednym psem dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. Gminy Kobyla
Góra oraz opłacie za usługi weterynaryjne (odrobaczenie i zaszczepienie) dla jednego psa
adoptowanego przez mieszkańca Gminy Kobyla Góra.
W 2010r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 5708,00 zł. Forma płatności polegała
na jednorazowej opłacie za umieszczenie bezdomnego psa w schronisku i zapewnienie mu
dalszej opieki.

_

.

ftOYKt

mgr Eugeniusz Morw

U R Z Ą D MIEJSKI
w Kobylinie
6 3 _740 Kobylin

Rynek MorsTolknlóiefoPiłsudskiegol

Nasz Znak:
6140/03/2011

Kobylin 21-03-2011 r

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 marca 201 Ir informuje, że Gmina Kobylin
w 2009 i 2010 roku nie posiadała stałej umowy, udzielała tylko doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki poprzez
schronisko dla zwierząt w Krotoszynie. Był to jeden pies w roku 2009 i jeden
w 2010 a roczny koszt utrzymania jednego psa to 500,00 zł.
Zarówno w roku 2009 jak i w 2010 Gmina Kobylin miała obowiązek zakupić
karmę dla zwierząt w kwocie 500,00 zł i przekazać ją schronisku i to był cały
koszt jaki został poniesiony z tytułu wyłapania bezdomnego psa i przyjęcia go
w schronisku dla zwierząt w Krotoszynie w każdym omawianym roku.
Z wyrazami szacunku:

Mirosfa

ekretarz

URZĄD GMINY
f

PI. wi.
--*'<«•«.£. iv o w o
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Kołaczkowo, dn. 11.04.2011 r.

(3)

OŚ.330.3.2011

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 następuje:
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.
22 grudnia 2006 r. zawarto w/w porozumienie, na podstawie którego Gmina
Kołaczkowo partycypowała w kosztach utrzymania schroniska poprzez przekazanie na jego
rzecz kwoty w wysokości 6.600, 00 zł rocznie 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).
W 2009 r. i w 2010 r. była to kwota 13.200,00 zł płatna w równych kwartalnych
ratach do dnia 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia po 3.300,00 zł zgodnie
z aneksem do porozumienia.
W 2009 r. do schroniska z terenu gminy Kołaczkowo trafiło 20, natomiast w 2010 r. 25 bezdomnych zwierząt.

WOJ
l

Wojciech ffl^jchrzak

Otrzymują:

(l) Adresat,
2. a/a.
Sporządziła:
Olga Pietrzykowska (tel. 61-4380341)

Gmina Miejska Koło
62-600 Koło ul. A. Mickiewicza 12
TEL. (0-63) 2720810 FAX (0-63) 2722984

Koło, dnia 08 kwietnia 2011 r.
IT. 6140.2.2011

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. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta zajmuje się Straż Miejska.
Ponadto w 2009r. i 201 Or. Gmina miała podpisaną umowę z firmą ZW
„Szydłowski" m.in. na pomoc przy odławianiu bezdomnych zwierząt a głównie
na ich przetrzymywanie w tzw. punkcie przechowywania zwierząt do czasu
odwiezienia ich następnie do schroniska dla zwierząt w Turku.
Właścicielem tego schroniska jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Turku sp. z o.o., z którym mieliśmy i nadal mamy podpisaną
stosowną umowę.
2. W 2009r. wyłapano 35 szt. bezdomnych psów , z tego 22 psy utrzymywane
były w schronisku w Turku, 2 psy poddano eutanazji po wypadkach z pojazdami,
10 psów zostało zaadoptowanych , jeden pies uciekł.
W 201 Or. wyłapano 25 szt. bezdomnych psów , z tego 11 szt. utrzymywanych było
w schronisku w Turku, 6 psów w punkcie przetrzymywań zwierząt w Kole ,
a 8 psów adoptowanych przez osoby prywatne.
3. Koszt w/w zadania za 2009r. wyniósł 93733,29 zł, natomiast w 201 Or. 123697,14 zł.
Przedmiotowe koszty oparte był na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką.

STRZ

—""7

Mieczysław Drożdżewski
Otrzymują:
LL. adresat
2. a/a

URZĄD GMINY w KOLE

ul. Sienkiewicza 23
62-600 K O Ł O
OŚ.7031.1.1.2011

Koło, dn. 07.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2011 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:
1. W 2009 r. gmina Koło miała stałą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Turku należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4. Doraźne zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt były udzielane TOŻ w Polsce - Przytulisko w Kole.
W 2010 r. gmina Koło miała stałą umowę z w. w. schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt oraz z TOŻ w Polsce Oddział w Kole - Kolskie Centrum Adopcyjne
„Futrzakowo" ul. Nagórna 6, 62-600 Koło
2. W 2009 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 16 bezdomnych psów,
natomiast w 2010 r. - 19 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. to 6 997,82 zł., natomiast w 2010 r.
- 8 461,88 zł. Opłata za bezdomne zwierzęta była dokonywana na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających w sclironisku.

Z poważaniem

z up. WÓJTA
Żaneta Siwińska
Za«tenca Wórta

U/P
Komorniki 20.04.2011 r

IK 6140/12/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ARGOS
Ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa pismo o udzielnie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy Komorniki informuje
1. Gmina Komorniki w 2009 i 2010 r miała podpisaną stała umowę na zapewnienie opieki
nad bezpańskimi zwierzętami z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Okręg Poznań ul.
Grunwaldzka 250.( Schronisko w Swarzędzu)
2. Ilość psów wyłapanych z terenu Gminy w 2009 r - 26 szt.
w 2010 r -13 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania - ryczałtowo za 2009 r - 20 000 zł
za 2010 r - 23 000 zł

Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Teresa Kranz

Sprawę prowadzi
Elżbieta Maruszewska
061 8100635

Kostrzyn, 2011-03-28

ZR.6140.1.2011

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

Urząd Miejski w Kostrzynie przesyła informacje nt. wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
1. W latach 2009 -- 2010 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się Zakład
Komunalny w Kostrzynie na podstawie udzielonych zleceń. Następnie zwierzęta zostały
przekazane do schroniska dla zwierząt (w 2009 r. zgodnie z umową do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Swarzędzu, natomiast w 2010 r. do Schroniska dla Zwierząt we
Wrześni na podstawie zawartego porozumienia).
2. W roku 2009 zostało wyłapanych 30 bezpańskich psów, natomiast w roku 2010 - 10
psów.
3. Poniesione koszty na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
Schronisko dla Zwierząt
Poniesione koszty
Forma płatności
NI

Rok

Zakład Komunalny

2009

1 282,00

30000

ryczałt

2010

2 856,04

30000

ryczałt

Otrzymują:
- Adresat
- a/a

URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA
Biuro Promocji

Kościan, 28 marca 2011 r.

BP 1431.1.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 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. Od 1.01.2009 r. do 30.06.2010 r. Gmina Miejska Kościana posiadała umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kościana z firmą
Usługową Zbigniew Matuszczak. Natomiast od 01.07.2010 r. do chwili obecnej
usługi w w/w zakresie świadczy fundacja „Dr Lucy" z siedzibą w Śremie
prowadząca schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
2. Z terenu miasta Kościana w latach 2009-2010 wyłapano następujące ilości
bezdomnych zwierząt:

Miesiące

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

Ilość zwierząt
wyłapanych
na terenie
miasta
Kościana
(sztuk)

2009 r.
Ilość zwierząt
wyłapanych na terenie
miasta Kościana i
przetransportowanych
do Schroniska w Gaju
(sztuk)

8
8
2
4
2

8
4
2
4
2

2
5
7
4
3
3
6
54

2
5
7
1
3
2
6
46

Ilość zwierząt
wyłapanych
na terenie
miasta
Kościana
(sztuk)
1

2010 r.
Ilość zwierząt
wyłapanych na terenie
miasta Kościana i
przetransportowanych
do Schroniska w Gaju
(sztuk)
1

3
0
6
2

3
0
6
2

3
3
1
2
1
3
5
30

3
3
1
2
1
3
5
30

3.

Koszt realizacji zadania w latach 2009 i 2010 wyniósł łącznie - 90.000 zł z

czego:
- dotacja celowa dla Gminy Śrem na prowadzenie Międzygminnego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju na podstawie porozumienia z dnia 7 grudnia
2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami,
polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Gaju przekazywana w wysokości:
-2009 r.-10.000 zł
-2010 r.-44.000 zł
- zakup usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt:
- 2009 r. - 24.000 zł
-2010 r.-12.000 zł
Stosowana forma płatności:
- dotacja (ryczałt) dla Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Gaju,
- koszt zryczałtowany miesięczny za świadczenie usług w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIAST
"
faaiej Kasprzak

WÓJT
GMINY KOŚCIAN
ul. Młyńska 15
64-000 Kościan

l/\/f
Kościan 2011-04-06

GOŚ 7663/22/2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 201 lr., dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania przez Gminę Kościan zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informujemy:
1. Gmina Kościan w latach 2009 i 2010 powierzyła gminie Śrem zadanie związane z
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi
zwierzętami w międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
2. liczba interwencji w roku 2009 - brak danych; liczba interwencji w roku 2010 - 16.
3. Gmina Kościan poniosła następujące koszty na realizację całego zadania - w roku
2009 w kwocie 25tyś zł., natomiast w roku 2010 w kwocie 33tyś. zł. Opłata miała
formę jednorazową za cały rok.

Z up. WÓJTA
Sekretarz Gm ny

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

Kościelec, dn. 22 marca 2011 r.
ROŚ-4 . 604.4.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT
„ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

Urząd Gminy Kościelec przesyła informację na temat wykonywania zadania opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem.
W 2009 r. i 201 Or. zawarto stałe umowy z :
- Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku ul. Polna 4
prowadzącym Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Turku w celu zapewnienia,
opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu gminy Kościelec.
- Gabinetem weterynaryjnym Pegaz na opiekę weterynaryjną,
Gmina współpracuje z Panem Krzysztofem Furmańskim z Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Kole w zakresie znajdowania domów dla
bezdomnych psów.
W 2009r. zapewniono opiekę weterynaryjną lub pobyt w schronisku: 9 psom, 1 kotu
po wypadku drogowym, 2 szt. bocianom wypadnięcia z gniazda. Łączny koszt
utrzymania w schronisku i usług weterynaryjnych jakie Gmina poniosła w 2009 roku
wyniósł: 12 329,30 zł.
W 201 Or. zapewniono opiekę weterynaryjną lub pobyt w schronisku 12 psom oraz 11
szczeniętom. Łączny koszt utrzymania w schronisku i usług weterynaryjnych jakie
Gmina poniosła w 2010 roku wyniósł: 11 719,76 zł.
Koszty realizacji całego zadania były oparte na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

(ÓJT

Otrzymują:
'U/ adresat
2. a/a
Sporządził:
Andrzej Stolarek

URZĄD MIASTA I GMINY
Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp. WWW.kozminwlkp.pl
> flS8 fW (f\fn\

~n\(> 7SA /a-mail e^Uwt^ricitiWltn^mirn./H-n ni

Koźmin Wlkp. 20.04.2011
Nr 6140.4.201 T.AŃ

Sposób dostarczenia: e-mail

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, że:
• w 2009r. i 2010 gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami - oddział Krotoszyn
• w 2009r. wyłapano: 10 zwierząt, a w 2010r. wyłapano 6 zwierząt
• w 2009r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 2.200,00 zł, natomiast w 2010r. 640,00 zł.,
forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Koźmin Wielkopolski

URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kórnik, dnia 31.03.2011 r.
B.OSR.7080-3/11

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:
la.W roku 2009 gmina miała podpisaną umowę na przyjmowanie i utrzymywanie
bezpańskich zwierząt z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce ,
Okręg w Poznaniu - schronisko zwierząt w Swarzędzu.
Ib. W roku 2010 gmina miała podpisaną umowę

na przyjmowanie i

utrzymywanie bezpańskich zwierząt z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
w Polsce , Okręg w Poznaniu - schronisko zwierząt w Swarzędzu oraz z dniem
l

czerwca

2010

roku

gmina

Kórnik

przystąpiła do Porozumienia

Międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z
prowadzeniem

schroniska dla bezdomnych zwierząt

bezdomnymi zwierzętami

i ochroną przed

, polegającego na rozbudowie i eksploatacji

międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
2a. W roku 2009 funkcjonariusze Straży Miejskiej przewieźli do schroniska w
Swarzędzu 31 psów.
2b. W roku 2010 funkcjonariusze Straży Miejskiej przewieźli do schroniska w
Gaju 40 psów.
3a. W roku 2009 umowa z Towarzystwem opiewała na kwotę 25.000 zł płatną po
przedłożeniu rachunku, ponadto wydatkowano kwotę 15.232 zł na usługi
weterynaryjne związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wykonane
przez miejscowych lekarzy weterynarii, w tym 10.000 zł na sterylizację.

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

URZĄD MIEJSKI /•W KORNIKU
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

3b. W roku 2010 umowa z Towarzystwem opiewała na kwotę 18.750 zł płatną po
przedłożeniu rachunku, ponadto wydatkowano kwotę 24.260 zł na usługi
weterynaryjne związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wykonane
przez miejscowych lekarzy weterynarii, w tym 18.000 zł na sterylizację.
W roku 2010 do schroniska w Gaju przekazano kwotę 85.200 zł, w tym 50.000 zł
na modernizację i rozbudowę schroniska oraz 35.200 zł ( 15,42 % udziałów )
na koszty bieżące utrzymania schroniska oraz modernizacji i rozbudowę.

Wyddału Ochrony prodowwiJ Rolnictwa

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

Strona l z

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Sekretarz GiM Krajenka" <sekretarz@krajenka.pl>
<boz@boz.org.pl>
15 kwietnia 2011 11:39
ochrona zwierząt
Krajenka, dnia 14 kwietnia 2011 r.

Urząd Gminy i Miasta w Krajence
ul. Wł. Jagiełły 9
77-430 Krajenka
SG.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat skutków i sposobu
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że Gmina i
Miasto Krajenka poprzez swój zakład budżetowy prowadzi przytulisko dla zwierząt, w którym
umieszczane są bezdomne zwierzęta. Przytulisko objęte jest opieką miejscowego weterynarza. Przebywa
tam 15 bezpańskich psów. Koszt utrzymania przytuliska waha się w granicach 10 tyś. złotych rocznie.
Z poważaniem
Tomasz Ciechanowski
Sekretarz Gminy

(20110414)

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 6042

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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Kramsk dn. 28.03.201 Ir.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.201 Ir (data wpływu 18.03.201 Ir) udzielam
odpowiedzi na kolejne pytania z przedmiotowego wniosku:
1. W latach 2009-2010 gmina Kramsk nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki.
2. W 2009 roku na koszt gminy było utrzymywanych 15 bezdomnych psów, natomiast
w roku 2010 gmina utrzymywała 12 bezdomnych psów znajdujących się w schronisku
w miejscowości Konin.
3.

Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 19132,89 zł, w roku 2010 -18299,65 zł.
Koszt realizacji całego zadania za lata 2009 i 2010 wyniósł 37 432,54 zł.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a

Gmina Krobia
ul. Rynek l
63-840 Krobia

Krobia, dnia 30.03.2011 r.

WIGP.6140.1.2011.GK

Biuro Ochrony Zwierząt
s

Fundacji dla Zwierząt „Arg° "
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Nawiązując do otrzymanego wniosku udzielam informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":
1. W latach 2009-2010 Gmina Krobia nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt i/lub zapewnianie im opieki. Doraźne zlecenia na wykonanie usług weterynaryjnych
były wysyłane do lecznicy zwierząt:
Pawlak Tadeusz lek. wet. Lecznica dla zwierząt, ul. Powstańców Wielkopolskich 108,
63-840 Krobia.
Nieagresywne psy wyłapuj ą pracownicy grupy remontowo-porządkowej, działającej w ramach
Urzędu Miejskiego w Krobi.
Ponadto bezdomnymi zwierzętami, które zostały wyłapane i są utrzymywane przez gminę,
opiekuje się Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkoły Podstawowej

im. Pro f.

Józefa Zwierzyckiego, ul. Pro f. J. Zwierzyckiego l, 63-840 Krobia.
2. W latach 2009-2010 ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy była stała,
ok. 10 szt. Corocznie zwierzęta są przekazywane chętnym osobom do adopcji. W 2010 roku
przekazano ok. 7 zwierząt, natomiast w 2009 r. było ich ok. 3.
3. W 2009 r. Gmina Krobia poniosła koszt na realizację przedmiotowego zadania równy
5.552,00 zł, natomiast w 2010 r. osiągnął on poziom 7.105,10 zł.
Należności za usługi weterynaryjne oraz zakup środków niezbędnych do utrzymania
bezpańskich zwierząt (w tym karma) były regulowane na bieżąco, po otrzymaniu faktury.
Z poważaniem

z
~)lejnik
NACZELNIK WYDZJ^ŁU INWESTYCJI
' noSPODARKl PR7FSTRZENNE '

Sprawę prowadzi: Olga Musielak, tel. 65 5712 805, e-mail: gm@krobia.pl
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623

tel.: (65)5711 111,5711 164
fax: (0-65) 5738 780

www.krobia.pl

e-mail: krobia@krobia.pl

Miejski w Krotoszynie
"
*

tei. 062-725-42-0 f

000526541
GK.6140.7.2011

Krotoszyn, dnia 22.03.201 1 roku

BIURO OCHRONY

ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W związku z pismem z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie prośby o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
uprzejmie informuje, co następuje:
ad. l w 2009 i 2010 roku Miasto i Gmina Krotoszyn miała podpisaną umowę
z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Krotoszynie na prowadzenie
schroniska dla zwierząt w ramach, której to świadczono usługi związane z wyłapywaniem
bezdomnych psów;
ad. 2 w 2009 roku w schronisku przebywało w zależności od danego miesiąca od 50
do 69 psów. zaś w 2010 roku od 65 do 101 psów;
ad. 3 Miasto i Gmina Krotoszyn w 2009 roku przekazała dotację prowadzącemu
schronisko na bieżące utrzymanie w dwóch transzach na łączną kwotę 36.000 zł, zaś w 2010
roku - 56.000 zł. Ponadto wszelkie remonty, zakupy sprzętu, odpłatność za energię
elektryczną, zużytą wodę, opłatę za usługi weterynaryjne finansowane są dodatkowo
z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn. W 2009 roku stanowiło to kwotę ponad 28 tyś. zł, zaś
w 2010 roku ponad 36 tyś. zł.

Z upoważnienia Burmistrza
Naczelnik • Wydziału
Gospodarki /kofnunalnej.
Ochrony ŚrodowLpka i Rolnictwa

mgr inż. Michał Kurek

Urząd Miejskie w Krotoszynie - Wydział Gospodarki komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sporządziła: WioletaZielichowskatel. 62 722 7444, e-mail: wioleta.zielichowska@um.krotoszyn.pl

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

RRG.1431.3.2011

Krzemieniewo, dnia 2011-03-23

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca
2011 r., informuję iż :
1. Gmina Krzemieniewo w 2009 i w 2010 r. nie posiadała podpisanych stałych umów. ani
nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W zakresie
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy
Krzemieniewo, współpracujemy z Lecznicą Zwierząt KOALA, mieszczącą się w Lesznie
na ul. Prusa 13. Lecznica zapewnia odpłatne przechowanie bezdomnego zwierzęcia, do
czasu znalezienia dla niego właściciela.
2. W 2009 r. trzy szczeniaki znalezione na terenie jednego z sołectw, znalazły właścicieli
wśród mieszkańców sąsiednich wsi. Jeden pies został przekazany do Lecznicy Zwierząt, a
gmina pokryła koszty jego utrzymania do czasu, gdy zwierzę trafiło do adopcji.
W 2010 r. pięć bezpańskich psów z terenu gminy, trafiło bezpośrednio do osób
zainteresowanych ich przygarnięciem. Gmina sfinansowała natomiast koszty związane
z leczeniem suczki, wyłapanej przez wolontariuszki z Komitetu „Przytul psa".
3. W 2009 r. środki finansowe przeznaczone przez gminę na realizację zadania wyniosły
510 zł - opłata za miesięczny pobytu psa w Lecznicy. W 2010 r. koszty usługi
weterynaryjnej dla suczki, stanowiły kwotę 295 zł.
Mając na celu długofalowe zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina
Krzemieniewo zadeklarowała przyłączenie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.
„Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" z lokalizacją
w miejscowości Henrykowo- Gmina Święciechowa, realizowanego przez Miasto Leszno.
Gmina Krzemieniewo zadeklarowała w ramach tej inwestycji zapotrzebowanie na
pięć miejsc dla zwierząt w nowobudowanym schronisku i przeznaczyła w budżecie gminy
na ten cel kwotę 100 000 zł.
Zastępca Wójta
Ryszard Patelka
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

GMINA KRZYKOSY
ul. Główna 37
63-024 KRZYKOSY
NIP 786-16-80-454

Krzykosy, 06.04.2011r.

OSR.6140.1.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 r. uprzejmie informuję,
że Gmina Krzykosy miała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki ze Spółką Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.
W 2009r. wyłapano i umieszczono w schronisku 3 psy, w 2010r. l psa.
Dla pozostałych psów zgłoszonych jako bezpańskie udało się znaleźć nowych
właścicieli.
Koszt realizacji zadania w 2009r. to 2263,10 zł, w 2010r.: 686,25 zł.
Są to koszty złapania psów, umieszczenia i utrzymania w schronisku.

m*. A»dr«ej J* nicki

URZĄD GMINY KRZYMÓW
62-513 Krzymów, ul.
ul. Kościelna 22
tei./fax
tel./fax 063 2413280, 2413091

„
• mn^onn
Krzymów, Admą 07.06.201 Ir

NIP 665-17-66-491, Regon 000548005

Or.1431.1.2011

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

Urząd Gminy w Krzymowie w odpowiedzi na Wasz wniosek przesyła informacje publiczne
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt:
1) gmina nie miała podpisanej stałej umowy, usługa była wykonywana na podstawie doraźnych
zleceń
2) w 2009 roku zostało wyłapanych i utrzymywanych na nasz koszt 20 psów, natomiast
w 2010 roku aż 75 psów,
3) koszt utrzymania w 2009 roku oparty był na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką, łączne koszty w kwocie 3.163 zł a w 2010 roku 12.744,50 zł na podstawie
miesięcznych rachunków wystawianych przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w
Polsce z siedzibą w Koninie.

ZASTĘP

rzią

Miasta i Urnmy

64 010 KRZYWIN

pow. kościański
woj. wielkopolskie
tcl 517-05-25, 517-05-26, fax 517-06-70
rp pq,q. 1,0-04-985
N

GKP 6140/1/2011

Krzywiń, dnia 08.04.2011 r

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 r dotyczącego
udzielenia informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu informuje:
1. w 2009 oraz 2010 roku gmina zawierała umowy zlecenia na
wyłapywanie bezdomnych wałęsających się psów z osobą prywatną.
2. dane liczbowe o wałęsających bezdomnych wyłapanych psach
w 2009 roku 27 szt. w 2010 roku 48 szt.
3. koszt realizacji całego zadania to 11 396 zł,- w 2009 r. 20 179 w
2010r. płatne gotówką

mgr RoberpKubiak
\

iv P7
c

3*3? iŁo

^

Wlkp 23 03 201 r

" - ' '

O A. 7060-15/2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. informuję, jak niżej:
1. gmina ma zawartą umowę na okres 2006 - 2010 z firmą „VET - AGRO - SERWIS",
ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków,
2. na dzień 01.01.2009 r. było 15 psów, wyłapano 33 z czego adoptowano 24 psy; śmiercią
naturalną padło 7 psów, na koniec 2009 r. zostało 17 psów - koszty utrzymania 46 000 zł.
na dzień 01.01.2010 r. było 17 psów, wyłapano 28 z czego adoptowano 20 psów; śmiercią
naturalną padło 9 psów, na koniec 2010 r. zostało 16 psów - koszty utrzymania 54 700 zł.
Należy dodać zbieranie padłej zwierzyny oraz bocianów, łabędzi.

M^I S T R Z
gr inż. Zygmunt Jasiewicz

URZĄD MIEJSKI
w Książu Wlkp.
u! Stacha Wichury ! 'a
63-130 Książ. Wlkp., woj. wielkopolskie
NIP 785-14-20-384 Ident. 000530465

G.6140. 2.201

Książ Wlkp.. 06 kwietnia 201 l r.

Biuro Ochrony /wierząt
Fundaeji dla Zwierząt .,Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca br. Urząd Miejski w Książu W l k p .
uprzejmie informuje:

1.. Gmina Książ Wlkp. w 2004 roku podpisała Poro/urnienie 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 2009 roku - 37 psów a w 2010 - 17 psów z terenu g m i n y Książ Wlkp.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł:
- w roku 2009 - 10.000.- zł ( należność była regulowana w 2 ratach ):
- w roku 2010

19.800.- zł ( należność była regulowana w 2 ratach );
Z up. B
Grzegorz j
Kierownik Referatu\Qc|$pDdarczego

Sprawę przygotowała: M.L.

it.

URZĄD GMINY
ul. Emilii Sczanieckicj 4
64-316 K u ś lin
WOK wielkopolski*
RS.6140.5.2011

Kuślin, dnia 24 marca 2011 r.

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

Odpowiadając

na wniosek

z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu

21.03.201 Ir.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informujemy:
1. Gmina Kuślin w 2009r. i 2010r. posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki z Ośrodkiem Szkolenia
Psów, reprezentowanym przez Pawła Brzozowskiego, Glinno 115d, 64-300 Nowy
Tomyśl.
2. W 2009r. na koszt Gminy utrzymywanych było 12 psów i l kot, a w 201 Or. na
koszt Gminy utrzymywanych było 11 psów.
3. W 2009r. koszt utrzymania psów wyniósł 14.654,47zł, a w 2010r.

koszt

utrzymania psów wyniósł 20.244,68 zł.
Opłata ta była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką wnoszona miesięcznie.

x up. W Ó J T A
tnź. Zbtóhiew Helińskt
S^kr«/arz Gminy

Otrzymują:
^ Adresat
2. a/a
IN/IN

wr

U R Z Ą D GMI
ui Kart.St.WyszyńsRiego23
M-420 K, W ! L C Z
23-15-066, iax 29-15-264
, i ',653
K •» ••!/!• 1' ••

Kwilcz, dnia 13 maja 2011 r.

RRG.6140.3.2011.ROS

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

Odpowiadając

na

pismo

w

spr.

„opieki

nad

bezdomnymi

zwierzętami

i ich wyłapywaniem" informujemy:
•

Gmina Kwilcz w 2009 i 2010 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,

•

W 2009 r. wyłapano we własnym zakresie 3 psy, a w 2010 4 psy, które zostały
przekazane do schroniska lub adopcji.

•

Koszty związane z zakupem karmy, szczepieniami ochronnymi wyłapaniem
i umieszczeniem psów w schronisku wyniosły w roku 2009 - 1.735,95 oraz 2010
- 4.280,53 zł

Z poważaniem

GM

JT

&ui

Stąafsław Mannek

URZĄD GMINY LĄDEK

|//f

ul. Rynek 26,62-406 Lądek
łel./fax (63) 276-35-12
OSL-0331.22.2011

Lądek dnia 31.05.2011 r.

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

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 25.05.201 Ir. (wpł.
30.05.201 Ir.) Urząd Gminy w Lądku informuje, że wszelkie informacje dotyczące zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich ilości oraz kosztów z tym związanych, posiada Związek
Gmin Regionu Słupeckiego, do którego Gmina Lądek należy. Związek ten ma siedzibę przy ul.
Henryka Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.
W związku z powyższym wszelkie pytania prosimy kierować do Związku Gmin Regionu
Słupeckiego.

Adresat
a/a

Urząd Miasta Leszna
ROZWIŃ SKRZYDŁA

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA

tel.529-81-86

Leszno, dnia 22 marca 2011 r.
GK.038.07.2011
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 marca 2011
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 2009 i w 2010 roku - tabele w załączeniu.
3. Koszty realizacji całego zadania w roku 2009 wyniosły 82.830,89 zł , w roku 2010
wyniosły 113.798,81 zł i zostały pokryte ze środków Miasta Leszna. Płatności
następowały po każdorazowym wystawieniu faktury przez zakład budżetowy.
Z poważaniem
NACZELNIK
Wydziału Gospodarki
i Ocljrony

ugeniusz

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl

Leszno, dnia 04.01.2011 r.

Dane dotyczące psów w PZBP za okres 31.12.20'09r. - 31.12.201 Or.
Lp.
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec

31.12.2009r. Przyjęte Sprzedaż Inne wydano Choroba
11
3
3
1
1
9
19
11
2
2
7
10
10
2
8
6
11
7

Sierpień

Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

24

14
17
10
13
17
9
138

11
16
12
9
18
11
131

Uśpione Dom tymcz 31.12.2010-

1
2
1
1
1
4

13

1

1

0

13

Sporządził:

Leszno, dnia 06.01.201 Or.

Dane dotyczące psów w PZBP za okres 31.12,2008r, - 31.12.2009r,
Lp. Miesiąc
1.

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

31.12.2008r. Przyjęte Sprzedaż Inne wydano Choroba

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj

Czerwiec
Lipiec

Sierpień

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

8

15
12
17
13
15
12
3
7
9
7
10
13
133

4
11
22
7
14
4
7
4
8
6
10
8
105

1

Uśpione Dom tymcz 31.12,2009
1

1

1

1
1
1
1

1

5

1
2

1

2

2

25

Sporządził

Urząd Gminy Lipka
ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,
9 (067) 266-50-41 wew. 20
gmina@lipka.pnet.pl, www.lipka.pnet.pl

w

Lipka, dnia 28 marca 2011 roku
OŚ.6140.1.11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" - Urząd Gminy w Lipce informuje, że Gmina Lipka w roku 2009 nie miała podpisanej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Pod opieką gminy znalazł się jeden pies, któremu
zapewniono lokum i wyżywienie do czasu adopcji.
Od roku 2010 Gmina Lipka posiada podpisaną umowę z firmą „VET- AGRO SERWIS" z
siedzibą ul. Myśliwska l A/6, 64- 700 Czarnków na wyłapywanie, przyjęcie, przewóz oraz odbieranie
wcześniej wyłapanych bezdomnych zwierząt.
W związku z powyższym gmina w 2010 r. poniosła z tego tytułu koszty w wysokości
1.483,43 zł.

aa/PG

D:\Przemek-Dokumenty! H\Weterynaria\Fundacja dla zwierząt ARGOS_2010.doc

WP
WÓJT GMINY
LIPNO

Lipno, dnia 30 marca 2011

R.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję co następuje:
- w 2009 r. i 2010 r. Gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie - Lecznica
Zwierząt „KOALA" Sp. C., ul. Wiecierzyńskiego 24, 64-100 Leszno,
- w 2009 roku wyłapano 3 szt. bezdomnych psów,
- w 2010 roku wyłapano 5 szt. bezdomnych psów,
- koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniosła 5307,77 zł brutto, ryczałtowa forma
płatności, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
- koszt realizacji całego zadania w 2010 roku wyniosła 5440,12 zł brutto, ryczałtowa foraia
płatności, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką

Z poważaniem

z u p. W

Strona l z l
Ąrgos/BOZ

L li

Od:
"Marcin Kozłowski" <oc@liskow.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 22 marca 201 1 08:38
Temat:
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Urząd Gminy Lisków
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56
62-850 Lisków
ROI 614.4.2011
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 201 1 r. uprzejmie informuję że:
1) w latach 2009 i 2010 gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie
udzieliła również żadnego zlecenia w tym zakresie,
2) w latach 2009/2010 nie wyłapano bezdomnych zwierząt i nie utrzymywano ich na koszt gminy,
3) w latach 2009/2010 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem czy utrzymaniem
zwierząt bezdomnych.

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec
Lisków, 22.03.2011 r.

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Danuta Wiza - UG Lubasz" <danuta.wiza@lubasz.pl>
<boz@boz.org.pl>
27 kwietnia 2011 10:52
Informacja publiczna nt. skutków i sposobu wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami" - Gmina Lubasz
W odpowiedzi na Państwa wniosek infotrmuję, że :
1/W roku 2009 i 2010 gmina Lubasz miała podpisane umowy z firmą VET AGRO SERWIS z siedzibą w
Czarnkowie przy ul. Myśliwskiej 1A
(64-700 Czarnków) prowadzącą Pogotowie dla zwierząt bezdomnych w Jędrzejewie gm. Czarnków.
21 Zbiorcze dane na temat liczby zwierząt wyłapanych z terenu naszej gminy i utrzymywanych w
schronisku przedstawiają się następująco :
W roku 2009r. : wyłapano 17 szt. na koniec roku przebywało 18 szt.
W roku 201 Or. : wyłapano 32 szt. na koniec roku było 19 szt.
3/ Koszt realizacji zadania w roku 2009 zamknął się kwotą: 48.281,06 zł, a w roku 2010 : 57.852,76 zł.
Płatność oparta na bieżącej ewidencji.

Pozdrawiam
Danuta Wiza insp d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Urzędu Gminy w Lubaszu tel. 67 2556 012
wewn. 21

(20110427)

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 6074

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

om

URZĄD MIASTA LUBOŃ
WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH
Luboń, dnia 08.04.2011 roku
WSK.6140.5.2011.DS

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa pisma w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń informuje, że:
1) Miasto Luboń w 2009 roku miało zawartą umowę na zapewnienie opieki nad bezpańskimi
zwierzętami (przyjmowanie i utrzymywanie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt) z
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Okręg w Poznaniu, z siedzibą przy ul.
Grunwaldzkiej 250, reprezentowanym przez Prezesa - Panią Stefanię Kozłowską.
Natomiast w 2010 roku Miasto Luboń miało podpisaną umowę w zakresie zapewnienia na
terenie miasta Luboń opieki nad bezdomnymi zwierzętami (przyjmowanie i utrzymywanie
bezdomnych psów w Przytulisku dla zwierząt) z Fundacją Radość Psiaka z siedzibą w
Szamotułach przy ul. Spółdzielczej 27/2, reprezentowaną przez Zarząd - Panią Prezes
Wandę Jerzyk.
2) Zgodnie ze stanem z dnia 31.12.2009 roku na koszt miasta utrzymywanych było 21 psów z
terenu Lubonia, natomiast zgodnie ze stanem z dnia 31.12.2010 roku było ich 10 sztuk.
3) Koszty realizacji umowy w 2009 roku wynosiły 24 000 zł brutto - płatne ryczałtowo w
czterech ratach z przeznaczeniem na remont boksów, zakup karmy, leków, opiekę
weterynaryjną, opłaty eksploatacyjne i wydatki administracyjne. Koszty realizacji umowy w
2010 roku wynosiły również 24 000 zł brutto - płatne ryczałtowo z przeznaczeniem na
remont boksów, zakup karmy, leków, opiekę weterynaryjną opłaty eksploatacyjne i wydatki
administracyjne.
Otrzymują:
1) Adresat
2) aa.

^v
./BURMI3tf
rian Walny

Przygotowała:
Dorota Starzak
tel. 061 8130011 wew. 40

Urząd Miasta Luboń, Pl. E.Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
tel. 061 8130011 faks 061 8130097 email office@lubon.pl REGON 000524619 NIP 777-18-99-373

mrf

URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 L W Ó W E K
ul. Ratuszowa 2

Lwówek, dmą 1 kwietma 2011 r.

RG.6140.04.2011.KK
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14.03.2011 r. (data otrzymania:
21.03.2011 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej dot. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, informuję, że:
1. Gmina Lwówek posiada podpisaną umowę z przedsiębiorcą prowadzącym
działalność gospodarczą jako „Ośrodek Szkolenia Psów", w zakresie schwytania
psów przebywających bez opieki na terenie Gminy Lwówek w miejscach
publicznych

celem poddania ich obserwacji,

ustalenia

stanu zdrowia oraz

ewentualnego przechowywania tych zwierząt.
2. Ilość psów na koniec 2009 roku wynosiła: 7 szt. na koniec 2010 r. : 10 szt.
3. W roku 2009 koszt utrzymania psów w schronisku wniósł: 8596 zł, natomiast w
roku 2010: 10750 zł. Powyższe kwoty wynikają z przeliczenia ilości psów oraz
stawki za koszt utrzymania jednego psa.
Z poważaniem
Z UD, BURMISTF

SEKRETARZ GMINY

Sporządziła:
Kinga Kawała
Tel. 061 44 14 024 wew. 36

(A/P
Lęka Opatowska 25.03.2011 r.

BGK. 6140.1.2011

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 14.03.201 Ir. o udostępnienie informacji publicznej
Wójt Gminy Lęka Opatowska zgodnie z art. 14 ust. l oraz art. 12 ust. l ustawy z dnia 6 września
2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Z 2001 r. Nr 112 póz. 1198) poniżej odpowiada
na przedstawione przez Państwa pytania:
1. Gmina Lęka Opatowska od 2010 r. z firmą „Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego"
zawarła stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki
2. W 2009r. nie odnotowano zgłoszeń ani przypadków o potrzebie wyłapania i/lub utrzymania
na koszt gminy bezdomnych zwierząt w 2010 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 3
bezdomne psy.
3. W związku z powyższym w 2009 r. gmina nie poniosła kosztów za wykonanie zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2010r. koszt w/w zadania
wyniósł 518,05zł, forma płatności zgodnie z umową jest zryczałtowana odpowiednio za
dana usługę: wyłapanie i dostarczenie, odbiór z danego miejsca, pobyt i utrzymanie w
przypadku psów i kotów. W przypadku innych zwierząt stawka ustalona będzie
indywidualnie dla każdego przypadku.

sporządził Szymon Czakon
Lęka Opatowska 25.03.2011 r.

\A/P
Ur/ąd Miejski
Gminy Łobżenica

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

d.(067)286-81-00,f«. (067)286-81-39

Łobżenica, dnia 22.03.2011 r.

OS.6140.2.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2011 roku dot udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywania" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski Gminy
Łobżenica informuje, że w latach 2009 i 2010 Gmina Łobżenica miała podpisane
Porozumienie z Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt z siedzibą w Chojnicach,
które prowadziło schronisko dla zwierząt. W ciągu dwóch lat tut. Urząd zaopiekował się
sześcioma bezdomnymi psami, które nie zostały przekazane do schroniska w celu uniknięcia
warunków, które pozwalają tylko na wegetację w zamkniętej, ciasnej klatce lecz do osób
fizycznych, które wyraziły chęć i dobre serce opieki nad nimi.
W sytuacji, kiedy znaleziono właścicieli dla bezdomnych psów koszt realizacji za pobyt w
schronisku nie wystąpił.

Z poważaniem

B

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sporządziła:
Jolanta Boryca
Tel.067286-81-08.

™9rpugetffiusz

Cerlak

URZĄD GMINY

WF

62-260 Ł u b o w o
woj. wielkopolskie
Regon 000543893
NlP784-iQ-23-215

Nr 614.7.2011

Łubowo, dnia 22.03. 2011

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

Urząd Gminy w Łubowie w odpowiedzi na pismo z dnia
14.03.2011 informuje- Ad l. Gmina w 2009 i w 2010 miała stałą Umowę na wyłapywanie i
sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt przy ul. Kawiary 62-200 Gniezno. Ad 2. W 2009 roku wyłapano 8 szt psów, a
2010 roku 10 szt psów. Ad.3 w 2009 roku koszt realizacji zadania wyniósł 4.800,00 zł a
2010 roku 6.000,00 zł.

zup. W p J TA
... r\
Tadeusz 7%i\a/<
inspektor \

Z poważaniem

GMINA MALANÓW
,

**«*,.«
^
tel./fax +48 63 2883083
gmina@malanow.pl
REGON: 311019504

-

.malanow.pl

i 8.i 35-76-20

N P66

Malanów dn. 19.04.2011
GMIN A MALANÓW
o2-709 Malanów, ul. Turecka 16
pow. turecki, woj. wielkopolskie
tel./fax 063 288 30 83
» -S68-1 85-76-20 REGON 31101950<1

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

Gmina Malanów informuje, iż:
1. podpisała umowę na przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych,
zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, która została
podpisana z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z.oo. w Turku i która obowiązywała w 2009 oraz 201 Or.
2. z terenu naszej gminy na koniec roku 2009 w schronisku przebywało Q psów,
na koniec 2010 roku w schronisku przebywało 5 psów.
3. na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w roku 2009 Gmina
Malanów wydała 27742,92 zł, w roku 2010 wydatkowane były środki w kwocie
22450,78zł. Zgodnie z umową opłaty za zwierzęta przetrzymywane w
schronisku uiszczane są raz w miesiącu na podstawie wystawionej faktury.

Z poważaniem
.Wójta
iratu gospodarki

RafąSypniewski
Sporządziła: Mućka Martyna

Osoba do kontaktu:
Martyna Mućka
Sypniewski Rafał
(Kierownik RGK)

tel. 632883083 wew 34
tel. 632883083 wew. 34

e-mail: komunalnet@malanow.pl
e- maił: sypniewski@malanow.pl

P

Gmina Margonin

WP

64-830 Margonin m
ul. Kościuszki 13
tel./fax (0-67) 2847-273, 2846-068
NIP 607-00-55-742

Margonin, dnia 23 marca 2011 roku

ROŚ 600.13.2011

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

W związku z Państwa wnioskiem o udzielnie informacji publicznej odpowiadamy, że:
1) Gmina Margonin w 2009 i 2010 roku miała podpisaną stałą umowę współpracy z firmą:
VCT-Agro Serwis, ul. Myśliwiecka l A/6, 64-700 Czarnków.
2) Liczna psów wyłapanych z terenu Gminy Margonin wyniosła w:
-

2009 roku-35 sztuk,

-

2010 roku-52 sztuki,

Liczna psów utrzymanych na koszt gminy wyniosła w:
-

2009 roku - 29 sztuk,

-

2010 roku-34 sztuki.

3) opłata za świadczoną usługę:
-

w 2009 roku wyniosła 43 200 złotych,
w 2010 roku wyniosła 41 400 złotych.

Opłata za realizacje zadania wnoszona była w cyklu miesięcznym.

STRJK
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

MN

URZĄD

89-350 MIASTECZKO KRAJ,
ul Dąbrowskiego 16
t«Ufax(067) 2873196, 287319?

REGON 570061572
NłP 764-12-19-724

Miasteczko Kraj. 04.04.2011 r.

R.6140.1.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim odpowiadając na Państwa pismo z dnia
14.03.20011 r. dotyczące „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt odpowiada na zadane pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im dalszej opieki/. - umowa
zawarta jest z firmą „YET-AGRO SERWIS z siedzibą ul. Myśliwska w Czarnkowie,
2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i /lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 r., a jakie w 2010 r. - w 2009 r. okresowo utrzymywano w
schronisku 16 kotów i wyłapano 2 psy, w 2010 r. utrzymywano przez cały rok l psa
3. jaki był w 2009 r. i jaki l 2010 r. kosit 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 2009 r. koszt na
wykonanie powyższych zadań wyniósł 6.573,09 zł, a w 2010 r. 3084,34 zł, forma
płatności była zgodna z warunkami zawartymi w umowie.

Tf

J

jp»-hA^ OA^ ~

mgr ina Tadeusz Dąbrowski

UKZĄD

GMINY

Miedzi chowo, dnia 23 marca 2011 roku

v o i. w ie :k o s o l £k i e

IOŚ.6140.3.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 roku dotyczące udzielenia informacji
publicznej informuję, że Gmina Miedzichowo w roku 2009 oraz 2010 posiadała podpisaną umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad nimi z Ośrodkiem Szkolenia Psów Paweł
Brzozowski

Osiedle Batorego

22/12, 64-300 Nowy Tomyśl. W przedmiotowych

latach

w przytulisku na koszt Gminy utrzymywanych było 13 sztuk psów. Wynagrodzenie za świadczone
usługi realizowane jest w ramach comiesięcznych płatności, których wysokość uzależniona jest od
ilości

przebywających

zwierząt

oraz

ilości

przeprowadzonych

interwencji

związanych

z wyłapywaniem psów. W 2009 koszt realizacji całego zadania to 14.310,16 zł. a w 2010 roku
25.086,86 zł.

W!
dr S)
Otrzymują:
1. Adresat

2. A/a

Osoba do kontaktu: Bogusława Wajman tel. 61 44 10 263

URZĄD MIEJSKI
w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

,,. . , „, .

Mie

Oni1fl

,,01

Jska Gorka2011-°3'31

WK-6140/3/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt Argos

Urząd Miejski w Miejskiej Górce w odpowiedzi
na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
informuje, że na terenie gminy Miejska Górka w 2009 roku i w 2010 roku nie
wystąpiło zjawisko bezdomnych zwierząt w związku z czym gmina nie poniosła
kosztów z tym związanych.

INSPEKTOR

yf\

Grzegorz\ Adamowie*

U R Z Ą D

G M I

M Y

M I E L E S Z Y N
62-212 Mieleszyn

tel. (061) 429 50 60, fax 429 50 73
Mieleszyn, dnia 08 kwietnia 2011 r.

6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Agros"
KRS: 286 138
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 201 lr.(data wpływu 21.03.2011 r.),
Urząd Gminy w Mieleszynie udziela następujących Informacji:
Ad 1. umowa zawarta z firmą „YET-AGRO SERWIS" w Czarnkowie,
Ad 2. pięć szt. Wyłapanych psów i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2009,
- sześć szt. Wyłapanych psów i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2010,
Ad 3. koszt realizacji całego zadania, oparty na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką
- w roku 2009 - 4 924,48 zł.,
- w roku 2010- 8982,89 zł.,
Koszty pobytu zwierząt w schronisku oparte są na bieżącej ewidencji zwierząt i
rozliczane w okresie miesięcznym.

Z poważaniem

ł cizu
Stanfe/św
insoe to.

VIP

URZĄD GMINY MIESCISKO

Pl. Powstańców Wielkopolskich 13
62-290 Mieścisko

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

e-mail: ug@miescisko.nowoczesnaqmina.pl
Mieścisko dn. 30.03.201 Ir.

OSR.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informujemy:
1. Gmina współpracuje od kilku lat z firmą YET-AGRO SERWIS z Czarnkowa i z tą
firma miała zawarte stosowne umowy obowiązujące w roku 2009 i 2010.
2. W 2009 roku na terenie Gminy Mieścisko wyłapano 8 psów a w roku 2010
wyłapano

2.

Wszystkie

psy

zostały przetransportowane

do

schronisk

prowadzonych przez YET-AGRO SERWIS.
3. Za pobyt psów w schronisku Gmina Mieścisko obciążana jest comiesięcznie.
Miesięczny koszt pobytu psa w schronisku wynosi około 230 zł brutto. W 2009r.
koszt wyłapania, transportu, niezbędnych szczepień i zabiegów oraz pobytu psów
w schronisku wyniósł 11.861,32zł a w 2010roku 15.487,46zł brutto. Koszty
poniesione przez gminę w poszczególnych latach uwzględniają również pobyt
psów wyłapanych w latach wcześniejszych, których nie udało się przekazać do
i
adopcji.
cisko
'ęfBanciszyński

w

GMINA MIĘDZYCHÓD

Urząd Miasta i Gminy

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

64-400 Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

GKRW- GK 7021.20.2011

Data: 2011-03-23.

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie odpowiadając na Wasze pismo z dnia 14.03.2011 r.
dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zdania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" wyjaśnia co następuje.
l/ Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się nasz zakład budżetowy- Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie, który posiada 3 profesjonalne kojce do
przetrzymywania zwierząt. Koszty związane z wyłapywaniem psów, kotów, opieką
weterynaryjną nad zwierzętami oraz dokarmianiem ptactwa / łabędzie/ ponosi tut. Urząd.
21W 2009 roku ogółem wyłapano 20 szt. psów - do schroniska przekazano 6 psów.
W 2010 roku ogółem wyłapano 25 szt. psów - do schroniska przekazano 5 psów plus 5
szczeniąt.
Koszty ponoszone przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie za opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi - w 2009 roku wyniosły - 19.975,92 zł.
- w 2010 roku wyniosły - 27.941,97 zł.
3/Na podstawie umów zawartych w 2009 roku i 2010 roku pomiędzy Gminą Szamotuły
i Fundacją na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Radość Psiaka" w Przyborówku schronisko dla
zwierząt - koszt za opiekę psów w schronisku wynosi 15.000,- zł. rocznie płatne w dwóch
ratach.
W/w opłata dotyczy 7 szt. psów w ciągu roku. Powyżej 7 szt. psów należy uiszczać dodatkowo
opłatę w wysokości 100,-zł. miesięcznie za każdego utrzymywanego w schronisku psa.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku to kwota 34.975,92 zł. natomiast w 2010
roku to kwota 42.941,97 zł.
W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie wyłapane psy
przebywają w kojcach 30 dni, jeżeli w tym okresie nikt nie zaadoptuje psa i nie zgłosi się
właściciel wyłapanego psa przewożone one są do schroniska.
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d/s mię&z.

TOR
niowych

Sprawę prowadzi:
tel. 95 748 8121
Irena Rębacz
e-mail: gospodarkakomunalna@miedzychod.pl
Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134
www.miedzychod.pl e - maił: urzad@miedzychod.pl

l RZĄD MIASTA I GMINY

63-510 Mikstat, ul. Krakowska 17
Regon 000529522
NIP 514-01 -31 -093

Mikstat, dnia 25.03.2011 r.

ROL.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej Urząd Miasta i Gminy Mikstat uprzejmie informuje:
ad. 1. Miasto i Gmina Mikstat posiada od 2009 roku do dnia dzisiejszego stałą umowę
z ośrodkiem „Azyl Dla Bezdomnych Zwierząt" Katarzyna i Andrzej Cichosz,
Niedźwiedź

77, 63-500 Ostrzeszów, której przedmiotem jest przyjmowanie do

schroniska bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy,
ad. 2. Na koszt Miasta i Gminy Mikstat z jej terenu do w/w Azylu w Niedźwiedziu
przekazano:
- w 2009 roku - 7 bezdomnych zwierząt;
- w 2010 roku - 3 bezdomne zwierzęta.
ad.3. Koszty przekazania w/w bezdomnych zwierząt do schroniska wyniosły:
- w 2009 roku : 4088,00 zł/brutto (opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku);
- w 2010 roku : 1752,00 zł/brutto (opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku).
Powyższe zadania zrealizowano wypełniając zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005, Nr 236, póz. 2008 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, póz. 1002
zezm.)

Z poważaniem
l up. BURMISTRZA MIASTA I GMINY
LRETAFE MIASTA I GMINY

U/P
STRAŻ MIEJSKA
w Miłosławiu

SM 5521.9.2011

Miłosław,24.03.2011r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.201 Ir. w sprawie udzielenia odpowiedzi temat:
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję że:
Gmina Miłosław w latach 2009 i 2010 miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami ze schroniskiem dla zwierząt we Wrześni prowadzonym przez
Urząd Miasta i Gminy Września.
W roku 2009 na terenie gminy Miłosław było wyłapanych - 34 psy, natomiast w roku
2010-35 psy i 6 szczeniąt.
Koszt realizacji w/w zadania zgodnie z umowa wynosił w latach 2009 i 2010 po
20.000 zł. rocznie i był płatny ryczałtowo w dwóch ratach.

W?
MOSINA

Burmistrz Gminy
Mosina

Mosina, 31 marca 2011 r.

Numer sprawy: OŚ. 1431.1.2011

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:
1. Gmina Mosina w latach 2009-2010 miata zawarte stale umowy na zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mosina z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Zarządem Okręgu w Poznaniu.
2. Psy odłowione i utrzymywane na koszt Gminy Mosina w 2009 roku: 63 osobniki.
Psy odłowione i utrzymywane na koszt Gminy Mosina w 2010 roku: 74 osobniki.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wynosił 52 000,00 zł, formą płatności
była dotacja dla organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm), przekazana
w dziesięciu transzach. W roku 2010 koszt realizacji całego zadania wynosił
45 000,00 zł, formą płatności byta dotacja dla organizacji pozarządowych w ramach
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873
z późn. zm), przekazana w dwunastu transzach. W ramach tych opłat zapewniano
opiekę nieograniczonej ilości zwierząt z terenu Gminy Mosina.

BU
mgr Zołl Springer

Otrzymują:
1.
2.

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

Urząd Miasta i Gminy Murowana

Za potwierdzeniem odbioru

Prosimy o powołanie się
na znak sprawy

Wasz znak sprawy:

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

Murowana Goślina, 12 kwietnia 2011 r.

Wpłynęło do Urzędu ;
21.03.2011 r.
Znak sprawy:
GK.7031.2.3.2011

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Telefon:
61-8923-641
Referent:
Dagmara Baran
Pokój:

37

Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Gośiina
e-ma i!: gmina@murowana-gosltna.pl
www.murowana-goslina.pl
Telefony:
Punkt Obsługi Interesanta
+48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza
+48 61 892 36 05
Fax: +48 61 812 21 40

Godziny pracy urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria,
Ewidencja Działalności Gospodarczej
poniedziafek-piątek
7,00-18.00
Godziny pracy referatów I biur:
Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek
10.00-18.00
wtorek-piątek
10.00-17.00

W dniu 21 marca 2011 r. do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina
wpłynęło pismo Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos" z prośbą
o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
W związku z powyższym przekazujemy informacje, iż Gmina Murowana
Goślina od kilku lat współpracuje z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania
bezdomnych zwierząt i przekazuje zadanie własne w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami schronisku dla bezdomnych zwierząt „AZOREK".
Koszty na realizacji powyższego zadania według uchwały Nr XXIV/249/2008
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie
przechowywania bezdomnych zwierząt w 2009 r. wyniosły 35.000 zł, natomiast
według uchwały Nr XXV/348/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
30 listopada 2009 r. w 2010 r. wyniosły 38.000 zł.
Gmina Murowana Goślina nie posiadała w latach 2009-2010 stałej umowy
ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Doraźnie takie zadania wykonuje Straż Miejska. Według danych otrzymanych
ze Straży w 2009 r. złapano 47 psów, natomiast w 2010 r. 38 psów.

Pozostałe referaty i biura
poniedziałek
10.00-18.00
wtorek-czwartek
10.00-15.30
piątek
10.00-13.00
Dyżur Burmistrza
i Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek
14.00-16.00
10.00-11.00
czwartek

J Dagmara Baran
Podinspektor <fc Kh»y

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Mycielin, dnia 30.03.201 Ir
RRŚ.6140.1.2011.KŚ

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

Dotyczy: udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywanego

zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidywanego ustawą o
ochronie zwierząt
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2010r (data wpływu do Urzędu 31.03.201 Ir)
Wójt Gminy Mycielin informuje:
1. W 2009 i 2010 roku Gmina nie zawarła żadnej umowy oraz nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.
2. W roku 2009 były dwa zgłoszenia bezdomności psów, natomiast w roku 2010 były 4
zgłoszenia bezdomności psów w gminie. Dla wszystkich psów znaleziono wśród
mieszkańców, nowych właścicieli.
3. Zarówno w roku 2009 jak i 2010 Gmina nie poniosła żadnych kosztów na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.

Z poważaniem
Wójt Gminy Mycielin
/-/ Jerzy Matuszewski

Urząd
Miasta i Gminy
w Nekli
OŚ. 6140.1.2011

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 10
te!, +48 61 4386011, fax +48 61 4386490
www.nekla.pl
e-mal: nekla@nekla.pl
NIP 789-14-54-107, REGON 000538691

Nekla, dnia 20.05.2011 r.

BIURO Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Miasta i Gminy Nekla odpowiadając na pismo z dnia 14.03.2011r. uprzejmie
informuje, że w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U.03.106.1002 j.t. z późniejszymi zmianami) podjęta została uchwała nr XVI 11/147/2004
Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 2 września 2004 r. w sprawie współdziałania z Gminą
Września w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt.
Uchwała była podstawą do zawarcia porozumienia w dniu 15 listopada 2006 r. pomiędzy
Gminą Nekla a Miastem i Gminą Września w sprawie podjęcia współpracy polegającej na
przejęciu przez Miasto i Gminę Września zadań Gminy Nekla wynikających z art. 11 ust 1
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106 póz. 1002 z późn.
zmianami).
Zgodnie z informacją uzyskaną od kierownika schroniska we Wrześni w roku 2009
zostało przekazanych z terenu gminy Nekla do schroniska 38 psów, w roku 2010 zostało
przekazanych 30 psów, a w roku 2011 - 8 psów.
Koszt opieki weterynaryjnej, wyżywienia oraz transportu zwierząt do schroniska określony
został ryczałtowo na cały rok i wynosił 13.200,00 zł w roku 2009 i w roku 2010.

Z poważaniem
BURMISTRZ
k/o a/a

alicki

Urząd Gminy Niechanowo
5?-770 Niechanowo, ul. Różana 1
•>M)i. w i e l k o p o l s k i e

UG 6841.4.2011

Niechanowo 04.05.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielę nie informacji publicznej w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy w Niechanowie informuje:
1. w roku 2009 oraz 2010 Gmina Niechanowo nie posiadała umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt; wyłapywaniem zwierząt na terenie gminy zajmuję się brygada
pracowników drogowych; następnie zwierzęta są utrzymywane na terenie Urzędu Gminy
w Niechanowie przekazywane osobom chętnym podjąć ich opiekę.
2. w latach 2009 i 2010 na terenie Gminy Niechanowo wyłapano około 20 zwierząt (średnio
10 sztuk na rok).
3. koszty realizacji powyższego zadania wyniosły w roku 2010 - 2.000 zł - jest to kwota
zaplanowana w budżecie Gminy Niechanowo 2010 na wyżywienie oraz utrzymanie zwierząt
wyłapanych na terenie Gminy Niechanowo.

w

63-040'
„ 061 ^ 4014.N!P786^0-64-821

Nowe Miasto nad Wartądn. 23.03.201 Ir.

Roi. 6140.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 (wpływ 21.03.2011) Urząd Gminy
w Nowym Mieście nad Wartą przesyła krótkie odpowiedzi na pytania zawarte w Waszym
piśmie.
1. Gmina w 2009 i 2010 roku nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnianie im opieki, doraźnie korzystano ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Radiinie gmina Jarocin.
2. W 2010 roku wyłapano i utrzymano na koszt gminy l zwierzę (psa) koszt 500 zł.
W 2009 roku nie wyłapano i nie utrzymywano żadnego zwierzęcia.

mgr ini. Ale\su/l(lef Podemski

Urząd tarniny i Miasta

63-460 NOWE SKALMIERZYCE
'ł siedzibą w Skalmierzycach
ul. Ostrowska 8, tel. 062 762-97-Or
pow. ostrowski, woj. wielkopolskie
0528126 - fax 762-97-49
www.noweskalmierzyce.pl

Nowe Skalmierzyce, 18.04.201 Ir.

RG.6140.4.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A,
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 14.03.2011 r. Urząd Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce informuje, że obowiązek opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt realizuje
w oparciu o Porozumienie międzygminne z dnia 30.04.2004r. na poastawie, którego Gmina
i Miasto Nowe Skalmierzyce corocznie przekazuje odpowiednią kwotę na prowadzenie
schroniska. W 2009r. wyniosła ona 17 971,20 zł a w 2010r. 23 616,00 zł.
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie posiada danych dotyczących liczby zwierząt
wyłapanych lub utrzymywanych na koszt gminy w schronisku.

B U R M
GMINY

w Nowych S|ca

Boźend B

Otrzymują:
1. Adresat
2. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce a/a

URZĄD MIEJSKI
w NOWYM TOMYŚLU
Nowy Tomyśl, dnia 1 1 .04.201 Ir.
KIRiOŚ.1431. 1.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przesyłam informacje, zgodnie z załączonymi pytaniami:
1. Gmina Nowy Tomyśl podpisała w 2009 roku umowę (termin obowiązywania O l .07.2009 30.06.2012 ) z podmiotem gospodarczym na świadczenie usług w zakresie chwytania,
żywienia i pielęgnacji odłowionych, bezpańskich psów, które stwarzaj ą zagrożenie dla ludzi
w miejscach publicznych, jak również potrąconych przez pojazdy drogowe, celem poddania
ich okresowej obserwacji i leczeniu w tzw. punkcie odosobnienia.
2. W 2009 roku w punkcie odosobnienia przebywało 40 szt. psów, natomiast na koniec 2010
roku stan psów to 41 szt. Nadmieniam że w omawianych latach doszło do kilku adopcji
przebywających tam psów.
3. Całkowity koszt jaki ponosi gmina na realizację zadania w powyższym zakresie wynosił:
•

•

2009 rok
- pobyt i żywienie psów w „punkcie odosobnienia" - 52.530,00 zł
- usługi weterynaryjne - 1.313,00 zł
2010 rok
- pobyt i żywienie psów w „punkcie odosobnienia „ - 55.620,00 zł
- usługi weterynaryjne -1.583,17 zł

Z poważaniem
z up. BURMISTRZA
tngrinż. Cmmian Pyliński

ZastępcaWaczelnika
Wydziału Komuniflrio-lnwestycyjnego,
Rolnictwa i Ośhrony Środowiska

MSZ/MSZ

4® l Gt
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Wydział Ochrony Środowiska
I Rolnictwa
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64 - 600 Oborniki

Oborniki, dnia 04 kwietnia 2011 r.

Wydział Administracyjno Organizacyjny
w miejscu

W odpowiedzi na skierowane w piśmie z dnia 14.03.2011 r. (wpływ do rut. Urzędu
21.03.2011 r.) pytania informuję co następuje:

1) Gmina Oborniki w latach 2009-2010 nie miała stałych umów ani też nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. Zadania
te realizowane były przez Gminę Oborniki w ramach zadań własnych w prowadzonym
przez Urząd Miejski Schronisku dla bezdomnych Zwierząt „Azorek".
2) Z terenu Gminy Oborniki wyłapano: 87szt. psów w 2009 r. i 104 szt. psy w 2010 r.
3) Zadanie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom realizowane i finansowane było w
2009 r. wspólnie z czterema sąsiednimi gminami a koszt całego zadania wyniósł
197.413,56 zł natomiast w roku 2010 r. wspólnie z pięcioma gminami a koszt całego
zadania wyniósł 206.783,00 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa.

tel: (61) 65 59 103, 104
RKAT
3 R>i*a

www.oborniki.pl

fax: O 61 65 59 101

e-mail: urn@oborniki.pl

,,„„.,
FAiR PLAY

URZĄD MIASTA
64-520 Obrzycko, Rynek 1
woj. wielkopolskie

Obrzycko, dnia 21.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
OCH.6140.1.2011
Urząd Miasta w Obrzycku w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 20 1 1 r. dotyczące
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadań „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuj :
Ad. l w roku 2009 i 2010 nie została podpisana stała umowa (również zlecenie) na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki
Ad. 2 brak danych o ilości zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
Ad.3 brak danych o kosztach realizacji zadania

PODINSPEKTOR

WltAbsoA
Magdalena Cieciom

URZĄD GMIN\
64-380 OBRZYCW8, R}ff«* 18
woj. wiełk»p«ł»)4*

SSO.6140.3.2011

Obrzycko, 23.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z 14 marca, w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Obrzycku informuje:

AdlW latach 2009 i 2010 Gmina Obrzycko miała zawartą stałą umowę na
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Umowę zawarto z Burmistrzem Miasta i
Gminy Szamotuły, zwierzęta wyłapywano i dostarczano do schroniska dla zwierząt
znajdującego się w miejscowości Przyborówko, prowadzonego przez Fundację
„Radość Psiaka"

Ad2.W latach 2009 i 2010 Gmina Obrzycko (na podstawie wyżej wspomnianej
umowy) płaciła ryczałt w wysokości 15 000 zł.
Zwierzęta dostarczano do schroniska w Przyborowku we własnym zakresie,
ponoszone koszty były związane z ich pobytem w schronisku oraz utrzymaniem.

URZĄD GMM I MIASTA
ut. Rvn3k 1
63-43O Odoianów
Regon OOO529516
MiP0a?.-16-95-386

Odoianów dnia 22.03.201 Ir

WRG6140.1.11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie informuje, że ma podpisane porozumienie
z między gminnym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, które znajduje się
w Wysocku Wielkim gmina Ostrów Wlkp.
Z budżetu gminy przekazywane są corocznie środki finansowe na utrzymanie
schroniska. W 2009 roku była to kwota 16.286,40 zł natomiast w 2010 roku
przekazano 21.402,00 zł.
Według informacji otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. w 2010r
z terenu naszej gminy przyjęto 22 zwierzęta za 2009 rok brak ewidencji dla
poszczególnych gmin.

Wf
ITRiS- 6140/1/11

Okonek, dnia 28 marca 2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Gancarska 37A
00-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Miejski w Okonku informuje, że :
1. Gmina Okonek od wielu lat, w tym w 2009 i 2010 roku oraz obecnie miała i ma zawartą
umowę na wykonywanie usługi w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu
miasta i gminy z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie. Powyższe usługi wykonuje firma „ VET - AGRO
SERWIS " z siedzibą w Trzciance, ul. M. Konopnickiej 62.
2. W Schronisku dla Zwierząt przetrzymywane są z naszego terenu psy. Średnia ilość
przetrzymywanych tam psów waha się w granicach 16 sztuk . W zależności od zgłoszeń
w ciągu roku wyłapywanych jest ok. 10 sztuk, które przekazywane są do schroniska. Dane
te dot. zarówno 2009, jak i 2010 roku. Ponadto w/w firma na nasze zgłoszenia odbiera
padłe zwierzęta ( dziki, sarny, jenoty, psy itp.), które przewozi do utylizacji.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł kwotę 36.643,88 złotych, natomiast za
2010 rok kwotę 47.955,93 złote. Zgodnie z umową formą płatności są faktury wystawiane
miesięcznie. Płatności oparte są na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku w danym miesiącu, a także dotyczą wykonanych usług weterynaryjnych
oraz wyłapywania i dowozu zwierząt na miejsce do schroniska.
Burmistrz Okonka
Andrzej Jasiłek
JJ/JJ

WP
URZĄD GMINY w OLSZÓWCE

OLSZÓWKA 15
62-641 Olszówka
NIP 666-14-02-313, R.000549329
tel. 63 273 90 10, fax 63 273 90 30

Olszówka, dn. 22.03.2011 r.

6140/4/2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. o udzielenie informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy Olszówka informuje:
1. W

latach 2009-2010 gmina Olszówka udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienia im opieki z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami, Zarząd Oddziału w Koninie i w Kole.
2. Ilość zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w latach 2009-2010
wynosiła 12 szt.
3. Łączny koszt realizacji zadania w latach 2009-2010 wynosił 2.908.56 zł.

SEKRETARZ GMINY

--—^fyf^o 6
Iźbieta Wieczorek

Strona l z l

Arqos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Straż Miejska w Opalenicy" <sm@opalenica.pl>
<boz@boz.org.pl>
30 marca 2011 09:24
Sposób i skutki wykonania zadania "opieka nad bezdowmnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w
Gminie Opalenica

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14.03.2011 r. w sprawie o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonaia zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustawą ,o ochronie zwierząt, w oparciu
o przeprowadzoną z Państwem rozmowę telefoniczną przekazuję niniejsze informacje:
1) W latach 2009 i 2010 Gmina Opalenica miała podpisane umowy na okres 1 roku
każda na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Umowy te były
zawarte z osobą fizyczną (technik weterynarii, pracownik lecznicy dla zwierząt).
2) Dane zbiorcze o ilości utrzymywanych psów: stan na 01.01.2009r -19 psów ;
01.01.201 Or-19 psów; 31.12.201 Or- 23 psy. Ilości psów przyjętych do przytuliska rok
2009 - 36 psów; rok 2010 - 35 psów.
3) Koszty realizacji całego zadania w roku 2009 - 22.701,50 zł ( umowa 16 201,50 zł +
budowa kojcy 6 500 z ł ) ; za rok 2010 - 20 805 zł umowa. Płatność za opiekę jest
okresowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt w przytulisku i kontroli stanu
faktycznego na gruncie.
Komendant Straży Miejskiej w Opalenicy
Krzysztof Ratajczak
tel. 614477202 kom. 602771857

2011-03-31

U r z ą d Gminy
w O p a t ó w ku

Plac Wolności 14
62-860 Ofsatówek
tttel.7ft1-i.5-37 741-iO-iO
tT!ax (062) 761-90-17

Opatówek04.04.2011r

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

RGŻ.6140.1.2011

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 14.03.2011 Urząd Gminy w Opatówku informuje:

1. Gmina do dnia 28.10.2009r zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt Towarzystwu
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu,
usługa płatna jednorazowo za umieszczenie w schronisku, po odłowieniu zwierzęcia
2. od dnia 29.10.2009 Gmina posiada umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego w Łodzi na wyłapywanie, leczenie, pobyt i utrzymanie zwierzęcia
w hotelu, płatne miesięcznie po otrzymaniu faktury.
3. w roku 2009 z terenu naszej gminy odłowiono 6 bezdomnych zwierząt a koszt
realizacji zadania wynosił 3 312,40zł
4. w 2010 roku z terenu gminy odłowiono 7 bezdomnych zwierząt a koszt realizacji
zadania to 10 021,40zł.
z up
Boguf.

p.o. KierowniJ!
RolnictwSGospćdarki' GrSifami
i OcnresyŚrodowiska

URZĄD GMINY.

32-436 Orchowo, woj. wielkopolskie
NIP 667-00-05-787, tai. 063/2684-090

LBS Strzałkowe C

Orchowo dnia 18.03.2011

51 8543 0000 2003 3000 0101 0001

RLiRK.6133.1.2011

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

Urząd Gminy w Orchowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2011 dotyczący
udzielenia informacji publicznej, sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że co roku podejmowana jest
uchwała przez Zgromadzenie Związku Gmin Słupeckiego w sprawie uchwalenia rocznej
składki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
W załączeniu przesyłam treść podjętej uchwały wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem

WÓJT
'u*, i/
X-

*'".ż. Tkoodbr Pryka
Osoba prowadząca Piotr Wędzikowski tel. 632684090 wew. 29

Uzasadnienie
do uchwały nr 11/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu
Słupeckiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznej
składki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
w roku 2011

Po przeanalizowaniu wydatków w roku 2010 ustalono na 2011 r. składkę członkowską
w wysokości 0,18 zł od mieszkańca dla gmin należących do Związku Gmin Regionu
Słupeckiego przeznaczoną na działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdującego
się w m. Ostrowo Kościelne.

Stwfefdzom zgodność kserokopii i oryginałom
Słupco, dnia ...

Zarządu Związku '
Region u/Słupec!-.

Grażyr,

URZĄD MIASTA i (iftflM
fi4-tlvi Osieczna
pow. eszczyńB

Osieczna, 22 marca 201 1 r.
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej informuje, że w latach 2009 i 2010 Gmina
Osieczna nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina udzielała doraźnych zleceń.
W 2009 roku na podstawie umowy zlecenia wyłapano 11 bezdomnych psów. Koszt gminy
z tego tytułu wyniósł 5.309,25 zł.
W 2010 roku na podstawie umowy zlecenia wyłapano 2 bezdomne psy. Koszt gminy z tego
tytułu wyniósł l. 184,62 zł
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Od:
Do:
Wysłano:

<ug.osiekmaly@onet.eu>
<boz@boz.org.pl>
1 kwietnia 2011 14:30

Urząd Gminy w Osieku Małym odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuje, że gmina Osiek Mały w 2009 i 201 Or.
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami i umieszczano je w miarę możliwości w schronisku w Koninie lub sieci domów
zastępczych w Kole.
Ilość wyłapanych i utrzymywanych psów na koszt gminy to: w 2009r. - 8 sztuk
w2010r. - 10 sztuk
Koszt utrzymania psów oparty był na bieżącej ewidencji zwierząt przebywaj ącyh pod opieką i
wyniósł:
w 2009r. 5.259,00 zł
w 201 Or. 4.467,50 zł.
Z poważaniem
Liliana Jackowska
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URZĄD MIASTA I GMINY

64-560 Ostroróg, ul. Wroniecka U
tel. (061)29-31-710,29-16-565
fax (061) 29-31 -712
IP 787-10-77-050 Regon 000528155

Ostroróg, 2011-03-23

6140.4.2011

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

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji na temat sposobu opieki
nad zwierzętami na terenie gminy Ostroróg informuję, że :
l/ gmina w 2009 i 2010 roku miała podpisaną stałą umowę z Fundacją na rzecz bezdomnych
zwierząt pod nazwą Radość Psiaka z siedzibą w Szamotułach, ul. Spółdzielcza 27/2, 64-500
Szamotuły;
21 dane dotyczące przekazanych zwierząt (psów) do schroniska z terenu gminy w 2009 roku
8 szt, w 2010 roku l szt.;
3/ z Fundacją gmina posiadała umowy ryczałtowe z jednorazową wpłatą na cały rok i
wynosiły one w roku 2009 i 2010 po 16.000,00 zł rocznie.

ARZ GMINY

wp

ul. Lipowa 2, woj w
tel./fax (063)^276 51 60

ROŚ.^lP40.72.20i f

Ostrowite, 22 marca 201 1 r.

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

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Uprzejmie informujemy, że Gmina Ostrowite należy do Związku Gmin Regionu
Słupeckiego, który w imieniu wszystkich Gmin udzielił państwu żądanych
informacji.
Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a
E.L.
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Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Michał Piechocki" <mp@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl>
<boz@boz.org.pl>
28 marca 2011 08:06
Odpowiedź na pismo z 14 marca 2011 roku
Ostrów Wielkopolski, 22 marca 2011 r.

WIR.RGK.1431.2.2011

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

W związku z Państwa pismem dotyczącym uzyskania informacji publicznej 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 2009 i 2010 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki?
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w ubiegłych dwóch latach podpisała dwie umowy na
realizacje wyłapywania jaki i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom. Zawarte
umowy odnosiły się nie tylko do terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, ale do wszystkich
gmin powiatu ostrowskiego. Zostały one zawarte 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 2009 - 2010 roku?
Z początkiem stycznia 2009 roku liczba psów przebywających w schronisku wynosiła około 160
sztuk, ale stopniowo była ona pomniejszana ze względu na adaptację zwierząt przez
mieszkańców. Przez przeważający okres w 2009 r. w schronisku mieszkało jednocześnie około
130 psów i kilka kotów. Z podobnym bilansem ilościowym zwierząt przebywających w
schronisku zakończył się 2009 rok. W roku 2010 liczba mieszkańców schroniska była podobna i
w okresie zimowym oscylowała w granicy 150 osobników. Na koniec roku w schronisku
przebywało 146 sztuk psów. Nakłady na przedmiotowy cel pochodziły w budżetów wszystkich
gmin powiatu ostrowskiego.
Ad. 3 Jaki był w 2009 i 2010 r. koszt realizacji całego zadnia i jak była forma płatności za
opiekę?
Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 wyniósł 187.200 PLN z tym, że dotyczył on
wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Realizacja płatności odbywała za pomocą
comiesięcznego przelewu bankowego w wysokości 15.600 PLN na podstawie faktury VAT
wystawionej przez wykonawcę.
Natomiast koszt realizacji całego zadania w roku 2010 wyniósł 264.000 PLN i podobnie jak w
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roku poprzednim dotyczył on wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Realizacja płatności odbywała
za pomocą comiesięcznego przelewu bankowego w wysokości 22.000 PLN na podstawie faktury
VAT wystawionej przez wykonawcę.
Referat Gospodarki Komunalnej
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URZĄD GMINY
Aleja Powstańców WMkopolskich 12

MJta 62 734 62 28, W. 627351190

M-4M OSTRÓW WIELKOPOLSKI
woj. wielkopolskie
M* MMMfrW Mli I R* 9POS3MJ*

Ostrów Wielkopolski, dnia 18.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że:
1. Gmina w 2009 i 2010 roku miała zawartą stałą umowę z Między gminnym
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Wysocko Wielkie ul. Pruślińska 3,
63 - 400 Ostrów Wielkopolski.
2. Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku wynosi
22 zwierzęta, a w 2010 roku 24 zwierzęta.
3. Koszt realizacji zadania wynosił w 2009 roku 20 967 zł, a w 2010 roku 27 552 zł.
Płatność była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

z up.
mgr Z&igfiiekv Dolat*

Sekretarz Gminy

Ostrzeszów dn. 20.06.2011 r.
SM 5521.1.22.2011
dot. wniosków z dn.14.03. i 25.05.2011 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wnioski wystosowane przez Biuro Ochrony Zwierząt do UMiG
w Ostrzeszowie informuję, że zostałem upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
do odpowiedzi na Państwa pytania.
1). W roku 2009 i 2010 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrzeszów w sytuacji,
gdy zwierzę zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli zajmuje się Straż Miejska.
Podobnie w przypadkach, gdy interwencja dotyczyła rannych- potrąconych zwierząt w kolizji
drogowej.
Nie przeprowadzano akcji wyłapywania psów, na której zgodę wydać musi Rada Miasta.
Administrowaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku zajmuje się pracownik
zatrudniony przez UMiG na zasadach umowy- zlecenia.
2). Z wykazu zaewidencjonowanych zwierząt w schronisku, rejestru Straży Miejskiej oraz z protokołu
kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii wynika, że w 2009 r. z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów
było odłowionych/wyłapanych 58 zwierząt, a w 2010 r. 73 zwierzęta.
3). a) W roku 2009 całkowity koszt utrzymania schroniska wyniósł 32 tyś. złotych brutto z czego 28
tyś. to koszty stałe, na które składały się wynagrodzenia pracownicze oraz zakup karmy.
Płatność w wysokości 2 tyś. złotych następuje co miesiąc. Pozostała kwota to koszty usług
weterynaryjnych regulowana na podstawie spływających rachunków.
Wszystkie wyłapane psy są obligatoryjnie szczepione przeciwko wściekliźnie oraz przestrzegana jest
profilaktyka szczepień ochronnych, odrobaczeń, dezynfekcji itd.
b) W roku 2010 w związku ze wzrostem ilości zwierząt koszty wzrosły o 20 tyś. zł w tym
wynagrodzenie comiesięczne i karma o l .5 tyś. zł a wydatki pozostałe z 4 tyś. do 6.5 tyś. zł.
Z poważaniem
Artur Drzyzga
Komendant SM w Ostrzeszowie

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
Wyli-AU—

tel.:
62 732 06 06
607 245 446

adres e-mail: sm@ostrzeszow.pl

adres:
63-500 Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31

U R Z Ą D GMINY

ul. K o l e j o w a 2
63-920 PAKOSLAW

Te!./fax 065 5478332

.
. .
Pakosław, dmą l kwietnia 2011 r.

Zn.ROrg. 0530.3.2011

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

Urząd Gminy w Pakosławiu odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 201 Ir. (data
wpływu: 18 marca 2011 r.) informuje, iż:
1. Gmina Pakosław nie podpisała w 2009 i w 2010 stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.
2. Gmina Pakosław nie wyłapała ani nie utrzymywała w latach 2009 i 2010 żadnego
zwierzęcia (w tym koty i psy).
3. Gmina Pakosław w roku 2009 i 2010 nie poniosła żadnych kosztów związanych
z umieszczaniem i opieką zwierząt w schronisku.

kierów
Roi

opr. Stanisław Stelmach
tel. 65/54 78 332 wew. 31
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Od:
"UG Perzów - Kasia Kubica" <kasia.kubica@perzow.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 09:52
Temat:
informacja publiczna dot. zwierząt
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.03.2011 uprzejmie informuję, iż Gmina w latach 2009-2010
nie podpisała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt jak również nie udzielała doraźnych
zleceń. W roku 2009-2010 nie wyłapano bezdomnych zwierząt na terenie naszej Gminy, w związku z tym
nie poniesiono kosztów na realizację takigo działania.
Z poważaniem
insp. ds. ochrony środowiska Katarzyna Izydorska Kubica
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GMINA PĘPOWO
63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6

woj. wielkopolskie

tel. (0-65) 5736 308,348; fax 5736 032
NIP 6961840454, Regon 411050592
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Pępowo, dnia 23.03.2011 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo / dnia 14.03.2011 r. Gmina Pępowo
informuje, ze 29 kwietnia 2008 roku zostało zawarte porozumienie na 4
lata pomiędzy Gminą Jarocin a Gminą Pępowo przy udziale Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jarocinie określające
możliwości korzystania przez Gminę Pępowo z usług schroniska dla
zwierząt w miejscowości Radlin.
W roku 2009 odłowiliśmy przy pomocy przeszkolonego pracownika
9 szt. a w roku 2010 7 szt. bezdomnych psów, które przekazaliśmy do
schroniska w Radlinie zgodnie z porozumieniem.
Koszt całego zadania to:
1. 20.000,00 zł - 2 x po 10.000,00 zł ryczałtowo za rok 2009 i 2010
2. 10.000,00 zł - 2 x po 5.000,00 zł - rata roczna na rozbudowę
schroniska
3. 8.500,00 zł — koszt odłowu i transportu do schroniska w roku
2009 i 2010

WÓJT

Gminy Piaski
woj.wielkopolskie

Piaski, dn.28.03.2011r.

RÓL: 6054/01II l

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
w Warszawie

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 SA wyłapywane i przewiezione na teren mini
schroniska dla zwierząt w Smogorzewie. W schronisku umieszcza się je w
specjalnych boksach z klatkami i domkami.
2. W całym 2010 roku na terenie gminy Piaski wyłapano 11 psów. Wyłapywanie
odbywało się na koszt gminy .
W ubiegłym roku 4 psy znalazły nowych właścicieli.
3. Koszt utrzymania zwierząt w 2010 roku wynosił 1625,50 zł:
a. zakup karmy dla psów 1266,60 zł,
b. szczepienia 358,90 zł
c. żadnych innych kosztów gmina nie ponosiła ponieważ opiekę nad zwierzętami
sprawują pracownicy wysypiska odpadów komunalnych w Smogorzewie w
ramach obowiązków służbowych.
d. gmina Piaski w latach 2009 i 2010 nie miała podpisanych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźnie zlecano do Schroniska Zwierząt
w Krotoszynie.

enonTJormar!

Otrzymują :
1. adresat
2. a/a

Wf

URZĄD MIASTA PIŁY
Wydział Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Plac Staszica 10

M. 67 2104 263,flnc67 212 36 ee

Piła.dnia 23.03.2011 r.

GKM.X.1431.1.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 201 Ir. dot. udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ informuję, jak niżej :
Ad.l. Gmina Piła w roku 2009, 2010 jak i obecnie posiada stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnia im dalszą opiekę.
Ad.2. Z terenu miasta Piły w 2009r. zostało przyjętych do schroniska 364 psy ( w tym 195
wyłapanych) i 215 kotów (w tym 38 wyłapanych).
Natomiast w 2010r przyjęto do schroniska 352 psy ( w tym 202 wyłapanych) i 201 kotów (w
tym 43 wyłapanych).
Ad.3. Koszt wyłapywania psów z terenu m. Piły mieści się w ramach utrzymania schroniska
dla bezdomnych zwierząt, który w roku 2009 zamknął się kwotą 242.000,00 zł, natomiast
w 2010 roku kwotą 384.925,00 zł.
Forma płatności utrzymania wyłapywanych psów oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.

Z-caD_

Otrzymują :
1. Adresat
2. Wydział
Organizacyjno-Prawny w/m
3. a/a

iału Gospoda
Komunalnej i Mi

wp

BURMISTRZ Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1 63-300 Pleszew
tel. +48 62 742 83 10 fax. +48 62 742 83 01
e-mail: sekretariat@pleszew.pl www.pleszew.pl
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Pleszew, dnia 18.04.2011r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
KRS: 286138

uL. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011r. informujemy, że zarówno w r. 2009 jak i w roku 2010
gmina posiadała podpisane umowy na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy
Pleszew oraz na ich karmienie, z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300
Pleszew. Załączone do niniejszego pisma kserokopie umów zawierają sposób wykonywania zadania.
W latach 2009, 2010 gmina posiadała również podpisane stosowne umowy z lekarzem weterynarii na
opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi psami wyłapanymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
Ponadto 25.02.2011r. Radni Rady Miejskiej w Pleszewie podjęli uchwałę w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz zapewnienia im dalszej opieki
(kserokopia w załączeniu).
Zbiorcze dane o ilości zwierząt
na koszt Gminy w r. 2009,2010.

fosach/kotach)

wyłapanych

i/lub

utrzymywanych

2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.

59 wyjazdów po bezpańskie psy
37 szt. wyłapanych psów oraz l kot
16 szt. psów nie złapano
16 szt. psów oddano właścicielom
22 szt. psów oddano nowym właścicielom
4 psy uśpione oraz l kot - zwierzęta uległy wypadkom, duże obrażenia

2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

70 wyjazdów po bezpańskie psy
35 szt. wyłapanych psów oraz l jenot
28 szt. psów nie złapano
12 szt. psów oddano właścicielom
23 szt. psów oddano nowym właścicielom
3 psy zdechły
3 psy zginęły - wypadki drogowe i zostały oddane właścicielom

©Pleszew
T '"-* miasto otwarte
1

8. l jenot został uśpiony i przewieziony do dalszych badań do Poznania

Zestawienie kosztów powyższych zadań

2009

1. Wyłapywanie bezpańskich psów -11.487,52 zł brutto
2. Karmienie bezpańskich psów - 8.985,77 zł brutto
3. Obsługa weterynaryjna złapanych bezdomnych zwierząt - 1.366,39 zł brutto

2010

1. Wyłapywanie bezpańskich psów -12.939,82 zł brutto
2. Karmienie bezpańskich psów - 9.275,91 zł brutto
3. Obsługa weterynaryjna złapanych bezdomnych zwierząt - 2.414,99 zł brutto

BUFM
mgr *ng. AjfaLrtn Adamek

Uchwała Nr V/41/2011
Rady Miejskiej w Pleszewie
zdnia25.02.2011r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych
oraz zapewnienia im dalszej opieki

zwierząt

z

terenu

Miasta

i

Gminy

Pleszew

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. l i ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.) Rada Miejska w Pleszewie
uchwala, co następuje:
§1.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew
przeprowadzane
będzie w zależności od potrzeb.
2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej
osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały.
§ 2.1. Wymienione w § l ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim zgłoszeniu przez
mieszkańców lub służby porządkowe, że zwierzęta te pozostają bez opieki, swobodnie
przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Uprawniony podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta, zobowiązany jest do
wykonywania czynności wyłapywania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Uprawniony podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest stosować
urządzenia i środki nie powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie
powodujące cierpień zwierzęcia.
4. Gmina zobowiązuje się do zawarcia umowy na przeprowadzenie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew z uprawnionym podmiotem.
§3.1. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt wskazanym
w ogłoszeniu Burmistrza, o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im trwałej opieki.
W przypadku zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazywało podejrzenie
o wściekliznę umieszczone będą w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami
przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
2. Podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnia się im opiekę weterynaryjną.
§ 4.

W przypadku ustalenia właściciela lub gdy po odbiór zwierzęcia zgłosi się
właściciel(opiekun) zwierzę może być mu wydane po uprzednim zwrocie przez niego
kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymaniem zwierzęcia.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew
oraz w poszczególnych sołectwach.

§ 6.
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
PRZEWODNICZĄCY.
RadvMejsŁej W Pleszewie

Uzasadnienie
do uchwały Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.02.2011r.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gminy.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu
z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy po uzgodnieniu
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pleszewie oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Przedmiotowy projekt Uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Pleszewie oraz Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Polsce.
Szczegółowe zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych lub
gospodarskich określone w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz.753), zostaną ujęte w umowie sporządzonej z
podmiotem, któremu zostanie powierzone przeprowadzanie wyłapywanie bezdomnych zwierząt
oraz opieka nad nimi.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Pleszewie i wyposażone jest w niezbędne urządzenia i środki dzięki, którym
zapewnione są standardy ich wyłapywania i utrzymania.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

UMOWA
Zawarta w dniu 04.01.2010 r. pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
1. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew - mgr inż. Mariana Adamka

Przedsiębiorstwem Komunalnym S. z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew zwanym dalej
Przyjmującym zlecenie reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Grzegorza Knappe
o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca wykonanie usługi a Przyjmujący przyjmuje Zlecenie na;
- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy Pleszew,
- karmienie bezpańskich psów wyłapanych z terenu Miasta i Gminy Pleszew,

§2
1. Ustala się, że wyłapywanie bezpańskich psów będzie następować przy pomocy:
- poskromów dla psów 150, 180 firmy Alea
- klatki samołapki dla psów firmy Alea
Wyłapując bezpańskie psy należy zachować wszelkie środki ostrożności i przepisy BHP.
Wyłapywania należy dokonywać w ubraniu ochronnym wykonanym z kodury, dodatkowo
wzmocnionym na plecach, klatce piersiowej, rękawach i nogawkach oraz rękawicach
ochronnych wykonanych ze specjalnie wzmocnionego materiału odpornego na przebicia oraz
przecięcia zębami i pazurami zwierzęcia.
2. Do przewozu zwierząt należy stosować następujące środki:
- psy należy transportować w specjalnej wzmocnionej klatce przystosowanej do transportu
agresywnych oraz dzikich zwierząt o specjalnej konstrukcji oraz wygodnym otwarciu'w dwóch
płaszczyznach umożliwiającym szybkie umieszczenie schwytanego zwierzęcia w klatce,
następnie jego bezpieczny transport.
- zwierzęta należy transportować pojazdem dostawczym z oddzieloną skrzynią ładunkową
zakrytą lub oplandekowaną.
3. każdemu złapanemu zwierzęciu przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić pomoc
lekarsko - weterynaryjną wynikającą z odrębnej umowy między Miastem i Gminą Pleszew a
lekarzem weterynarii.
4. Schwytane zwierzęta należy przetrzymywać w specjalnie do tego celu przeznaczonych
kojcach (psi azyl) znajdujących się na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.
w Pleszewie.
§3
Za wykonanie usług określonych w §1 zastosowano następujące stawki bazowe:
- dzienna stawka utrzymania psa - 2,20 zł netto,
- roboczogodzina - 17,60 zł. netto,
- samochód dostawczy - 40,00 zł./r-g netto.
2. Ustala się iż wartość usługi nie przekroczy kwoty w wysokości netto: 18.500 zł tj.
brutto 22.570 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt zł. 00/100 gr)

3. Usługa wyłapywania bezpańskich psów będzie zlecana każdorazowo w miarę potrzeb.
4. Należności za wykonane usługi zostaną uregulowane przelewem na konto Przyjmującego
zlecenie w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

§4
—Termin~obowiązywania-umowy-do-dnia-3-1-1-2-20-10r-.—
§5

Zamawiający upoważnia Wydział Gospodarki Komunalnej do udzielania wyjaśnień i odbioru usług ze
strony Zamawiającego.
.
§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Przyjmujący zlecenie

BU

/

mgr ms, MR inan Adamek

f-

*•''; ••'•

SKAR,

K

Miasta/f< Jjbiny

||,

Na
ZAANGAŻOWANO W ąOKu BUDŻETOWYM
Zł. „,.
stóWnie zi
Dz. ..:.,...9,OQ.
-Ro:ici2. „..„.-„..„.
-.
tf
Rodzaj budżetu .../n^O^P^o^SS^J SgStni^ffej.Mhj
^,&'».f^pf^^^.^.,,J.,,l^.^^Ł

Wydziah
Rcbnan Łilkasik

GUST

^eroraV^ah PraTOeigo

G/J

Janina Ciupa

UMOWA
zawarta w dniu 04.01.2010 r. pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew zwaną, dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
1. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew - mgr inż. Mariana Adamka
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew - Janiny Ciupy

a
Gabinetem Weterynaryjnym s.c., ul. Kusocińskiego 6A, 63-300 Pleszew

zwanym dalej Przyjmującym

zlecenie reprezentowanym przez:
1. lek. wet. Piotra Dąbrowskiego
o następującej treści:

§1
-1. Zamawiający zleca wykonanie usługi a Przyjmujący przyjmuje Zlecenie na opiekę weterynaryjną nad
bezpańskimi psami wyłapanymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
2. Ustala się

iż wartość usług nie przekroczy kwoty w wysokości netto: 1.819,16 tj. brutto: 2.000 zł

(słownie: dwatysiącezłotych 00/100)
3. Usługi będą zlecane każdorazowo w miarę potrzeb.
4 Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na konto Przyjmującego zlecenie
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
§2

Termin obowiązywania umowy do dnia 31.12.2010 r.
§3.

Zamawiający upoważnia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie Martę Chrzanowską do udzielania
wyjaśnień i odbioru usługi ze strony Zamawiającego.

§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.

§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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Komunalnej

Mana^Chrzduowska

Pleszew
Znak GK 7062/1/09

Pleszew, dnia 05.01.2009 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
63-300 Pleszew

ZLECENIE
Miasto i Gmina Pleszew zleca łapanie, obsługę i karmienie bezpańskich psów
wyłapanych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
Należność za wykonane prace zostanie ustalona przy zastosowaniu następujących stawek
bazowych:
- roboczogodzina

- 16,00 zł.

- samochód żuk

- 40,00 zł./r-g

- dzienna stawka utrzymania psa

- 2,15 zł

Szacunkowa wartość wykonywanych usług przedstawionych w w/w sposób nie może
przekroczyć kwoty 19.900 zł. netto tj. 24.278 zł. brutto.
Ustala się termin wykonania usługi do dnia 31.12.2009 r.
Należność za wykonani usługi zostanie regulowana za miesiąc z dołu, przelewem w ciągu
14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
NIP Urzędu Miasta i Gminy : 617-00-07-613
Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.

2~ca BURMISTRZA
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URZĄD MIEJSKI

62-045 PNIEWY, ul. Dworcowa 37
tel. 29-13-065. fax 29-10-097

Pniewy, dnia 04.04.2011 roku.

BK-6140/8/11

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 marca 2011 roku Urząd Miejski
uprzejmie informuje, że :
1.

W 2009 i 2010 roku Gmina Pniewy miała podpisaną Umowę z

Fundacją na Rzecz Bezdomnych Zwierząt pod nazwą „Radość Psiaka" z
siedzibą w ul. Spółdzielcza 27/2 64-500 Szamotuły. Forma płatności ryczałt.
2. W 2009 roku

wyłapano 7 bezdomnych psów - ryczałt za cały rok

18.000,-tysiecy złotych.
3. W 2010 roku wyłapano 14 bezdomnych psów i 3 koty - ryczałt za cały
rok 23.000,-tysięce złotych.
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Rutnickr

ORIf? " wssTfl I GMINY
52-010 Fooieaziska, ul. Kościuszki 4

lei .0618-977-100, fax 0618-977-124
(3)

Pobiedziska, 07.04.201 lr.

ROŚ .G1HO. 05, ,20 1 1 .MW

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
64-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r.,
dotyczące udostępnienia danych informuje, że:
-

w 2009 r. podpisano umowę ryczałtową na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce ( Okręg w Poznaniu z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 250). W związku z powyższym bezdomne psy przewożono do
Schroniska dla Zwierząt w Swarzędzu. Łącznie do ww. schroniska przekazano 28
psów, za co poniesiono koszty w wysokości 45 000 zł;

-

w 2010 r. podpisano umowy na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z :
VET-AGRO- SERWIS (z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka).
W związku z powyższym bezdomne psy przewożono do Schroniska dla Zwierząt w
Jędrzej e wie.
-Urzędem Miejskim w
Gnieźnie- W związku z powyższym
bezdomne psy
przewożono do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie.
Łącznie do ww. schronisk przekazano 20 psów, za co poniesiono koszty w
wysokości 36 000 zł. Opłaty oparte były na bieżącej ewidencji zwierząt.

Szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowym temacie udziela Referat Ochrony Środowiska
( Tel.618977104; 618977153).
Z up. Burmistrza
Miasta i^rminy .Pobiedziska
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Pogorzela31.03.2011r.
GK 6140-1/11
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miejski w Pogorzeli informuje:
ad.l w 2009 i 210r. Gmina Pogorzela miała zawartą umowę ze schroniskiem dla
zwierząt w Radlinie
ad.2 w 2009r. wyłapano 9 szt. psów a w 2010r. 5 szt. psów (psy były
przetrzymywane przez ok.10 dni w kojcu urzędu a następnie w przypadku
niezgłoszenia się właściciela zostały odwiezione do schroniska w Radlinie)
ad.3 koszt utrzymania psów w 2009r. wyniósł ok.15.300,00 zł
koszt utrzymania psów w 2010r. wyniósł ok.15.200,00 zł
(wyjaśnienie - Gmina podpisała umowę ze schroniskiem w Radlinie na stałą
kwotę roczną niezależnie od ilości wyłapanych i przekazanych schronisku
zwierząt opiewającą na 15.000,00 zł pozostałe koszty to koszty
przetrzymywania zwierząt w kojcu którym dysponuje Gmina przez
podany wyżej okres ok.10 dni)
informację sporządził Adam Wierzbicki
tel. 65 5734 620 , e-mail budownictwo@pogorzela.pl

k/f
URZĄD GMINY

64-710 P O Ł A J E W O

® ul. Obornicka 6a
Identyfikaloi 000541138

Połajewo 24 marca 2011 r.

OŚ.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
póz.1198), Urząd Gminy w Połajewie informuje, że:
1. Gmina Połajewo w roku 2009 i 2010 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z VET - AGRO SERWIS, ul Myśliwska l a/6,
64-700 Czarnków
2. Zbiorcza informacja o ilości zwierząt.
Rok
2009
2010

Przyjęcia
0
2

Utrzymywanie
1
1

Adopcja
0
1

Eutanazja
0
1

3. Koszt realizacji zadania wynosił: w 2009 roku 4626,48 zł, w 2010 roku 4963,50 zł;
płatność oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieka.
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Powidz, dnia 22.03.2011 r.
ORG-RL. 6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji
publicznej Urząd Gminy Powidz przesyła informacje na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:
w roku 2010 podpisano porozumienie z Miastem Gniezno z którego wynika m.in.,
że Gmina Powidz zobowiązuje się do dostarczania do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie wyłapanych psów z terenu Gminy Powidz,
natomiast Miasto Gniezno zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych psów
do schroniska i sprawowania opieki nad nimi;
w roku 2009 i w 2010 gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,
dane o ilości zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy:
rok 2009 - O sztuk,
201 Orok - l sztuka,
koszt realizacji zadania w roku 2009 - O zł a w 201 Or. - 600,00zł ( opłata
jednorazowa za umieszczenie w schronisku na podstawie protokołu odbioru psa ).

Refr, ent
>spodarcźej
ds. działa

ewska

WP
l'RZĄD MIASTA POZNANIA
Wyd/.uil (iospiKlarki Koimtnalnej i Mieszkaniowej
M-72S Pozn.ir ul.3 Maja 46
lei. OM 878 55 41. iax 061 8785831

Poznań, dnia 25.03.2011 r.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca
br., Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMP uprzejmie informuje, że:
1. Miasto Poznań nie zawierało w latach 2009-2010 umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, gdyż wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki jest
realizowane przez Schronisko dla zwierząt zarządzane przez jednostkę budżetową Usługi
Komunalne w Poznaniu.
2. Wg stanu na koniec grudnia w 2009 r. w Schronisku przebywały - 504 psy, na koniec
grudnia 2010 r. - 544 psy. W ciągu 2009 roku wyłapano 627 psów, w 2010 r. 584 psy.
3. Wydatki na utrzymanie schroniska wyniosły w 2009 r. - 2.018.872,55 zł, a w 2010 r.
- 2.089.095,31 zł. Schronisko jest utrzymywane ze środków finansowych w ramach
budżetu Miasta Poznania, na podstawie planu finansowego przyjmowanego uchwałą
budżetową na dany rok. Za utrzymanie zwierzęcia wyłapanego do momentu zwrócenia go
właścicielowi opłata wynosi 8,15 zł/doba (na koszt właściciela psa).

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Ratajczak
tel. 878 58 65

MIASTA i GMINY
52-635 PRZEDECZ
woj. wielkopolskie

Przedecz, 28.03.201 Ir.

OS.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu 18.03.2011r.) dotyczącego
sposobu i skutków wykonywania zadania: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich

wyłapywanie" Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz uprzejmie informuje:
1. W 2009 i 2010 roku Gmina nie miała stałej umowy ani też nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2009 i 2010 roku nie odnotowano wyłapanych zwierząt.
3. Gmina Przedecz nie poniosła kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymywaniem
zwierząt.
Gmina Przedecz jest niewielką gminą miejsko- wiejską o charakterze rolniczym. Mieszkańcy
chętnie przygarniają (jeżeli błąkają się) bezdomne zwierzęta. Środki finansowe, które związane
byłyby z podpisaniem umowy z odpowiednią instytucją przeznaczamy na ewidentne problemy
zgłaszane przez mieszkańców gminy.
Z poważaniem
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

KBG
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URZĄD G W! NY

64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
tel. 065 549-60-71. ta 065 549-69-77
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Przemęt, 201 1-03-28

OP.1431.6.2011

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

Urząd Gminy w Przemęcie 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 uprzejmie informuje, że:
1. Gmina Przemęt zarówno w 2009 roku jak i 2010 roku nie posiadała stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W tym okresie w przypadku zaistniałej konieczności
wyłapania bezdomnych zwierząt zlecaliśmy wykonanie tego zadania Zakładowi
Handlowo - Usługowemu Przemysław Maraszek z Wolsztyna.
2. W 2009 roku zleciliśmy wyłapanie l bezpańskiego psa. W roku następnym tj. 2010
zleciliśmy wyłapanie 6 psów.
3. Koszt realizacji tego zadania w 2009 roku wyniósł 366 zł brutto
(300 zł netto). Była to jednorazowa płatność dokonana przelewem po okazaniu przez
wykonawcę faktury za wykonaną usługę. Z kwoty netto - 200 zł stanowił koszt dojazdu
i wyłapanie psa pozostała kwota -100 zł to koszt utrzymania psa przez pierwszych 10 dni
pobytu w schronisku. W 2010 roku koszt wyłapania i umieszczenia psów w schronisku
wyniósł 2196 zł brutto (1800 zł netto) i podobnie jak rok wcześniej z kwoty netto - 1200
zł stanowił koszt dojazdu i wyłapania psa ( 200 zł od psa), a pozostała kwota czyli 600 zł
to koszt utrzymania psa przez pierwszych 10 dni jego pobytu w schronisku ( 100 zł od
psa). Płatność dokonano jednorazowo przelewem po okazaniu przez wykonawcę faktury
za wykonaną w 2010 roku usługę wyłapania i przekazania do schroniska 6 psów.
K f E R OMO/ w , K
perotuRoInclwofcrAny lodowiska
Nieruchofnośc. i Mi/arJa Przestrzennego
mgr inż. JadĄjgb

l

Przygotował:
Tomasz Konieczny
Tel. 5496071 wew. 56, pokój nr 13
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
powiat wolsztyński

Józefomka

Telefony:
065/5496071
065/5496072
065/5496073
fax: 065 / 549 69 77

Kontakt:
e-mail: urzad@przemet.pl
esp: http://esp.przemet.pl/esp/
http://www.przemet.pt
http://bip.przemet.pl/przemet/

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:30 -17:00
Środa 7:30 -15:30
Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00
Dyżury wójta:
Poniedziałek 9:00 -13:00

Numer konta Urzędu Gminy Przemęt: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt
Gmina Przemęt - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793
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URZĄD GMINY PRZYGODZICE
/>/. jPowstawców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice
NIP: 622 2235 273
Regon: 000541256

tel. 062 59277 22
fax 062 592 70 00
e-mail ugp@przygodzice.pl
www.przvgodzice.pl
Przygodzice dnia 23.03.2011 r.

Roś. 6140. 2.20011.

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
Urząd Gminy w Przygodzicach w odpowiedz na Wasze Pismo z dnia 14 marca 2011 r
informuje:
Ad. pkt. 1. - Gmina Przygodzice jest w 7% współwłaścicielem Międzygminnego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt, położonego w miejscowości Wysocko Wielkie gmina Ostrów
Wlkp. Współwłaścicielami tego schroniska jest 8 -jednostek samorządowych a udział we
własności jest zależny od ilości mieszkańców w gminach.
Ad. pkt. 2.- Bezdomne zwierzęta a szczególności pieski, po zgłoszeniu do Urzędu Gminy
przez mieszkańców, są bezpośrednio zgłaszane do schroniska i zabierane ( wyłapywane )
przez jego obsługę. W roku 2009 z terenu Gminy Przygodzice Schronisko zabrało 10 szt
psów a w roku 2010 było ich 17 szt.
Ad. pkt. 3. - Gmina Przygodzice jako 7% współwłaściciel Międzygminnego Schroniska,
uczestniczy w 7% w rocznym jego utrzymaniu. Za rok 2009 koszt utrzymania wynosił
13.104,00 zł. a w roku 2010 już 17.220,00 złoty.
Z poważaniem

Z up. WÓJTA

f/bariusz Kryś

SEKRETARZ GMINY

wp
PRZYKOHA
62-73i pnytooa. ul. sztóhw 7
tol /&* 663 2?8 W W, 063 278 10 22

Przykona dnia 21 marca 201 1 r.

RRG.6140.3.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 roku dotyczące sposobu
i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
Przykona przekazuje poniższe informacje:
1. Gmina Przykona w dniu 28 września 2006 r podjęła Uchwałę w sprawie
wyłapywania zwierząt i dalszego postępowania z nimi oraz w tym
temacie zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Turku.
2. W 2009 roku wyłapanych i utrzymywanych było 8 szt. zwierząt ( psy),
W 20010 roku wyłapanych i utrzymywanych było 10 szt. zwierząt (psy).
3. Koszt całego zadania w 2009 r. wyniósł 28.820,00 zł
Koszt całego zadania w 2010 r. wyniósł 33.662,00 zł
4. Forma płatności- Gmina co miesiąc uiszcza opłatę za utrzymywanie
i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na podstawie wystawianej
faktury przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Turku w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod
opieką w/w Przedsiębiorstwa.

URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE
62-040 Puszczykowo, ul. Podleśna 4
telefon: 061 8 983-700, fax: 061 8 983-711
e-mail: um@puszczykowo.pl

Puszczykowo, 18.04.2011 r.
SR.604.1.2011

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r. (data
wpływu 21.03.2011 r.) Urząd Miejski w Puszczykowie informuje:
Ad.l. W 2009 r. i 2010 r. Miasto Puszczykowo miało podpisaną z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych „Eko-Rondo" umowę, której przedmiotem było zapewnienie podstawowej opieki
bezdomnym psom przebywającym w przytulisku mieszczącym się na terenie firmy. W ramach
podstawowej opieki wchodziły takie zadania jak: pozyskiwanie, przygotowywanie i podawanie
karmy zwierzętom, czyszczenie kojców i bud dla psów, ocieplenie bud słomą w ilości zależnej od
pory roku, prowadzenie rejestru psów, polegającego na wpisie daty przyjęcia, numeru
identyfikacyjnego, opisu psa, daty adopcji itd. oraz współpraca z Fundacją dla Zwierząt
„Animalia" w zakresie adopcji psów oraz kontroli warunków w jakich przebywają zwierzęta.
Miasto zapewniło bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku także opiekę
weterynaryjną w ramach której m.in. przeprowadzano okresowe i doraźne sprawdzanie warunków
sanitarnych panujących w przytulisku, leczono chore i ranne psy, szczepiono przeciw wściekliźnie,
parwowirozie a wszystkie nowo przyjęte do przytuliska zwierzęta poddawano odrabaczywianiu
i odpchleniu.
Ad.2. W 2009 r. na koszt Miasta Puszczykowa w przytulisku przebywało ok. 28 a w 2010 r. 36
różnych psów.
Ad.3. Roczny koszt utrzymania psów przebywających w przytulisku w 2009 r. wyniósł 23.369,72
zł., w tym: opieka podstawowa (19.036,22 zł) oraz opieka weterynaryjna (4.333,50 zł). Natomiast
w 2010 r. roczny koszt utrzymania psów wyniósł 26.340,88 zł, z czego 19.596,18 zł stanowiła
kwota przeznaczona na opiekę podstawową. Wynagrodzenie za opiekę podstawową wypłacane
było miesięcznie i obliczane jako iloczyn stawki dziennej za utrzymanie jednego psa i łącznej
liczby dni pobytu każdego psa w przytulisku w danym miesiącu.

/Andrzej Balcerek
Sporządziła: Aleksandra Wolińska, tel. 61 89 83 7 36

URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH
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. 02.06.2011 r.
RL-6076.3.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Dot: pisma z Fundacji Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa
Przyrodniczego „MRUNIO" z dnia 04.05.201 Ir.oraz pisma Waszego z
dnia 25.05.2011r. data otrzymania 30.05.2011r.
Urząd Miejski w Pyzdrach uprzejmie informuje, że pisma z dnia 14.03.201 Ir. tutejszy
Urząd nie otrzymał. Natomiast pismo z dnia 04.05.201 Ir. otrzymaliśmy 12.05.201 Ir., na
które zasięgaliśmy informacji ze Schroniska dla zwierząt z Wrześni. Informacja o toku
postępowania w przedmiotowej sprawie została wysłana do nadawcy pismem z dnia
17.05.201 Ir., lecz nadawca zmienił adres i pismo wróciło w dniu 23.05.201 Ir.
W załączeniu kserokopia koperty. Udzielając odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.201 Ir.
uprzejmie informujemy , że Gmina i Miasto Pyzdry w latach 2009 i 2010r. miała
zawarte porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Września na wyłapywanie i
przyjmowanie zwierząt z terenu gminy i miasta Pyzdry oraz świadczenia usług:
l .wykonywanie zabiegów leczniczych i chirurgicznych,
2. izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,
3. zapewnienia wyżywienia i opieki weterynaryjnej,
4. transportu wyłapanych zwierząt,
5. bieżących remontów,napraw i konserwacji obiektów znajdujących się na terenie
schroniska dla zwierząt(budy, kojce ...)
Z terenu naszej Gminy zostało wyłapanych i zabranych psów w wymienionym okresie :
w 2009 roku- 22 szt , 2010 roku -27 psów.
Koszty realizacji porozumienia to kwota 32 tyś. zł.

v/f
URZĄD MIEJSKI GMINY
62-O67 RAKONIEWICE

Rakoniewice29.03.2011

Osiedle Drzymały 25
woj. wielkopolskie
tel. (061) 4441002. fax: (061) 44411?*

WGG.604.1.2011.KK
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt AGROS
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedz na pismo z dnia 21 marca 2011 r. informuję:
> Gmina Rakoniewice w 2009 i 2010 zleciła wykonanie zadania polegającego na
wyłapywaniu

bezdomnych

zwierząt

Zakładowi

Usług

Komunalnych

w

Rakoniewicach. Gmina zapewniła złapanym zwierzętom pełna opiekę.
> W 2009 roku złapano i utrzymywano na terenie Gminy Rakoniewice 15 bezdomnych
psów, a w 2010 - 12 szt.
> Koszt opieki na bezdomnym psami wraz z pozostałymi kosztami utrzymania wyniosły
15.000,00 zł. w 2010 r. i 15.000,00 w 2009r.

TRZA
'arciniak
7 GMINY

URZĄD GMINY I MIASTA

ul. Rynek 32, 63-44@ Raszków
woj. wielkopolskie
NIP622-22-06-610 R-n 000530436

(3)

RL.6140.3.2011

Raszków dmą 22.03.201 Ir

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„ Argos"
Warszawa

Urząd Gminy i Miasta Raszków odpowiadając na Wasze
pismo z dnia 14 marca 2011 roku dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem informuje:
- bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy umieszczane są w międzygminnym
schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- niezależnie od ilości zgłoszonych sztuk roczny koszt przekazywany na utrzymanie
schroniska w 2009 roku wynosił 13 104,-zł a w 2010 roku 17 220,- zł

Rawicz,2011-03-23
Urząd Miejski Gminy Rawicz
Ul Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ARGOS
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37a

dotyczy: odpowiedzi na zapytania z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami
W roku 2009 rozpoczęliśmy rozmowy z Prezydentem Miasta Leszna w sprawie
współpracy w zakresie budowy i utrzymania Międzygminnego Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Henrykowie gmina Święciechowa.
Dnia 27 października 2010 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę w
sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu
Leszno realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu właściwej
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rawicz.
W roku 2009 korzystaliśmy z usług Klubu GAJA z siedzibą w Wilkowicach
ul.Parkowa oraz z usług Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Krotoszynie. Usługi pośrednie - wyłapywanie i transport zwierząt zlecaliśmy firmie
Pana Krzysztofa Żurka Zwalczanie Szkodników i Biokontrola Komarów z siedzibą w
Żmigrodzie
prowadzonej pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Trzebnicy.
W roku 2009 wyłapano 12 szt. bezdomnych psów - koszty 6.020,32zł.
W roku 2010 zawarliśmy umowę z Gminą Głogów umożliwiającą nam
współpracę w zakresie funkcjonowania i eksploatacji Miejskiego Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Głogowie -umowa nr 1/WK/2010/Sch z dnia 01.12.2010 r.
Gmina Rawicz zobowiązana została do uiszczenia jednorazowej opłaty za gotowość
przyjęcia psów do schroniska (1 tyś zł netto). Za zwierzęta przechowywane w
schronisku Gminy rozliczają się miesięcznie uwzględniając każdy dzień pobytu
zwierzęcia w schronisku.
Usługi pośrednie tak jak w roku 2009 wykonywała również firma Pana Krzysztofa
Żurka.
W roku 2010 wyłapano 5 szt. bezdomnych psów - koszty 4 406,40 zł.

IM i TA

Wydział Inwestycyjno Techniczny
Duda Urszula- Inspektor
tel. 065-5465426

Tału
InwbŚfyfcyjmrT^C&nicznego

l/l/p
Straż IVQejska

w ROGOŹNIE
K! 64-610 ROGOZNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

tel.(0-67) 26-84-405; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Rogoźno, dn. 25 III 2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 III 2011 r. informuję, że:
1. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w latach 2009 - 2010 zajmowała się Straż Miejska w
Rogoźnie;
2. ilość zwierząt wyłapanych w 2009 r - 68 szt. w 2010 r.- 76 szt.;
3. koszt realizacji całego zadania w 2009 r. - 40 000 zł, 2010 r. - 45 000 zł opłata stała / rok.

8TR AŻ
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Urząd Gminy w Rokietnicy
62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

Gmina Rokietnica

lei.: +48 61 81 45 251, +48 61 89 60 600
fax: +48 61 81 45 082
e-mail: urzad@rokietnica.pl
www.rokietnica.pl
NIP 777-283-48-84
Poznański Bank Spółdzielczy
w Poznaniu o/Rokietnica
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

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

NrRR.6140.6.2011

Rokietnica, dn. 15-04-2011 r.

Odpowiadając na pismo Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"
z dnia 21.03.2011 r. (data wpływu do tut. urzędu), Urząd gminy w Rokietnicy informuje:
1. W latach 2009 - 2010 Gmina Rokietnica posiadała stałą umowę z firmą VETAGRO SERWIS z siedzibą ul. Myśliwska 1A/6, 64-700 Czarnków, na
wyłapywanie z transportem i przetrzymywaniem w schronisku w Jędrzejowie
bezdomnych zwierząt.
2. Do 31.12.2009 roku w ww. schronisku przebywało 15 bezpańskich psów,
natomiast do dnia 31.12.2010r. - 12 psów.
3. Opłata za opiekę i wyłapywanie bezpańskich psów jest ryczałtowa, do
wszystkich niżej podanych cen dolicza się podatek VAT:
- każdorazowy wyjazd do miejscowości Rokietnica ze schroniska w Jędrzejowie
x 2 + ilość km przejechanych w czasie akcji x stawka ryczałtowa za dojazd
powyżej 900 cm3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
marca 2002 r.:
- za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 75,51 zł/godzinę, bez
względu na ilość pochwyconych zwierząt (nie mniej niż 1 godzina),
- przyjęcie zwierzęcia do pogotowia 32,36 zł(opłata obejmuje wszystkie
wymagane szczepienia i konieczne zabiegi),
- pobyt psa w schronisku 5,93 zł/dobę pobytu,
- o ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach: sterylizacja, kastracja, tatuaż koszt 75,51 zł.
Całkowity koszt zadania w roku 2009 wynosił:
- 10000 zł opłata za psy pozostawione w schronisku Azorek w Obornikach
Wielkopolskich (umowa do 31.12.2008),
- 4602,44 zł opłata za wyłapywanie, transport i utrzymywanie bezpańskich
zwierząt w schronisku.
Całkowity koszt zadania w roku 2010 wynosił:
- 32 460,35 zł opłata za wyłapywanie, transport
zwierząt w schronisku.

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt
2. UG a/a

Sprawę prowadzi: Katarzyna Lokke, tel. 61-8960616

02UB17K87

utrzymywanie bezpańskich

Zastępca^jojta Gminy
mgr ini. Ewjsenderowska

Strona ł z l
Argos/BOZ
Od:
"Krystyna Teodorczyk" <kteodorczyk@rozdrazew.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 29 marca 2011 15:22
Temat:
Realizacja zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Urząd Gminy w Rozdrażewie w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. informuje,że posiadamy
porozumienie podpisane z Burmistrzem Krotoszyna na dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska.
W roku 2009 nie było potrzeby korzystania ze schroniska,natomiast w 2010 r. odwieziono 4 psy
Koszt realizacji całego zadania wynosił:
2009 r. - 700,00 zł ( zakup klatki do łapania zwierząt)
2010 r. - 595,00 zł.
Opłata za pobyt 1 zwierzęcia wynosi 85,00 zł. miesięcznie i oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
Pozdrawiam
K. Teodorczyk

Urząd Gminy
W

RY

CHTAtu

Rychtal, dnia 22 marca 2011 roku.

N: 000546182

R.O.Ś. 622/23/2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt :Argos'
ul. Garncarska 37 A
Warszawa

Urząd Gminy w Rychtalu odpowiadając na złożony wniosek o
udzielenie informacji publicznej niniejszym informuje, że:
Ad. l. Gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad. 2. Gmina nie wyłapywała i nie utrzymywała bezdomnych zwierząt.
Ad. 3. Kwota wydatkowana na realizację zadania opieka nad bezdomnymi
zwierzętami wynosiła :
w 2009-410 zł
w 2010-167 zł.

URZĄD GMINY

Ifl/f

u! Mickiewicza 10
64-630 R Y C Z Y W O L
nr tel.28-37-002

ROL.6140.7.2011

Ryczywół, dnia 13.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.03.2011 r. tut. Urząd informuje, że w latach
2009 i w 2010 r. Gmina Ryczywół miała zawarte porozumienie z Gminą Oborniki z siedzibą
w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy
Oborniki z przeznaczeniem na dofinansowanie przyjmowania bezdomnych psów,
pochodzących z terenu Gminy Ryczywół, w prowadzonym przez Urząd Miejski w
Obornikach Schronisku dla bezdomnych zwierząt „AZOREK" w Obornikach przy ulicy
Łopatyńskiego 1.
W 2009 r. wyłapano i dostarczono do schroniska cztery psy, a w 2010 r. trzydzieści sztuk - w
tym 19 szt. szczeniąt.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 25.878,91 zł ( w tym: dotacja na
utrzymanie schroniska 23.000,00 zł, koszty wyłapania i dostarczenie psów do schroniska
2.879,91 zł).
Koszt realizacji całego zadania w 2010 r. wyniósł 28.345,38 zł (w tym: dotacja na utrzymanie
schroniska 25.000,00 zł, koszty wyłapania i dostarczenie psów do schroniska 3.345,38 zł).

r
mgr Janiny ieLdmann
SEKRETAR ^ GMINY

JEDYNA 1AKA GMINA

URZĄD MIASTA I GMINY RYDZYNA
Rvdxvna, dnia 21 marca 2011 r.

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

W związku z pismem z dnia 14 marca 2011 dotyczącego udzielenia informacji
publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. L T . 2001, nr 112, póz. 1198) udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Adl- Doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnianie im opieki oraz
udzielania im opieki weterynaryjnej są przekazywane ł .ecznicy dla zwierząt Koala, ul.Prusa 13,
64-100 Leszno oraz na zasadzie wolontariatu

Ad2- Ilość wyłapanych bezdomnych zwierząt to 3 w 2009r i 7 w 201()r.

Ad3- Forma płatności to jednorazowa opłata za 2009r - 729,54zł i za 201 Or - 5937,97zł.

poważanem
z UEKJiU&MISTRZA
JrŁukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

m

WP

GMINA

SIEDLEC
Urząd Gminy w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

Siedlec, 15.04.2011 r.

GKOS.6140.5.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informujemy, że zarówno w 2009, jak
i 2010 r. gmina Siedlec nie posiadała żadnej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W

przypadku

wystąpienia

takiej

konieczności

pracownik

Urzędu

Gminy

wraz

z pracownikiem Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu Sp. z o.o. autem
dostawczym przetransportowywali je na teren oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedlec
i Tuchorza lub teren hydroforni w miejscowościach Siedlec i Kopanica, gdzie mają
zapewnione schronienie (kojce, budy) oraz stały dostęp do pożywienia i wody, jak również
podstawową opiekę weterynaryjną.
Następnie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tut. Urzędu są
zamieszczane ogłoszenia dotyczące bezdomnych psów, w celu znalezienia dla nich nowego,
bądź w przypadku zagubienia psa, dotychczasowego właściciela.
W roku 2009 schwytano dziewięć bezpańskich psów wałęsających się na terenie
gminy Siedlec. Obecnie

tymczasowe schronienie posiadają cztery psy. Dla pozostałych

pięciu psów Gmina znalazła nowych właścicieli.
Na utrzymanie bezpańskich psów w 2009 r. wydano:
- zakup karmy ok. l 600 zł,
- zakup obroży, łańcuchów itd. ok. 50 zł,
- zakup budy dla psa 450 zł.
Dokonano również transportu 2 szt. rannych bocianów z miejscowości Jażyniec
i Żodyń do ZOO w Nowym Tomyślu.

NIP 923-10-50-037

tel: (068) 384 85 21 fax: (068) 384 84 73

www.siedlec.pl e-mail: ug@siedlec.pl

Natomiast w 2010 r. schwytano pięć bezpańskich psów. Każdy z nich był
przetrzymywany na koszt gminy Siedlec w powyższych miejscach do czasu przekazania ich
nowemu właścicielowi. Dwa psy w 2010 r. znalazły nowych właścicieli, obecnie pozostałe
trzy przebywają nadal w w/w miejscach. Łącznie schronienie na chwilę obecną posiada
7 psów.
Na utrzymanie bezpańskich psów w 2010 r. wydano:
- zakup karmy 3 335,53 zł,
- zakup obroży, łańcuchów itd. 182,30 zł,
- zakup budy dla psa 900 zł.
Gmina Siedlec nie ponosi kosztów związanych z opieką nad schwytanymi
bezpańskimi

zwierzętami, gdyż zapewniona jest ona przez pracowników

Zakładu

Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu pracujących na oczyszczalniach
ścieków w Siedlcu i Tuchorzy oraz hydroforniach w Siedlcu i Kopanicy.
Jednocześnie w związku z trudnościami w nawiązaniu współpracy ze schroniskami dla
zwierząt, zwracamy się z uprzejmą prośbą o informowanie, w miarę możliwości, o miejscach,
do których można by bezpańskie zwierzęta przekazywać.

l up.
Agnieszka Kasperczak

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisko

Sprawę prowadzi:
Hubert Nowak, tel. (0-68) 384-85-21 wew. 24

Burmistrz Gminy
Sieraków

Sieraków, dnia 29.04.2011 r.

RTK.Ó140.01.20U.O

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ui. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 21 marca 2011 roku, w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" informujemy, iż Gmina Sieraków otacza opieką zwierzęta bezdomne i rażąco
zaniedbywane.
Gmina Sieraków w latach 2009 i 2010 udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, W roku 2009 przekazano do opieki 6 szt. psów a w
2010 r. 14 szt. psów. Wyszczególnione poniżej koszty obejmują również bezdomne koty, które po
wyłapaniu i leczeniu wypuszczane są ponownie na wolność.
Koszty zapewnienia ww. opieki wynosiły następująco:
rok 2009- koszt

2425,30 zł

rok 2010- koszt

1405,29 zł

Gmina Sieraków ponosi wyłącznie koszty związane z bieżącą obsługą weterynaryjną oraz
zakupem karmy. Pozostałe koszty wyłapywania i przetrzymania są niemierzalne, z uwagi na ich
nieodpłatne wykonanie przez niektórych mieszkańców. Część wyłapanych psów została przekazana
mieszkańcom posiadającym odpowiednie warunki. 3 psy zostały na terenie posesji osób zajmujących
się wolontariatem. Gmina Sieraków ponosi koszty wyłącznie od momentu wyłapania do czasu
przekazania zwierzęcia. Wyjątkiem jest

sytuacja

zwierząt

wymagających

dłuższej

opieki

weterynaryjnej. Do dnia dzisiejszego nie została podpisana umowa 7. żadnym schroniskiem.
i up eu

ZASTĘP

GMINY
RMISTRZA

RAKÓW

drArk

iderski

sprawę prowadzi:
Artur Synoradzki tcl. 61 29 55 878

64-410 Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, tel. (0-61) 2' 55 878; srodowisko(g),sierakow.pl
Dokument wydrukowano na papierze z recyklingu.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
Skoki, 22 marca 2011 roku

ROŚ.1431.1.2011
Prowadząca sprawę:
Aleksandra Frankowska
Tel.:61 8 925 817, pok. nr: l

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011
roku (data wpływu do Urzędu: 21 marca br.) informuję odpowiednio:
1. Gmina Skoki w 2009 i 2010 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz przyjmowanie ich do schroniska z firmą YET-AGRO
SERWIS z siedzibą w Trzciance.
2. W 2009 i 2010 roku Gmina Skoki utrzymywała od 8 do 14 bezdomnych zwierząt (w
zależności od adopcji zwierząt ze schroniska).
3. W 2009 roku Gmina Skoki poniosła łączne koszty na utrzymanie bezdomnych
zwierząt w kwocie 23.282,97 zł, natomiast w 2010 roku - 26.761,83 zł.
Forma płatność za opiekę - oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką schroniska.

Taoeukz Kłos

\1

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

k/P

Związek Gmin
Regionu Słupeckiego

2.0$.2011 roku

słupc&5 dnia 2

ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca
NIP 667-16-61-40 l

Nr 6140.2.2011

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 marca 201 Ir. uprzejmie informuję, że Związek Gmin Regionu
Słupeckiego jest właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdującego się w Ostrowie
Kościelnym na terenie gminy Strzałkowo. Członkami związku jest 7 gmin (Strzałkowe, m. Słupca,
gm. Słupca, Ostrowite, Orchowo, Zagórów, Lądek), które opłacają roczne składki na utrzymanie
schroniska. Składki te w 2009 r. wynosiły 0,20 zł od mieszkańca, natomiast w 201 Or,. 0,18 zł od
mieszkańca. Czynności z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt oraz sprawowania nad nimi
opieki wykonuje jeden pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz lekarz weterynarii
zatrudniony na umowę zlecenie, który odwiedza schronisko raz w tygodniu.
Koszt realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem schroniska w 2009 r. wynosił 87.508,33 zł,
a w 2010 r. 107.719,85 zł. Schronisko działa na podstawie przyjętego przez Zgromadzenie Związku
regulaminu. Regulamin zawiera następujące opłaty: jednorazowa opłata za odbiór przez właściciela
zwierzęcia pozostawionego bez opieki 100,00 zł, opłata za sprawowanie opieki nad zwierzęciem
pozostającym w schronisku na życzenie właściciela oraz zwierzęciem pozostawionym bez opieki:
-

kot
pies do 10 kg masy ciała
pies od 10-20 kg masy ciała
pies powyżej 20 kg masy ciała

4 zł/dobę
5 zł / dobę
7 zł/dobę
10 zł/dobę

W 2009 r. do schroniska przyjęto 234 psy, 5 kotów, adoptowano l kota i 111 psów.
W 2010r. do schroniska trafiło 199 psów i 4 koty , adoptowano 115 psów i l kota.

Z wyrazami szacunk(

tófoEKTC
Do wiadomości:
-Gmina Słupca,
-Gmina Strzałkowo,
-Gmina Lądek,
-Gmina Zagórów,
-Gmina Ostrowite,
-Gmina Orchowo,
-Miasto Słupca.

9

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca

^ burmistrz@miasto.sluml
www.miasto.slupca.pl

Tcl. (063) 277 27 27
Fax. (063) 277 26 69

NIP 667-12-26-390
REGON 000524625

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
DPO.6140.1.2011

Słupca dnia 05 kwietnia 2011 r.

Dotyczy: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 r. /otrzymane 18
marca 2011 r. uprzejmie informuję, że na terenie gminy miejskiej Słupca zadania
statutowe w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
sprawuje Związek Gmin Regionu Słupeckiego, który prowadzi schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym 35 gm. Strzałkowe.
Dokumentację w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami dla członków Związku
prowadzi Biuro Związku Gmin Regionu Słupeckiego w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16.
Miasto Słupca jest członkiem związku i ponosi koszty związane z funkcjonowaniem
schroniska w formie ryczałtu:
2009rok - 34.494,40zł;
2010rok-30.784,32zł.
W 2009r. z terenu miasta Słupcy do schroniska przyjęto 28 psów, natomiast w 201 Or.
23 psy i 1 kota.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a

Sporządził: bM

1-6 i O «i: <& ! i o ' w o
]

;
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Sompolno, dnia 2011-03-23

NrGKiOŚ.6140.2. 2011

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 2009 i 2010 roku Gmina Sompolno miała zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o.
w Sompolnie.
2.W roku 2009 stan zwierząt na początku m-ca stycznia wynosił 25 szt. i na koniec
2009r. 28 szt.
W roku 2010 stan zwierząt na początku m-ca stycznia wynosił 28 szt.,
i na koniec m-ca grudnia również 31 szt. Nadmienia się jednocześnie ,że w trakcie
roku zwierzęta były wyłapywane, przy czym część z nich znalazła nowe domy.
3. Koszt realizacji:
-Wynagrodzenie ryczałtowe w 2009r. -3.660, OOzł/m-c, w wysokości
43.920,00zł /rok + 966,00zł-koszty utrzymania 2-ch psów w schronisku dla
zwierząt.
-Wynagrodzenie ryczałtowe w 20 10 r. ~3.660,00zł/m-c, w wysokości
43.920,00zł /rok + 2.1 03,00zł -koszty utrzymania 2-ch psów w schronisku dla
zwierząt.

mininz

Strona l z l

Od:
"Magdalena Kusiak" <rolnictwo@stare-miasto.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 marca 2011 13:30
Temat:
informacja w sprawie opieki nad bezdomnymi ziwerzętami - Gmina Stare Miasto
RGOŚ.6143.4.2011
Odpowiadając ma wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywanie" Urząd Gminy Stare Miasto informuje, co
następuje:
1. W 2009 i 2010 roku Gmina Stare Miasto nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie i
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Bezdomne psy i koty były na zgłoszenie, doraźnie
umieszczane w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie, ul. Gajowa 7A. Były wyłapywane
przez pracowników schroniska, dowożone przez osoby prywatne lub pracowników Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Starym mieście.
2. Ilość zwierząt:
miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
Czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
3.

2009 rok - ilość zwierząt
17
18
18
14
10
13
9
9
10

2010 rok - ilość zwierząt

11
10

22

10

26

10
10
12
12
16
19
23
23
23
25

Koszt realizacja całego zadania:
2009 rok-20 504,50 zł
2010 rok-32 687,50 zł
Gmina wnosiła miesięczne opłaty na podstawie wystawionych faktur opartych na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska w Koninie.

Magdalena Kusiak
Urząd Gminy Stare Miasto
Ul. Główna 16 b
62-571 Stare Miasto

Tel: 063/ 2416 216 wew. 237

(20110331)

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 6002

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivims.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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Urząd Gminy i Miasta
w Stawiszynie

ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 S T A W ( S Z Y N

Stawiszyn 25.03.20 lir.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt" Argos'
04-886 Warszawa

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie uprzejmie
informuje,że w 2009 i 2010r. Udzielała zlecenia na umieszczenie
psów schronisku dla zwierząt w Kaliszu
Ogółem umieszczono 2 psy na które poniesiono koszt 1.600,-zł
Zup. Burmistrza
Gmirw i Miasta

Inż. CkesławA Łuczak
rolnictwa
i ochrony środowiska

fc/p
Burmistrz Stęszewa
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Stęszew, dnia 22.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 WARSZAWA
Znak sprawy: 6140.1.2011
Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania ,. opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt.

W związku z pismem otrzymanym w dniu 21 marca 201 1 r. informujemy, że:
1. W latach 2009 i 2010 Gmina Stęszew podpisała z Fundacją „Radość Psiaka"
umowę w zakresie przyjmowania psów z terenu gminy do schroniska w
Przyborówku. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy zajmuje
się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po uprzednim zgłoszeniu
o takiej konieczności, a następnie dostarcza wyłapane zwierzęta do schroniska
w Przyborówku.
2. Posiadamy zbiorcze zestawienie danych o ilości przyjętych, adoptowanych
oraz utylizowanych zwierząt w roku 2010 przekazane przez Fundację, które
przedstawiają się następująco:
Stan zwierząt na dzień 30/06/2010 r.: 2 szt.
Psy przyjęte: 1 1 szt.
Psy adoptowane: 8 szt.
Psy utylizowane: O szt.
Stan zwierząt na dzień 31/12/2010 r. : 5 szt.
3. W latach 2009 i 2010 za przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy
Stęszew do schroniska w Przyborówku Gmina Stęszew wpłacała ryczałtowo
Fundacji „Radość Psiaka" kwotę 2 500,00 zł miesięcznie. Płatność
dokonywana była po otrzymaniu faktury od Fundacji w dwóch ratach.
Pierwsza rata do końca stycznia danego roku, druga rata do końca lipca.
W przypadku, gdy ilość sztuk zwierząt z terenu Gminy Stęszew
utrzymywanych w schronisku przekroczy 15 sztuk gmina zobowiązana była
dodatkowo do wpłacenia Fundacji „Radość Psiaka" po 100,00 zł. miesięcznie
za każde utrzymywane w schronisku zwierzę powyżej 1 5 sztuk.
Otrzymują:

(!)

Adr
A
d

esat

2. a/a

Zu

mu.

Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY
W STRZALKOWIE
62-420 STRZAŁKOWO, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
tel. (063) 275 06 19, 275 06 77, fax (063) 275 02 62
www.strzalkowo.pl, e-mail: ug@strzalkowo.pl

GMINA

FAIRPLAY

Strzałkowe, dnia 08.04.2011 r.

OS.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 14.03.201 Ir., 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.
Związek Gmin Regionu Słupeckies;o posiada własne schronisko dla bezdomnych
zwierząt, o bliższe informacje należy się zwrócić do w/w Związku z siedzibą przy
ul. Sienkiewicza 16,62-400 Słupca tel. (063) 2743676.
i up. WÓJTA

(

mgr Lidia Smiaowicz V_
Zastępca Wójta
Do wiadomości:
1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
2. a/a.
M.W.

LAS
62-002 Suchy Las
NIP:7773145371

Suchy Las 19.04.2011 r.

ROŚ.6140.2.12.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. Urząd Gminy Suchy Las, udziela
informacji z wykonania zadania publicznego, z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom na terenie Gminy Suchy Las w latach 2009 - 2010.
Bezdomne zwierzęta, 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, z którym gmina ma podpisaną umowę lub porozumienie.
Na terenie gminy Suchy Las, w latach 2009 - 2010 wyłapano 96 bezdomnych psów,
które zostały przekazane do schroniska.
W 2009 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
50 000,00 zł, która w całości została przekazana na w/w Towarzystwo.
W 2010 roku gmina Suchy Las, miała zawarte porozumienie w sprawie udzielenia
dotacji dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na dofinansowanie przyjmowania
bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy, w prowadzonym przez Urząd Miejski w
Obornikach, Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek" w Obornikach, przy
ul. Łopatyńskiego 1. Na realizację togo zadania Gmina Suchy Las przekazała do budżetu
Gminy Oborniki kwotę 50 000,00 zł, na dofinansowanie przyjmowania bezdomnych
zwierząt z terenu naszej gminy.

2 up. vUójta
toż. Jerzy ŚuMkowski
Z-ca'

Strona l z l
Arqos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Irena Koczorowska" <ochronasrodowiska@sulmierzyce.pl>
<boz@boz.org.pl>
24 marca 2011 10:50
informacja publiczna

Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje,że współpracuje z schroniskiem
dla zwierząt bezdomnych w Krotoszynie prowadzonym przez Miasto i Gminę
Krotoszyn, z którą posiadany podpisane porozumienie w sprawie
utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sulmierzyce. W 2009 roku
budżet miasta wydał 170,- zł za utrzymanie psa w schronisku oraz 958,83
zł za transport i usługę wyłapywania. Natomiast w 2010 roku wydatkowano
następujące kwoty ; za utrzymanie psów w schronisku 1700 zł oraz 182,74
zł za usługę weterynaryjną i transport. Pozdrawiam Irena Koczorowska inspektor LIM Sulmierzyce.

2011-03-25

i Ochrony środowisk*
Urząd Miaste i Gminy

t-?-0?0 Swarzędz, Rynek •
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„ n ,.

Swarzędz, 31 marca 201.

c

ROS.6140.1.4.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A, 04-886 Warszawa
e-mail; boz@boz.ogr.pl
Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji odnośnie prowadzonej
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w
latach 2009 i 2010 informujemy:
- w 2010 roku Gmina Swarzędz podpisała umowę Lekarzem Weterynarii - Sławomirem
Nabiałkiem ze Swarzędza, na usługi weterynaryjne związane z:
1. doraźnym odławianiem zwierząt stwarzających zagrożenie dla ludzi i zwierząt, zwierząt
podejrzanych o wściekliznę, zwierząt bezpańskich,
2. prowadzeniem konsultacji i oględzin zwierząt zgłaszanych jako podejrzanych /chorych/,
które po wykonaniu w/w czynności z weterynaryjnego punktu widzenia nie są chore i nie są
w związku z tym odławiane.

Na ten cel Gmina Swarzędz w 2010 roku wydała 7 155,12 zł.
- w 2010 roku Gmina Swarzędz podpisała również umowę z Fundacją „Radość Psiaka", ul.
Spółdzielcza 27/2, 64-500 Szamotuły, na zapewnienie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami
Na ten cel Gmina Swarzędz wydała 36 000,00 zł. Zgodnie z zapisami w/w umowy,
Gmina Swarzędz płaciła wynagrodzenie za usługę w wysokości 3000zł
miesięcznie. Kwota ta pozostawała niezmieniona przy liczbie nie przekraczającej
20 psów przyjętych do przytuliska i tam pozostających. Po przekroczeniu tej liczby
gmina winna dopłacić 100 zł za każde dodatkowe zwierzę (do takiej sytuacji
jednak nie doszło).
- W 2010 roku przekazano do przytuliska 37 psów z terenu Miasta i Gminy
Swarzędz.
- Nie posiadamy informacji ani zbiorczych zestawień z 2009 roku. Był to rok
„przejściowy" dla Gminy Swarzędz, w którym z przyczyn od nas niezależnych nie
podpisano umowy z dotychczasowym odbiorcą i nie zawarto jeszcze umowy z
nowym.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
Kierownik

Referatu Rolnictwa, Melioracji
i OchrotwjSfodowiska

mgr n ^ o a n n Sorrnafc

GMINA SZAMOCIN
Pl. Wolności 19

64-820

Szamocin

tel. (0-67) 28-48-048, tel./fax 28-48-065

NIP 6070016423, Regon 570791046

Oś 6140/01/201 1
Szamocin, dnia 07.04.201 1 r.

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

Dotyczy: wniosku z dnia 14 marca 2011 r. o udzielenie informacji publicznej

Gmina Szamocin informuje, że:
a) w latach 2009-2010 posiadała umowę na wyłapywanie i utrzymywanie w schronisku
bezdomnych zwierząt z firmą YET-AGRO SERWIS, ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków
b) w roku 2009 w schronisku przebywało 5 psów schwytanych na terenie gminy Szamocin.
Jeden przebywał od 2008 r. W roku 2010 w schronisku przebywały 3 psy w tym jeden od
roku 2009 r.
c) koszty realizacji całego zadania w roku 2009 wyniosły 8 280,76 zł a w roku 2010 7134,68
zł. Forma płatności określona jest w umowie nr 14/2009 z dnia 01.01.2009 r. Kserokopia
umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z up.
mż.
Sekretarz Miasta i
D.M

UMOWA
zawarta w dniu 1.01.2009 r. pomiędzy:
- Gminą Szamocin
reprezentowaną przez
Burmistrza Eugeniusza Kucnera
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 Szamocin powierza firmie „VET-AGRO SERWIS" z Czarnkowa wykonanie
następującej usługi:
wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy z przetransportowaniem i
przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.

§2

Do zadań „WYKONAWCY" należy:
- przyjmowanie telefonicznych interwencji zgłoszonych przez Gminę 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,
- odebranie
zwierząt
wcześniej
pochwyconych
i przetrzymanych
w
pomieszczeniach wyznaczonych przez Urząd Gminy (w terminie 24 godzin od
zgłoszenia).
- zbiór, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt.
§3
Za wykonanie usługi ustala się wynagrodzenie netto:
1. Każdorazowy dojazd do miejscowości Szamocin ze Schroniska w Jędrzejewie x
2 plus km przejechane w czasie akcji x stawka ryczałtowa za pojazd powyżej
900 cm3 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca
2002r,/Dz.U.27,poz. 271,
2. Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 75,51 zł/godzinę, bez względu
na ilość pochwyconych zwierząt (nie mniej niż 1 godzina),
,3. Przyjęcie psa do pogotowia 32,36 zł (opłata obejmuje wymagane szczepienia
profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne),
4. Pobyt psa w Schronisku 5,93 zł/dobę pobytu,
5. O ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach sterylizacja, kastracja, tatuaż - koszt
75,51 zł.

6. Zbiór, unieszkodliwienie zwłok bezpańskich zwierząt - 106,80 zł
Do w/w cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.
7. Wartość usługi netto za miesiąc kalendarzowy nie może być niższa jak 106,80zł
netto. W przypadku sumy wartość usług z punktów 1, 2, 3, 4, 5, niższych jak 106,80
zł netto stosuje się ryczałt wyrównawczy 106,80 zł netto opodatkowany 22% VAT.
Ceny dotyczą roku 2009.
8. 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 dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2011 r.
§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
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
wykonawcy a dwa dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

l Jędraszczak

Szamotuły, dnia 04.04.2011 r.

WNiR.76142.7.201

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

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, w nawiązaniu do wniosku z daty wpłynięcia 21.03.2011 r., udziela
informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", jn.:
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W roku 2009 i 2010 Gmina Szamotuły miała zawartą umowę na przyjmowanie i organizowanie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta dowożone były bezpośrednio przez osoby fizyczne lub Spółkę
działającą na naszym terenie - zajmującą się ww. tematem.
Umowa została zawarta z Fundacją na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka" z siedzibą
w Szamotułach, a reprezentowaną przez Prezesa p. Wandę Jerzyk.
2. Jakie są zbiorcze ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt Gminy
w 2009r., a jakie w 2010r.

przyjęte

adoptowane

147
141

59
63

Utrzymywanie w 2009r.
Utrzymywanie w 20 1 Or.

Psy
zwrócone
właścicielom
6
3

utylizowane

utrzymywane

18
19

64
56

Koty

20
10

3. Jaki był w 2009r. i jaki był w 201 Or. 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)?
Forma płatności:
• udzielona dotacja celowa z końcowo-rocznym rozliczeniem szczegółowym,
• pokrywanie kosztu przewozu zwierząt z terenu do miejsca opieki i inne nakłady finansowe
Rok udzielenia dotacji
2009
2010

Kwota dotacji (zł)
104.000,00
100.000,00

Inne nakłady finansowe (zł)
32.725,80
28.454,17

URZĄD GMINY
62-865 SZCZYTNIKI

pow. kaliski
lei 062 762 50 01, 762 50 15, 762 52 74
fax 062 762 52 74
OOO5519O ©
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Szczytniki,dnia 22.03.2011 r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos „
ul. Garncarska 37 A
Warszawa

Urząd Gminy w Szczytnikach w odpowiedzi na pismo tamt.z dnia
14 marca 2011 r dot. wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzę
tami i ich wyłapywanie „ informuje ,że ;
- gmina nie zawarła żadnej umowy i nie udzielała
doraźnych zleceń w powyższym zakresie
- brak danych
— nie poniesiono żadnych kosztów w związku z
przedstawionym zadaniem

Bierna*

Gminy Szybowo
2

Jaraczewo, dnia 24 marca 20 1 1 r.
Oś.0717.10.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie 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 latach 2009-2010 miała podpisaną umowę z firmą „ VET- AGRO
Serwis" z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na świadczenie usługi:
„

wyłapywanie

zwierząt

bezdomnych

z

terenu

gminy

z

przetransportowaniem

i przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie".
2. w grudniu 2009 roku w schronisku dla zwierząt znajdowało się 50 szt. , a w grudniu
2010 roku- 44 szt. bezpańskich zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy
Szydłowo
3. Opłata zarówno w 2009 r., jak w 2010 roku następuje na podstawie Faktury, do której
załączona jest specyfikacja usługi( opłata za pobyt zwierzęcia w schronisku, akcja,
szczepienia, itp.). W 2009 roku za przedmiotowe usługi Gmina Szydłowo zapłaciła łącznie
106 245,59 zł, natomiast w 2010 r. 1 12 487,92 zł.

Otrzymują:
yT) adresat,
2. a/a.

Sporządziła:
A. Komenderska
Tel.672115536/pok.l5

J T

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

Slesindnia 14.04.2009 rok
SPR.6140.1.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Agros "
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 doraźnych zleceń na zapewnienie bezpańskim zwierzętom opieki
przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Koninie przy ul. Gaj owej 2 .
2.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Koninie utrzymuje 2 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 latach 2009 i 2010 około
56.000,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Sporządziła:

o
», - j • , ,
Beata Majdzinska
Inspektor ds. rolnictwa i promocji
Tel./63/2704-011 ,wew.!9
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Sławomirkrolak

PI -A/O.SKS Polskiego 6

64-030 Śmigieł
WS-MK.6232.11.2011.RSZ

Śmigieł, dnia 01 kwietnia 2011 roku

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

W związku przesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przesyłam poniżej przedmiotową informuj ę:
1. W 2009 i 2010 roku Gmina Śmigieł nie miała podpisanej umowy z żadnym
podmiotem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zadanie to wykonywane było przy
pomocy służb Burmistrza Śmigła. W roku 2009 i 2010 opieka weterynaryjna
zapewniona była przez Gabinet Weterynaryjny z siedzibą

w Śmigłu, przy ul.

Kościuszki 46 - zgodnie z podpisaną z w/w lecznicą umową roczną na opiekę
weterynaryjną nad zwierzętami wolno żyjącymi i bezdomnymi występującymi na
terenie Gminy Śmigieł.
2. Liczba zwierząt (psów) wyłapanych w roku 2009 wyniosła 13 sztuk. Przekazanych
pod opiekę nowym właścicielom w roku 2009 wyniosła 8 sztuk, a jednego psa z uwagi
na zły stan zdrowia uśpiono. Liczba zwierząt (psów) wyłapanych w roku 2010
wyniosła 16 sztuk (jednego psa po wyłapaniu z uwagi na zły stan zdrowia uśpiono).
Przekazanych pod opiekę nowym właścicielom w roku 2010 wyniosła 6 sztuk.
Ponadto 13 psów jest na stałym utrzymaniu Gminy.
3. Koszty realizacji całego zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" wyniosły:
> za 2009 rok - 3.532,37 zł (zgodnie z umową roczną na opiekę weterynaryjną)
plus 3.818,97 zł. Łącznie koszt zadania wyniósł: 7.351,34 zł,
> za 2010 rok - 4.781,30 zł (zgodnie z umową roczną na opiekę weterynaryjną)
plus 9.089,00 zł. Łącznie koszt zadania wyniósł: 13.870,30 zł.

BURMI8TIZ ŚMIGŁA
CW/RSZ

wp
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE

'ion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

zespół zieleni

Śrem, 23 marca 2011 r.

PRK.ZZ.6140.1.1.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące 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 Śremie uprzejmie informuje, co
następuje:
1.
Gmina Śrem w 2009 i 2010 r. miała zawarte stałe umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z Fundacją "Dr
Lucy" z siedzibą w Śremie. Fundacja "Dr Lucy" jest administratorem
Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju od 2008 r.
2.
W 2009 r. do Schroniska zostało przyjętych 270 psów, natomiast
w 2010 r.-281 psów.
3.
Na realizację zadania związanego z prowadzeniem Międzygminnego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju w 2009 r. gmina Śrem
(właściciel Schroniska) przekazała dotację celową w wysokości 100.000,00
zł, a w 2010 r. 220.000,00 zł.
W wyżej podanych kwotach dotacji partycypowały również inne gminy
sąsiadujące z gminą Śrem - uczestnicy porozumienia międzygminnego z dnia
7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego
z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
mgr
Sprawę prowadzi:

Anna Koronowska - Skrzypczak
podinspektor
tel. 61 28 47 144

/

J^fospodarki Komunalnej

URZĄD M1EJSK

\v Środzie Wielkopolskiej
REFBRA1 ROLNICTWA
l OCHRONY ŚRODOWISK A

Środa Wielkopolska, dnia 01.04.201 Ir.

RiOŚ.7080-3/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej Referat
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej przesyła
poniżej odpowiedź na zapytania:
1. W latach 2009 - 2010 Gmina Środa Wielkopolska miała zawartą umowę na
prowadzenie i administrowanie gminnym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w
Kijewie z Usługami Komunalnymi Spółka z o. o. w Środzie Wielkopolskiej.
2. Zbiorcze dane ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2009
roku i w 2010 roku przedstawione są w dołączonych załącznikach.
3. Koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniósł 146.400,00 zł a w 2010 r. koszt całkowity
wyniósł 150.000,00 zł. Zgodnie z umową jaką Gmina zawiera z Usługami
Komunalnymi, Gmina wypłaca należność za administrowanie schroniskiem w
comiesięcznej stałej kwocie.
Należy nadmienić, że ww. koszty dotyczą wyłącznie kosztów bieżących dotyczących
schroniska, natomiast inne wydatki np. budowę nowych kojców Gmina pokrywa z innych
środków finansowych.
W załączeniu:
- raport o stanie zwierząt w 2009 i 2010 r.

Sprawę prowadzi:
Joanna Pyrzyńska
Referent w Referacie Rolnictwa
I Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
W Środzie Wielkopolskiej
Tel. 0612867725
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GMINA ŚWIĘCIECHOWA
r

Urząd Gminy w Swięciechowie

ul. Ułańska 4 , 64-115 Święciechowa
Tel. (65) 5333510, Fax (65) 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl
OŚiGW.6140.1.2011

Święciechowa, 29 marca 2011 r.
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy w Święciechowie informuje, że posiada 2 boksy, w
których przebywają bezdomne zwierzęta do czasu znalezienia im nowego opiekuna. Gmina w
roku 2009 i 2010 nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Rocznie wyłapywanych jest ok. 10 psów, koszt opieki nad nimi pokrywa gmina ze
środków własnych.
W 2011 roku Gmina Święciechowa przystąpiła do projektu budowy międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt skupiającego 10 gmin. Przewidywany termin oddania
schroniska do eksploatacji - sierpień 2011 r.

WÓJ,T
mgr mz,

I.H-K.

URZĄD G M I N \
TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, tei. 061 8146221
62-080 Tarnowo Podgórne
;
7
woj, wieikonolsk e
M'

Tarnowo Podgórne 25 marca 2011 r.

WIKOŚ. 6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
ł
Fundacji dla Zwierząt Ag roś'
Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na państwa pismo przedstawiam poniżej interesujące Państwa
informacje.
Ad 1. w roku 2009 i 2010 Gmina Tarnowo Podgórne miała stała umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z firmą Wet - Agro Serwis
z siedzibą w Trzciance prowadzącej schronisko w Jędrzejewie.
Ad 2. w roku 2009 i 2010 wyłapywanych było w granicach 34-40 zwierząt rocznie.
Na stałe w schronisku przebywa 40 - 50 zwierząt z terenu naszej Gminy
Ad. 3 w roku 2009 koszt wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt wynosił
131 tyś. zł, natomiast w roku 2010 ponad 140 tyś. zł. płatność dla schroniska oparta
jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
I N S P E K T

w Wydziale Infrastruktury l

R

UR2ĄDGMINY
uS. Zwycięstwa 2
77-416TARNÓWKA
tel./fax (067) 266 -40 02
N

RoE&łtÓ?i35ll

W

Tarnówka, dnia 22 marca 201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa
dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej np. „opieka nad zwierzętami i
ich wyłapywanie.
Poniżej podalemy żądane informacje:
1. Gmina w 2009r i 2010r posiada podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz zapewnienia im opieki ze: a) VETAGRO SERWIS ul. Myśliwska 1A/6, 64-700 Czarnków, b) VET-AGRO SERWIS M
Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
2. W 2009r wyłapano 8 psów i przekazano do schroniska, 2010r wyłapano 12
psów i przekazano do schroniska.
3. Koszty wyłapywania i utrzymania zwierząt w schronisku: 2009r - 4.548,65 zł,
2010r-12.60>f^ll zł.

Sekreiałz ©miny

^

mgr Mar^

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

URZĄD MIS-JSKJ
TRZCJAMKJ
ui.Sikcrskisgo 7

64-980 T R Z C l A N K A

Tt-yninnlra

r
Irzcianka, 9A
ZU t-w/i^tnin
Kwietnia 901
ZU111 r.
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OŚ.6140.1.2011.JK

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

W odpowiedzi na wniosek dot. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"
informuję, zgodnie z kolejnością pytań:
1) w roku 2009 i 2010 Gmina Trzcianka miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki z YET-AGRO SERWIS, ul. Konopnickiej
62, 64-980 Trzcianka,
2) w roku 2009 wyłapano 158 bezpańskich psów oraz 114 bezpańskich kotów; stan
przebywających i utrzymywanych zwierząt na koszt Gminy w schronisku na dzień
31.12.2009 r. - 82 psy i 29 kotów,
w roku 2010 wyłapano 111 psów oraz 79 kotów; stan przebywających i utrzymywanych
na koszt Gminy zwierząt w schronisku na dzień 31.12.2010 r. - 68 psów oraz 17 kotów,
3) koszt realizacji zadania w roku 2009 wynosił 108.752 zł (płatność zgodnie z umową,
miesięczna w zależności od ilości utrzymywanych zwierząt);
koszt realizacji zadania w roku 2010 wynosił 182.868 zł (płatność zgodnie z umową,
co miesiąc w zależności od ilości utrzymywanych zwierząt w schronisku).

z up. BURMISTRZA
mgr inż.AgniesaU^nłachowska
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi

URZĄD GMINY W TRZCINICY
e-mail: gminagtrzdnica.nowoczesnagmina.p!
www: http:tttncinica,nowoczesnagmina.p!

N1P 619 -10-61 -629
REGON 000547980

Trzcinica, ul, Jana

GKM-IY. 6140.1.2011

II 47,

tel. (062) 78-15-000, fax 78-15-001

Trzcinica, 29.03. 20 1 1 r.

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", przedstawiamy
poniższe informacje:
1.

W 2009 r. Gmina Trzcinica nie posiadała, a w 2010r. posiadała umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą Hotel Dla Zwierząt z siedzibą
w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56/2.
2.

W roku 2009 i 2010 nie było zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy.

3.

W roku 2009 i 2010 gmina nie poniosła kosztów w zakresie opieki nad zwierzętami.
Z poważaniem

URZĄD MIASTA I GMINY
W TRZEMESZNIE

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2,62 - 240 Trzemeszno
tel. (0-61) 41 54 306, fax (0-61) 41 54 412
(NIP Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno: 557-00-06-172
Trzemeszno, 2011-03-29

NrRGNK.DP.614.5.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2010 r. (data wpływu do Urzędu Miasta
i Gminy w Trzemesznie - 21.03.2010 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) Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne wyłapało i dostarczyło do schroniska
w Gnieźnie z terenu miasta i gminy Trzemeszno:
- w 2009 r. -17 psów,
- w 2010 r.-15 psów.
3) Koszt wyłapania i dostarczenia psów przez Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
wg cennika ustalonego umową wyniósł:
- w 2009 r.-935,00 zł.
-

w 2010 r.-882,75 zł.

Natomiast za opiekę Gmina Trzemeszno zapłaciła Schronisku dla Zwierząt
w Gnieźnie w 2009 r. kwotę 5.000,00 zł.(dotacja jednorazowa), zaś w 2010 r. kwotę
9.000,00 zł. (600,00 zł. za l psa) Oprócz wsparcia Gmina stara się współpracować ze
Schroniskiem w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla bezpańskich psów.
Podobne zasady obowiązywać będą w roku bieżącym. Te formy współpracy gmina
kontynuuje już od wielu lat.

BUR]
Krzysztof

Sprawę prowadzi:
Danuta Pawełczak (tel. 667 747 209)

fikreziński
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BURMISTRZ GMINY l MIASTA
62-740 Tuftaków
Plac Powstańca* Styczniów).cń i

powici tunttiu,w<^! w(«i«Hwł«ki«

Tuliszków, dnia 02 czerwca 2011 roku

RRG.RM.6140.3.2011

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

Stosownie do pism z dnia 14.03.2011 r., 25.05.2011 r. w sprawie udostępnienie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków realizacji zadania publicznego
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję następująco:
•

Gmina i Miasto Tuliszków od 17 sierpnia 2006 roku posiada zawarte umowy
z na zbieranie zwłok zwierząt oraz urnowe na przyjmowanie i przetrzymywanie
zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn
bezdomnych. Do schroniska kierowane są zwierzęta, o których informacje
przekazuje upoważniony do tego pracownik urzędu;

•

Ilość zwierząt utrzymywanych na koszt gminy:

- rok 2009 - 15 szt. (13 psów, 2 koty),
-rok 2010-20 psów;
•

koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku ( w tym zbieranie
padłych zwłok zwierząt):

-rok 2009-46 671,41 zł,
-rok 2010-91 876,35 zł.
BURMISTRZ
Sporządziła: Monika Linka

Turek, dnia 05-04-11
IDG. 6440.2.11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
Ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa
Urząd Miasta w Turku w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 dot.
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania

„opieki

informujemy,

że

nad

bezdomnymi

Gmina

Miejska

zwierzętami
Turek

ma

i

ich

wyłapywaniem1"

podpisaną

umowę

z

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku na
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Turku.
Liczba przetrzymywanych zwierząt w schronisku na dzień 31-12-2009 to 106
psów, koszt

utrzymania schroniska w roku 2009 wyniósł 285 407,61 zł,

natomiast na dzień 31-12-2010 to 90 psów, koszt utrzymania w schroniska w
roku 2010 wyniósł 355 945,10 zł płatność realizowana była na podstawie faktur
wystawionych

co miesiąc zgodnie

przebywających w schronisku.

z

prowadzoną

ewidencją

zwierząt

Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
tel.: (063)2794060
fax.: (063)2794066
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
14 8557 0009 0800 0910 2008 0001
e-mail: ug@gmina.turek.pl
www. gmina.turek.pl

EDG 7031.5.2011

U R Z Ą D GMINY

Turek, 2011.06.06

ul Ogrodowa 4, 6^-700 Turek
wól. wielkopolskie
tel 064 27<? 40 60, tax. 063 279 4U 66

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

Odpowiadając na pismo z dnia 25.05.2011 r. 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 w dniu 17.08.2006r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku
w Turku bezdomnych zwierząt .
- w 2009r. na koszt gminy wyłapano i umieszczono w schronisku 18 psów .
- koszt realizacji całego zadania w 2009r. wynosił: 25.993,71 słownie złotych :
dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 71/100
- w 201 Or. na koszt gminy wyłapano i umieszczono w schronisku 31 psów.
- koszt realizacji całego zadania w 201 Or. wynosił: 98.136,94 słownie złotych :
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 94/100
forma płatności - przelewem na podstawie faktury .
O JT
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U R Z Ą D MIEJSKI
W UJŚCIU
64-850 wiCHS

PłUC Wiosny Ludo* i teWw (067) 284MS1
woj. wielkopolskie

Ujście dnia 15.04.2011

DR. 6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
uLGarncarska 37 A
04 - 886 WARSZAWA

Urząd Miejski w Ujściu uprzejmie informuje o sposobie i skutkach wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie
zwierząt.
Poniżej podajemy odpowiedzi na postawione pytania:
-

Gmina Ujście co roku zawiera umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z VET - AGRO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62 64 - 980
TRZCIANKA,

-

ilość utrzymywanych zwierząt w schronisku na koszt Gminy w 2009 r. - O, w 2010 r. l pies,

-

koszt realizacji całego zadania i płatności za opiekę w roku 2009 wynosił 1439,87
złotych, a w 2010 roku 2010,08 złotych. Opłata za usługę była realizowana ryczałtem i
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.

Z up. twa/mistrza
mgr kjfóita Ima

Z-ca Burmistrza

i

U/P Stronalzl

Argos/BOZ
Od:
"UG Wapno" <wapno@wokiss.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 20 lipca 2011 13:17
Temat:
odp. na pismo dotyczaceopieki nad bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 .05.2011 roku Urząd Gminy Wapno informuje, posiada podpisana
umowę na doraźną usługę wyłapywania i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomny - firma ARGO Serwis z trzcianki.
W roku wyłapujemy do 5 szt. zwierząt, które po przeprowadzonych badaniach najczęściej trafiają do
opiekunów.. Aktualnie nie posiadamy zwierząt w schronisku.
Rocznie jest to koszt łącznie z badaniami ok. 2.500 zł.
Z poważaniem
Bożena Stachowiak

2011-07-20

Wr

URZĄD MIEJSKI
62-ICK) WĄGROWIEC
ul. Kościuszki 1.5A

Td 0*7/262-15-22 Fax 262-63-25
MP 766-10-37-125 S300S M05M593

Wągrowiec, dnia 29 marca 2011

TI.6140. 1.2011

/ za dowodem doręczenia /

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 21 marca 2011 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 2009 i w 2010 roku stałe umowy albo udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / lub zapewnienie im dalszej opieki ?
Gmina Miejska Wągrowiec posiada podpisaną umowę z firmą" VET - AGRO
SERWIS " ul. M. Konopnickiej 62 , 64 - 980 Trzcianka 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 i / lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku , a jakie w 201 Or.
Wg. stanu na koniec 2009 roku w schronisku przetrzymywano 14 bezdomnych
zwierząt, natomiast w 2010 roku przetrzymywano 20 bezdomnych zwierząt.
3. Jaki był w 2009 roku i jaki był w 2010 roku koszt realizacji całego zadania i jaka
była forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa,
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna )?
Koszty poniesione przez gminę związane z wyłapywaniem, transportem i
przetrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku w 2009 roku wyniosły 32.283zł,
natomiast w 201 Oroku 55.988zł. Rozliczenie następowało każdego miesiąca .
żanierU

R Z
mgr inż. Stanisław Wila yńskl

URZĄD GM1N\
WĄGROWIEC

Jl. Cysterska 22, 62-100 Wagrowie.
fel. 0-67/ 26-80-800 fax 0-67/ 26-80-80
••"P 766-11-40-405, REG: OOOS4805

Wągrowiec, dnia 29.03.2011 r.

IGP.6140.1.201 l.ZP
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 2009 roku wyłapano 13 bezpańskich psów a koszt wyłapywania i
utrzymywania w pogotowiu w Jędrzejowie wyniósł 22,035,35 złotych brutto, w
2010 roku wyłapano 12 psów i 5 kotów a koszt wyłapania i utrzymania w
pogotowiu wniósł 32.582,17 złotych brutto.
3. Odpłatność Gmina regulowała na podstawie umowy i bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w pogotowiu.

KS

Z up. JAT ó j t a
SEKRffTAriz GMINY

URZĄD MIEJSKI w WIELENIU
u l . K o ś c i u s z k i 34
64-730 WIELEŃ

NIP 763-000-79-06 tel. 067 25&-11-70

Wieleń,04.04.2011r.
S.1431.2.2011

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 wrześma 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 14 marca 2011 r.,
Urząd Miejski w Wieleniu informuje, że zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, póz. 1002 ze zm.), Gmina Wieleń
w latach 2009-2010 posiadała podpisane umowy ze schroniskiem dla zwierząt na
wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem, przyjmowaniem oraz utrzymywaniem
bezdomnych zwierząt.
W okresie od l stycznia 2009r. do 21 grudnia 2009r. na terenie gminy Wieleń
wyłapano 36 bezdomnych psów oraz 6 bezdomnych kotów, natomiast na dzień 31 grudnia
na utrzymaniu Gminy pozostały 33 psy. Całkowity koszt związany z realizacją ww. zadań,
wynikający z bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Gminy Wieleń,
wyniósł 85.325,07 zł.
W okresie od l stycznia 2010r. do 21 grudnia 2010r. na terenie gminy Wieleń
pochwycono 52 bezdomne psy i 6 bezdomnych kotów, natomiast na dzień 31 grudnia na
utrzymaniu Gminy pozostawały 52 bezdomne psy oraz 3 bezdomne koty.
Całkowity koszt związany z realizacją ww. zadań, wynikający z miesięcznej opłaty
ryczałtowej, wyniósł 84.997,80 zł.

zup.BU, <MISTRZA
mgr ma aliMii Wąsko
U
Inspektor ds.oijhrony środowiska

Otrzymują:
1. Adresat;
2. A/a.

WP

URZĄD MIASTA i GMINY

64-050 WIELICHOWO
ul. Rynek 10
tel. 061 4433001, tax 061 44 33 082
www.wieiichovyo.pl
e-mail: urzad@wielichowo.pl
REG. 000531111 N!P 788-00-19-796

Wielichowo, dnia 21.03.2011 r.

NrIRN.6140.1.2011

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. 14.03.201 Ir.

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.
Liczba wyłapanych i/lub przetrzymywanych na koszt gminy psów wynosiła - 6 sztuk.
Gmina Wielichowo w roku w okresie 2009r.-2010r. poniosła koszty w realizacji zadania
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w kwocie 10.050,63zł na sumę
wydatków składały się:
a) zakup sprzętu do wyłapywania psów,
b) zakup bud dla psów (5szt),
c) wyłapywanie, transport i opieka nad psami.

Zup
Otrzymuje:
1) Egz. nr l -adresat,
2) Egz. nr 2 - a/a.

WP

URZĄD GMINY WIJEWO
ul. Parkowa l 64-150 W i j e w o
e-mail:

tel. (65) 549-40-85, 86 tel./fax. (65) 549-47-55
N1P 697-16-06-659 REGON 001004402
Wijewo, 23 marca 2011 r.

BRŚ 1431.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
Urząd Gminy Wijewo informuje, iż:
1. W roku 2009 nie została podpisana stała umowa ani udzielone doraźne zlecenie na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
W roku 2010 Gmina Wijewo udzieliła jedno doraźne zlecenie na złapanie
i zapewnienie opieki nad bezdomnym psem.
2. W latach 2009 i 2010 zbiorcza ilość wyłapanych zwierząt wyniosła l (słownie: jeden).
3. W roku 2009 Gmina Wijewo nie poniosła kosztów w związku z realizacją zadania
polegającego na wyłapywaniu oraz opiece nad złapanym bezdomnym psem lub
kotem.
W roku 2010 koszt realizacji zadania polegającego na opiece nad złapanym
bezdomnym psem wyniosła 1213,96 zł. Płatność nastąpiła przelewem.

^t/a««s2 Chodorowski
?-^CD
r

Otrzymują:
^y adresat
2.
a/a

URZĄD

,p

w Wtlczynia
ul. Strzeiińska 12 D
62-550 Wileżyn
tttl. (063) 268 30 32

l/» f

taxlM3i726(

Wilczyn, dnia 28.03.201 Ir.

NrOTK.6140.01.2011

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

W odpowiedzi na Państwa

wniosek z dnia 14.03.2011 r. o udzielenie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie", na podstawie ustawy z dnia 6 września z 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz 1198) informuję:
1. Gmina Wilczyn w roku 2009 i 2010 nie miała zawartej stałej umowy i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki na terenie naszej gminy
zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie.
2. W roku 2009 - 2010 na terenie gminy Wilczyn, na interwencję mieszkańców wyłapano 10
psów z czego 6 psów wydano mieszkańcom.
Na dzień dzisiejszy 4 psy przebywają na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie. Zwierzęta te maja zapewnioną stałą opiekę, pożywienie i schronienie.
3. W 2009 - 2010 r. zakupiono karmę na kwotę ok. 2000zł.

Z poważan

Strona l z l
p

Od:
<srodowisko@witkowo.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 marca 2011 08:27
Temat:
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - gmina Witkowo (woj, wielkopolskie)
Witam
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14.03.2011 r. w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, zapisanego w ustawie o ochronie
zwierząt informuję, że w latach 2009 i 2010 Gmina i Miasto Witkowo posiadała podpisane porozumienie z
Miastem Gniezno - właścicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie w sprawie
zapewnienia opieki bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy.
W 2009 roku z terenu naszej gminy przekazaliśmy do schroniska 15 psów, a koszt realizacji całego
zadania wyniósł 7.000,00zł, w 2010 roku przekazaliśmy do schroniska 23 psy, a koszt realizacji zadania
wyniósł 11 .OOO.OOzł. Płatność za realizację zadania oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przekazanych do schroniska.
Pozdrawiam
Piotr Janowicz - inspektor UGiM Witkowo

7011-01-75

Urząd
Gminy Władysławów
62-710 Władysławów, ul. Rynek 43
tel., fax: (0-63) 279 50 03
ug@wladyslawow.pl
www.wladyslawow.pl
Władysławów, dnia 25.03.2011 r.
OŚ.6140.10.2011

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

Działając na podstawie art. 10 i art. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. 2001, Nrll2, póz. 1198) Urząd Gminy Władysławów udziela
następujących informacji:
-

Gmina posiada umowę zawartą w dniu 17.08.2006 r. w Turku pomiędzy Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo. o. w Turku, ul. Polna 4 zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy KRS za Nr 0000162254
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego - Józefa Andrzej ewskiego,
V-ce Prezesa Dyrektora ds. Technicznych - Mirosława Wypiorą a Gminą Władysławów
reprezentowaną

przez

Wójta Gminy - Krzysztofa Zająca która określa

warunki

wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku,
-

w 2009 roku Gmina przekazała do schroniska 5 psów, które nie posiadały właścicieli,
a przez cały rok w schronisku przebywało w sumie 13 piesków z terenu gminy, zarówno
małych szczeniaków jak i psów zgłoszonych w 2008 roku. Natomiast w 2010 roku
zgłoszono 3 psy, a w sumie przebywało 7 psów,

-

koszty utrzymania wyniosły w 2009 roku 29 379,72 zł, a w 2010 roku 19 518, 26 zł.
Podstawą do dokonania zapłaty była faktura Vat z dołączonym wykazem psów aktualnie
przebywających w schronisku.
Ponadto Gmina Władysławów prowadzi akcje „przygarnij pieska" w ramach której Wójt

Gminy każdemu kto przygarnie bezdomnego psa z terenu naszej Gminy oferuje budę i 40 kg karmy.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Władysławów z dnia 18.02.2009 r. nr 171/9 w sprawie
wprowadzania Programu „Zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy
Władysławów", podjętej na podstawie art. l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. 2003r., Nr 106, póz. 1002, z późn. zm.). W ramach przedmiotowej akcji na zakup
karmy i budy Gmina w 2009 roku poniosła koszty 2 197,23 zł, a w 2010 roku l 717,48 zł.

Zup

Otrzymują:
l
2

Adresat
a/a

Sprawę prowadzi:
Magdalena Kujawa - Zając - inspektor ds. Ochrony Środowiska
tel. (0-63) 280 46 48, e-mail srodowisko@wladyslawow.pl

URZĄD MIEJSKI
w Wolsztynie

Wolsztyn, dnia 19 kwietnia 2011 r.

Rynek 1,64-200 WOLSZTYN
RGK.7332.132.2011

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

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej dot. wykonania
zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie informuję co następuje:
- w 2009 oraz w 2010 r. Gmina Wolsztyn miała podpisane umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Zakładem Usługowo-Handlowym Pana Przemysława

Maraszka

z Wolsztyna,
- w 2009 r. do przytuliska w Ruśćcu prowadzonego przez Fundację na Rzecz Bezdomnych
Zwierząt „Radość Psiaka" z siedzibą w Szamotułach zostało przewiezionych ok. 40
bezpańskich i bezdomnych psów, w roku 2010 wywieziono 51 psów,
- w 2010 r. koszty związane z realizacją zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi
zwierzętami wyniosły odpowiednio 24 tyś. zł za umieszczenie zwierząt w przytulisku
w Ruśćcu , 30 tyś. zł za utrzymanie zwierząt do czasu ich wywozu do schroniska.

7

-

Barb\]fc Atatuszczak
Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU
Rolnictwa l Gospodarki Komuna, n

k/p
Wronki, dnia 24 marca 2011 r.
BURMISTRZ MIASTA l GMINY
ul. Ratuszowa 5, 64-510 WRONKI

Znak pisma: Or.1431.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 roku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:
Ad. 1. W latach 2009 i 2010 Gmina Wronki na podstawie porozumienia z Gminą
Oborniki, zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom w Schronisku „Azorek" w Obornikach. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wronki zajmowała się Straż
Miejska Wronek.
Ad. 2. We wskazanym we wniosku okresie wyłapano na terenie gminy Wronki
i przekazano do Schroniska „Azorek" w Obornikach 27 (w 2009 roku) i 34 (w 2010 roku)
bezpańskie psy.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 28 tysięcy złotych w roku 2009 i 30
tysięcy w roku 2010. Kwoty te zostały przekazane w całości Gminie Oborniki jako dotacje
celowe na podstawie porozumienia pomiędzy gminami.

ap. BURMISTRZA
niż. Rafał Zimny

'--.-. '•-•' 'PMISTRZA

Wf

Września, 19 kwietnia 2011 r.

**WRZEŚNIA
.WSM.0644.28-1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT 'ARGOS'
GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni w odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia
informacji dotyczącej danych schroniska dla zwierząt za 2009 r. i 2010 r. informuje, że
w 2009 r. i 2010 r. Gmina Września miała podpisane porozumienia na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt z gminami: Nekla, Pyzdry, Kałaczkowo, Czerniejewo i Miłosław.
W czerwcu 2010 r. porozumienie zostało podpisane także z Gminą Kostrzyn Wlkp. W 2009
roku przyjęto do schroniska 306 psów w tym 190 psów z Gminy Września, natomiast
w 2010 r. przyjęto 323 psy w tym z Gminy Września 178 psów. Budżet schroniska dla
zwierząt w 2009 r. wynosił 165.000,00 zł, a w 2010 r wynosił 192.000,00 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

U R Z Ą D MIASTA l GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 436 08 80, sekretariat (061) 436 05 00, fax. (061) 436 25 00
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl. www.wrzesnia.pl
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Urząd Miejski w Wyrzysku

UL Bydgoska 29,89-300 Wyrzysk

.

ocnoOA11

Wyrzysk, dnia 25.03.2011 r.

NIP 764-17-72-550, R. 000530755
(23)

SM.5521.30.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14.03.201 Iroku w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję:
1. Gmina Wyrzysk w 2009 i 2010 roku oraz nadal posiada umowę z VetAgro Serwis ul. łćonopnickiej 62 64-980 Trzcianka na wyłapywanie
zwierząt bezdomnych z terenu gminy z przetransportowaniem i
przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Jędrzejewie.
2. Wyłapano i przekazano do schroniska w 2009roku 19 zwierząt,
natomiast w 2010 roku 18 zwierząt bezdomnych.
3. W 2009roku koszt związany z wyłapywaniem, utrzymaniem i opieką
weterynaryjną wyniósł 32912,01 zł, natomiast w 2010 roku 38390,45 zł,
forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką schroniska.

Sporządził:
Andrzej Sadłowski-Komendant SM
tel. 672864128

Strona l z l

wF
s/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:

Temat:
Witam!

^

"Ochrona Środowiska"
<boz@boz.org.pl>
22 marca 2011 08:58

<ochrona@gminawysoka.pl>

informacja dot. bezdomnych zwierząt

Odpowiadając na wniosek dot. udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nas bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy w
Wysokiej przesyła stosowne informacje:
Ad.l Miasto i Gmina Wysoka w latach 2009-2010 posiadało umowę z firmą Vet -Agro serwis z
siedzibą w Trzciance, świadczącą usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt jak i
przyjęcia i utrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku.
Ad.2

W 2009 roku wyłapano 7 psów oraz 2 koty.
W 2010 roku wyłapano 5 psów.

Ad. 3 Comiesięczna opłata wyliczana jest na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku, ilości interwencji, ilości wykonanych zabiegów sterylizacji itp.
Koszt poniesiony przez gminę w 2009 roku wyniósł: 31 760,11 zł brutto
Koszt poniesiony przez gminę w 2010 roku wyniósł: 26 027,35 zł brutto
W razie dodakowych pytań proszę o e-mail lub telefon,
Paulina Kozłowska- Baniak
podinsp. ds. OŚ
tel. 067 2871004 wewn.49

(20110322)

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 5973

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2011-03-22

URZĄD MIEJSKI

w Zagórowie
ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów .'

e-mailwng@zagorow.pl

IKBS.6140.2.2011

tel.(063)27-48-810

Zagórów, dnia 01.06.2011 r.

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 25 maja 2011 r. uprzejmie informujemy,
że Gmina Zagórów posiada zawartą umowę ze Schroniskiem w Ostrowie Kościelnym
na terenie gminy Strzałkowe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki.
W roku 2009 zgłoszono do wyłapania i oddania do schroniska 12 szt. psów, w 2010
roku - 14 szt. psów.
Koszty w/w zadań wyniosły w 2009 roku 21.712,80 zł.( dwadzieścia jeden tysięcy
siedemset dwanaście złotych 80/100), w

2010 roku 19.889,28 zł.( dziewiętnaście

tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 28/100) i były płatnością ryczałtową.

Z wyrazami szacunku
Wiesław Radniecki
Burmistrz Gminy Zagórów

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

GKM.7032.4.11

Zakrzewo, dnia 22 marca 2011 r.

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.
Urząd Gminy w Zakrzewię informuje, że:
1. od 2006 r. posiada umowę zawartą z firmą VET AGRO SERWIS, ul. Myśliwska
1A/6, 64-700 Czarnków na wyłapywanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych
zwierząt.
2. w roku 2009 na terenie Gminy Zakrzewo wyłapano 8 psów, w roku 2010 zostało
schwytanych 9 psów i l kot. Wszystkie zwierzęta trafiły do schroniska. Część z nich
po pewnym okresie zostaje adoptowana.
3. Koszt przeprowadzonych akcji wyłapywania, zabiegów oraz pobytu zwierząt w
schronisku w 2009 r. wyniósł 17,320 zł, a w 2010 r. 18.670 zł. Ponoszona opata
uzależniona jest od ilości przeprowadzonych akcji wyłapywania zwierząt,
przeprowadzonych zabiegów oraz okresu pobytu zwierzęcia w schronisku.
Osoba prowadząca sprawę: Tadeusz Dywel - tel. 67 266 70

Bielski

Urząd Gminy

ul. Średzka 9, 63-020 ZaniemyśS

Zaniemyśl, 04.04.201 Ir.

woj. wielkopolskie
NIP 786-10-49-224, Regon 000546302

Nr 6140/2/2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.br. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami -Urząd Gminy w Zaniemyśluinformuje, że Gmina Zaniemyśl w 2009
i 2010 roku

udzielała

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt

i zapewnianie im opieki Zakładowi Komunalnemu ul. Wiosny Ludów 3; 63 - 000
Środa Wlkp., który prowadzi schronisko dla zwierząt na terenie Środy Wlkp.
W roku 2009 z terenu gminy Zaniemyśl wyłapano i przekazano do schroniska
dla zwierząt w Środzie Wlkp. 14 bezpańskich psów a w 2010 roku 2 bezpańskie psy.
Koszt całego zadania w 2009 roku wyniósł 5.191,10 zł aw 201 Oroku 1061,40 zł opłaty wnoszone są jednorazowo za każdego umieszczonego psa.

Z up. W0jtA
Barbara Ciikrówska
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Sporządziła: E. Siudzińska

Burmistrz Zbąszynia

^/ f

34-360 Zbąszyń, ul.por.Żwirki 1
woj. wielkopolskie

SGN. 1431.7.2011

Zbąszyń, dnia 29.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.03.2011 r. dot. sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
1. Gmina Zbąszyń w 2009 i 2010 r. zleciła wyłapywane i transportowanie

bezdomnych

zwierząt Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zbąszyniu.
2.

W 2009 r. wyłapano 11 bezdomnych psów, natomiast w 2010 r. - 8 psów.

3. Koszty realizacji całego zadania obejmującego wyłapywanie i transport zwierząt, zakup
pożywienia oraz opiekę weterynaryjną wynosiły:
- w 2009 r.: 4 533, 60 zł

- w 2010 r. : 4 715, 13 zł
Forma płatności: regulowanie należności na podstawie całorocznych zleceń.
Z poważaniem

Sporządziła: Weronika Zydorczak, tel. (68) 3 866 009 w. 305

Zduny,dnia 04.04..201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul.Garncarska37 A
00-666 WARSZAWA
Urząd Gminy i Miasta w Zdunach w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia
14.03.2011 informuj e jak niżej:
W dniu 26 kwietnia 2006r zawarto porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą
Krotoszyn a Gminą Zduny w sprawie partycypacji w kosztach bieżącego
utrzymania, remontów i rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Krotoszynie i uchwałę tą obecnie realizuje m.in. poprzez dowożenie
bezdomnych zwierząt /psów/ z terenu Gminy i Miasta Zduny do schroniska w
Krotoszynie .W roku 2009 wyłapano i dowieziono do schroniska 4
a w roku 2010 5 psów.
Koszt realizacji przedsięwzięcia tj. partycypacja w kosztach bieżącego
utrzymania schroniska i koszty utrzymania dostarczonych psów z terenu gminy
Zduny wyniosły w roku 2009 - 1375,00 a w roku 2010 -1700,00 zł.
z poważaniem
>TRZ
'; Ulatowski

Gmina Miasto Złotów
Al. Piasta l
77-400 ZłotÓW
MP 767-166-94-26, REGON 570791342

Złotów, dnia25.03.2011r.

GK.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Gmina Miasto Złotów w odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuje, że:
1. Gmina Miasto Złotów w 2009 i 2010 roku na wyłapywanie i zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami miała umowę z firmą: YET-AGRO SERWIS, ul. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt przedstawiają załączone tabele.
3. Forma płatności za opiekę była oparta na bieżącej ewidencji, zgodnie z w/w tabelami
Z poważaniem

BURISTRZ MIASTA

Załączniki:
l.

Tabele zbiorcze za 2009 i 201 Or.

MIESIĄC
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj

czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

PRZYJĘCIA
4
1
1
7
1
2
1
2

BEZDOMNE ZWIERZĘTA MIASTA ZŁOTOWA W 2010 ROKU
FAKTURA
ADOPCJE UPADKI EUTANAZJA STERYLIZACJA STAN
2
4
1
1
6
3
2
1
-

-

-

1
-

1
-

1
1
1
1
1
-

12
9
9
15
9
9
6
5
5
4
5
7

3.266,15
2.492,66
2.477.70
3.412.62
2.485,32
2.037.50
1.722,88
1,151,96
1.353,82
1.139,82
1.396,16
1.878.77

UWAGI
myszołów P, A
łabędź
5 szczeniąt z MZUK

1 kot Od 22. 11

1 kot

MIESIĄC
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj

czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

PRZYJĘCIA
6
3
1
1
2
1
1
4

PSY 1 KOTY MIASTA ZŁOTOWA W 2009 ROKU
1
ADOPCJE UPADKI EUTANAZJA STERYLIZACJA STAN
6
1
3
1
1
1
2
1

-

1
1
-

1
1
1
2
-

11
9
9
12
11
9
10
10
10
7
10

FAKTURA
2.863,03
1.953,34
1.953,34
2.212,45
2.414,81
2.966,45
2.580,79
2.561,93
2.452,01
1.852,06
2.161,05

UWAGI

1 kot przyjęty
1 kot wydany

"OfcŹĄD GMINY
77-400 ZLOTÓW, ul. Leśna 7
woj. wielkopolskie
tel./fax (0-67) 263 53 05 do 07
000556074 NIP 767-14-40-787

Zlotów, dnia 2011-06-17

OŚ.6140.9.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 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 2009 i 2010 r. Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie i transport bezdomnych
psów przedsiębiorcy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38,
77 - 400 Zlotów. Wszystkie zwierzęta na podstawie stałej umowy zawartej z „VetAgro-Serwis" ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków trafiały do schroniska w Pile.
2. W 2009 r. wyłapano na koszt gminy 13 bezdomnych psów, a w 2010r. 20
bezdomnych psów, które przewieziono do schroniska w Pile.
3. Koszt realizacji całego zadania związanego z wyłapywaniem i opieką nad
bezdomnymi psami w 2009 r. wyniósł 32.635,00 zł, a w 2010r. 45.962.00 (opłata
każdorazowa za wyłapanie i transport psów oraz opłata na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających w schronisku).
Z poważaniem

Otrzymują:
J/ Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos", ul. Garncarska 37A, 04 - 886
Warszawa,
2. a/a.E.p.c.

URZĄD GMINY
62-817 Ż e l a z k o w

POWIAT KALISKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

000552030

Żelazków,dn.21.03.2011r.

IWS.6140.1.2011
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 następujące pytania:
Ad l/.W 2009 i w 2010 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 i ustnych.
Ad 2/W 2009 r. na terenie gminy wyłapano i skierowano do schroniska 12
bezdomnych psów, natomiast w 2010 r. wyłapano 9 szt. psów
Ad 3/W 2009 r .koszt realizacji całego zadania wyniósł 4.420,00 - zł, natomiast
w 2010 r.- 3.620,00 zł. Każdorazowo Schronisko wystawiało fakturę.
Jednocześnie nadmieniam, że gmina ma problem z realizacją zadania
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ponieważ nie jest w stanie wybudować i
utrzymać schroniska dla bezdomnych zwierząt na potrzeby gminy. Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu nie zawsze może przyjąć psy z terenu
gminy ze względu na niewystarczającą ilość miejsc. Brak możliwości
podpisania stałej umowy ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt.
Często znajdujemy też osoby ,które decyduj ą się przygarnąć bezdomne
zwierzęta .Podejmujemy w tym zakresie współpracę z Kaliskim
Stowarzyszeniem Pomocy dla Zwierząt „Help Animals" w Kaliszu.
Z poważaniem

URZĄD MlASlAi GMINY
63-210 ŻERKóW

ul. Adama Mickiewicza 5
tel.(062) 740 30 24, fa* (062) 740 36: 27
NIP 617.10.-OR-231 " • 0005?943' !

Żerków, dnia 05.04.201 Ir
RTT TRnnrHRnMV 7WTPR7AT
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Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

NrGKM-7031/1/11

W odpowiedzi na wniosek Wasz z dnia 14.03.2011 r w
sprawie udzielenia informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy w Zerkowie informuje, że:
Ad. l Gmina miała w 2009 i 2010 r. podpisane porozumienie z Towarzystwem Opieki
nad zwierzętami w Jarocinie Schronisko w Radlinie na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Ad. 2 W 2009 r. w ilości 27 bezdomnych zwierząt, a 2010 r. 25 bezdomnych zwierząt.
Ad. 3 Koszt realizacji zadania 2009 r. i 2010 r. wynosił 20.000 zł rocznie
przekazanych schronisku w formie dotacji.

HS"

_^~-

mgr inż. Jacek JędrŁszczyk

