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
KM .6140.5.2013

Babiak, dnia 19.02.2013 r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywania" Urząd Gminy Babiak informuje :
1. Gmina Babiak w 2012 r. nie posiadała stałych umów oraz nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zadania te
realizowaliśmy we własnym zakresie.
2. Wyłapanych i utrzymywanych zwierząt w 2012 roku było 21 sztuk.
3. Realizacja całego zadania łącznie z wyłapywaniem , wyżywieniem , opieką
weterynaryjną

bezdomnych zwierząt

finansowana była z budżetu gminy

Babiak.
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REFERATU
SPRAW KOMUNALNYCH

Sporządził:
S. Bąkowski

URZĄD GMINY W BARAN O WIE
Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel.+486278 10400
fax +48 62 78 l O 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl
Baranów, dnia 04.02.2013 roku

R0.6140.1.2013.IG

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul.ll Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 31.01.2013r. o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informujemy, że w 2012 roku Gmina Baranów:
a) posiadała umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego L.Siemiński z siedzibą
w Łodzi - zawartą w dniu 28.03.201 Ir. oraz z Przychodnią Weterynaryjną mającą
siedzibę w Baranowie - zawartą w dniu 01.12.2012r.,
b) wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy na koniec 2012 roku było 7 psów,
c) koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 18.070,56 zł (opłata ryczałtowa
za pobyt zwierząt pod opieką, usługi weterynaryjne).

Z poważaniem

otarzycki

CA WÓJTA

Wójt Gminy BiaJośliwie
ul. Ks. Kordeckiego l
89-340 BIAŁOŚLIWIE
woj. wielkopolskie

Białośliwie, 2013-03-12

G.6140.2.2013

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że Gmina Białośliwie w 2012 miała
zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą specjalistyczną YET-AGRO
SERYIS z Trzcianki. Dane zawierające ilość pochwyconych i przebywających w schronisku
zwierząt tworzone są na postawie przekazywanych specyfikacji, które stanowią integralną
część faktur jakimi obciążana jest Gmina Białośliwie. Z budżetu gminy w 2012 r. na w/w cel
wydatkowano kwotę 2111,91 zł.

Up.

oj ta

U R Z Ą D MIEJSKI
w Bojanowie
ul. Ryne'* i 2
63-940 Bojanowu

Bojanowo, 2013-02-06

NIP 699-000-92-55 Regon 000528149

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
ROS.7021.56.2013
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miejski w Bojanowie
informuje, że:
1. W 2012 roku gmina Bojanowo nie miała zawartych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Natomiast zawarliśmy porozumienie z Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Henrykowie .
2. W 2012 roku wyłapano 6 bezpańskich psów.
3. W 2012 roku koszt realizacji całego zadania to 54 335,63 zł , ponosimy
comiesięcznego koszty prowadzenia schroniska.
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Urząd Miejski w Borku WIkp.

Borek WIkp., dnia 11 luty 2013r.

OŚGK.1431.2.2013.MT
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z póz. zm.)
Urząd Miejski w Borku WIkp. przesyła odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

Ad.1
Gmina Borek WIkp. w 2012r. podpisała umowę na wyłapywanie i czasową opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami przed przewiezieniem ich do schroniska

z Zakładem Usług

Komunalnych Sp. z o.o. w Karolewie oraz zawarła Porozumienie Międzygminne z
Miastem Leszno- dotyczy Schroniska w miejscowości Henrykowo-Gmina Święciechowa
w sprawie wykupu kojców oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania.

Ad.2
W2012r. zostało wyłapane 11 psów, średnio rocznie utrzymywanych było 13 psów.

Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 88.973,00 zł,
-

zakup kojców w schronisku (61.132,17 zł) - opłata jednorazowa

- koszty utrzymania schroniska i koszty utrzymania zwierząt z gminy Borek WIkp. miesięczne rozliczenie kosztów bieżących
-

wyłapywanie i czasowa opieka nad zwierzętami - opłata ryczałtowa

-

usługi weterynaryjne - rozliczenie na podstawie wykonanej usługi

-

utylizacja odpadów - bezdomnych zwierząt - opłata ryczałtowa
urku Wikp.
rdowski

tieiownik yeisfifochfoily^dowislco, Jichiiskluty,
Inwestytii, Gospwiork' 6iunloni i Gospod* Komunalne'

Urząd Miejski w Borku WIkp.
63-810 Borek Wielkopolski, Rynek 1
powiat gostyński, woj. wielkopolskie

tel. (065) 57 16 120 fax (065) 57 15 893

e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl

www.borekwlkp.pl

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.1431.1.2013

Bralin, dnia K:.7. lutego 2013 roku

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Stosownie do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
28 stycznia 2013 roku, informuję, że:
1. W 2012 roku gmina posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im dalszej opieki z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin
Siemiński z/s w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2.
2. Liczba zwierząt (psów) wyłapanych w 2012 roku wyniosła 9 szt., a w sumie, w
różnych okresach czasu, utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. było 20 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania (brutto) za rok 2012 wyniósł 29 045,22 zł i oparty był
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Otrzymują:
(y 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

URZĄD GMTJWw Brodnicy
63-112 Brodnica 4'.
woj. wielkopolsk -j
NIP7&j-ii-iJ4o3ł REGON 000533133

Brodnica, dnia 11.04.2012r.

UGRG. 6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
28.01.2013 r. Urząd Gminy w Brodnicy pow. śremski woj. wielkopolskie
informuje że:
1.

Posiadamy

Schronisko

Międzygminne

dla

bezdomnych

zwierząt

w miejscowości Gaj gmina Śrem.
Gminie Śrem powierzone są zadania związane z prowadzeniem schroniska dla
bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,

oraz

rozbudowa i eksploatacja schroniska.
Porozumienie zostało podpisane przez 7 gmin:

gminę Śrem, Książ, Dolsk,

Brodnice, Czempiń, Kościan, Kórnik.
2. W roku 2012 zostało wyłapane i umieszczone w schronisku z terenu naszej
gminy 23 bezdomne psy.
3.

W 2012 roku koszt realizacji całego zadania oraz, sterylizację

wynosił

30.288,20 zł.
Płatność w formie dotacji.
Zast$ je i Wójta
mgr inż. Kdfin

lerĄBf}cerak

\l

Brudzew, dnia 2013-OZ-04

RG.6140.1.2013

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28
stycznia

201 3r., Wójt

Gminy

Brudzew

przesyła następujące

informacje w

przedmiotowej sprawie:
1. Gmina

Brudzew

posiada

obowiązującą umowę w

zakresie

opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, (umowa z PGKiM Sp. z o. o. w
Turku, nr1/TBZ/2012zdnia25.01.12r.)
2. Ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Turku będącego w zarządzie PGKiM
Sp. z o.o. korzystało w roku ubiegłym 6 psów, złapanych na terenie gminy
Brudzew.
3. Koszt realizacji przedmiotowego zadania w roku 2012 wyniósł 14 133 zł brutto.
Płatności dokonywano każdorazowo przelewem, po wcześniejszym wystawieniu
miesięcznej faktury Vat.

Referatu Rozwoju Gosnbdarczeg

oprać. D.Kaszyńska- Fisiak, tel.(63) 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

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

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej bezdomne zwierzęta
Urząd Gminy Brzeziny - Referat Gospodarki i Rozwoju
Lokalnego <oc@brzeziny-gmina.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
15.02.2013 11:28

roundcube
f me wetomail tor tha

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013 r. Urząd Gminy Brzeziny informuje, iż w 2012 roku miał zawartą
umowę na wyłapywanie oraz przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu naszej
gminy z Longinem Siemińskim Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
lok. 2 oraz z filią w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice. Zostało wyłapanych 5 psów i utrzymywanych
na koszt gminy w schronisku. Koszt realizacji całego zadania wynosił 3.407.10 zł. Forma płatności oparta jest na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką. Ponadto Gmina poniosła jeszcze koszt jednorazowego
przyjęcia, leczenia i utrzymania jednego psa z terenu naszej gminy przez Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla
zwierząt "HELP ANIMALS" w Kaliszu. Koszt wynosił 1.610 zł.
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

zl

2013-03-21 00:23

Roundcube Webmail :: Gmina Budzyń opieka nad bezdomnymi zwier...

Temat

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.

Nadawca

Gmina Budzyń opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie
Przemysław Łasecki <p.lasecki@budzyn.pl>

Odbiorca
Data

<soz@obrona-zwierzat.pl>
25.02.201309:02

fOUflOCUbO
Fre« webmaii <or tnę rr.asa«»

Witam,
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 28.01.2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuje, że:
1. W 2012 r.Gmina Budzyń posiadała umowę na wyłapywanie zwierząt bezdomnych i zapewnienie im opieki
z „VET-AGRO SERWIS" ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
2. Na koniec 2012 r. na koszt Gminy Budzyń utrzymywanych było 8 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 33 430,79 zł brutto. Płatność za opiekę na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku stanowiący załącznik do faktury.

Pozdrawiam,
Łukasz Szczurek
Urząd Gminy Budzyń
tel. 67 2843 201 w. 26
email: lukasz.szczurek@budzyn.pl

Izl

2013-03-2100:25

Burmistrz
Miasta i Gminy Buk
woj. wielkopolskie

Buk, dnia 01.02.2013r.

MGK 6140.3.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 JĘDRZEJÓW

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013r. 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 przytulisko dla zwierząt bezdomnych.
Ilość wyłapanych psów w 2012 roku wyniosła 56 sztuk. Koszt realizacji zadania, który poniosła
gmina był uzależniony od bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką. Koszt realizacji
całego zadania w 2012 roku wynosił 78.397,68 zł.

B URM I S TR r*

Miasta i Gminy Buk

.
mgr Stanisław Filipiak

Roundcube Webmail :: wniosek z dnia 28. 0 1.20 1 3r

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

wniosek z dnia 28.01.2013r
wojciech ginalski <ginalski@wp.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
04.02.2013 11:59

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.

fOUHOCUOS

F*.

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 28.01.2013 Urząd Gminy w Cekowie-Kolonii informuje, że:
l/ Gmina Ceków-Kolonia miała podpisaną w roku 2012 Umowę na odpłatne wyłapywanie oraz
przetrzymywanie
w schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy z Loginem Siemińskim - Hotel dla
Zwierząt
i Ptactwa Domowego , 92-411 Łódź, ul. Kosdrzewiny 56 lok.2
2/ W roku 2012 wyłapan 2 szt. bezdomych psów
3/ W roku 2012 koszt realizacji całewgo zadania - wyniosał gminę Ceków-Kolonia - ogółem 3.288,00 zł - były
to
koszty za umieszczenie psów w schronisku, oraz leczenie zwiewrzat
Z poważaniem
Stanisław Ginalski
Urząd Gminy Ceków-Kolonia

2013-03-14 16:49

URZĄD GMINY
CHOCZ
Rynek 17, 63-313 Chocz

tel. (0-62)741-53-29:741-53-30
fax (0-62) 741-56-85
pow. Pleszew, woj. wielkopolskie

Chocz, dnia l lutego 2013 roku

OS.1431.1.2012.DC

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28
stycznia 2013 roku, przesyłam poniższe informacje:
1. Gmina Chocz posiada umowę - zlecenie z Zakładem Wodno - Kanalizacyjnym
Sp. z o.o. na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
2. W roku 2012 do przytuliska trafiło 10 psów bezdomnych z terenu gminy Chocz,
z czego 9 psów zostało przekazanych do adopcji.
3. Koszt utrzymania i leczenia bezdomnych zwierząt przebywających w przytulisku
w roku 2012 wynosił 3.965,97 zł. Płatności dokonujemy na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających w przytulisku.

Z poważaniem

mgr Maridn wielgosik
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
Sprawę prowadzi:
Daria Czajka 62 7415-330

URZĄD GMINY
w C h e 3 o *• i e
62-66^
o<
i

Chodów 04.02.2013 r.
ROŚ 6140.5.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
ul. 11 listopada 29
Urząd Gminy w Chodowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuje,
że w 2012 roku Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz umowy ze schroniskiem. Żadne ze schronisk, do których wystąpiliśmy
z pismem o możliwość przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu Naszej gminy
nie odpowiedziało na pismo, bądź udzieliło odpowiedzi, że ze względów technicznych
i kadrowych nie mają możliwości podpisania z nami umowy (schroniska są przepełnione).
Jedynie były przeprowadzone doraźne interwencje, gdzie 3 bezdomne psy znalazły nowych
opiekunów wśród społeczności lokalnej. Koszt tych interwencji wyniósł na kwotę 2 505,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY
64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
www.chodziez.pl, burmistrz@chodziez.pl Bank Zachodni WBK SA o/Chodzież, nr konta 97109013170000000031011932
telefony: centr. 67 282 71 71, sekr. 67 282 72 12, fax 67 282 72 32, NIP 764-10-89-138, REGON 000524559

GK. 1431.2.2013

Chodzież, dnia 11 lutego 2013r.

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania".
Niniejszym informuję, że:
1. Gmina Miejska w Chodzieży, w roku 2012, usługę polegającą na wyłapywaniu zwierząt
bezdomnych z terenu gminy wraz z ich przetransportowaniem i przetrzymywaniem
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, powierzyła firmie „Vet-Agro Serwis", z siedzibą
przy ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
2. W 2012 roku na koszt Gminy Miejskiej w Chodzieży wyłapanych zostało 26 psów
i 6 kotów, a łącznie utrzymywanych było 37 psów i 6 kotów. Zaznaczyć należy jednakże,
że do adopcji wydano w tymże roku 21 psów i 4 koty.
3. Koszt całego zadania w 2012 roku wynosił: 43.381,37 zł brutto. Przedmiotowa opłata
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt z Gminy Miejskiej w Chodzieży przebywających
pod opieką Vet-Agro Serwis, wg ustalonych wcześniej stawek na wyłapywanie, transport,
utrzymanie i usługę weterynaryjną.
Z poważaniem
Z-cą BURMISTRZA MIASTA

SzZ(1313)

WÓJT G M i N Y C H O D Z I E Ż
6 4 - 8 OU C h o d z i e ż
u i . N o t e c k a 28

OŚ 1431.1.2013

Chodzież, dnia 7 luty 2013 roku

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy : udzielenia informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.2013 r. r. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania informuję jak niżej:
l/ 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 Jędrzejowie ,
II w Pogotowiu na koniec roku 2012 r. przebywało 9 psów psy, jednakże w przeciągu całego roku
przebywało okresowo 13 psów , które w trakcie roku znalazły właścicieli,
3/ koszt realizacji zadania :
Rok 2012 r. wyniósł 27 178,86
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.
Faktury wystawiane są w cyklu miesięcznym na podstawie bieżącej ewidencji i za usługi świadczone
w danym miesiącu.

OJTA

KatanHyEjgfa

śkowiak

SEKRtrARH G M I N Y

Urząd Gminy

ul Główna 15,64-412 Chrzypsko Wielkie
NIP- 787-17-89-738, REGON: 000533050
tel.:61 2951 011

Chrzypsko Wielkie 22.03.2013 r.
DiGN-6140.2.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Dotyczy: udzielenia informacji publicznej
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28.01.2013 r.
informuję :
Adl. W 2012 r. gmina Chrzypsko Wielkie nie miała umowy stałej umowy , ani doraźnej
nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.
Gmina chciała i negocjowała podpisanie takiej umowy z Burmistrz Miasta i Gminy
Szamotuły i Fundacją,, Radość Psiaka", lecz do obustronnego podpisania umowy
nie doszło . Zaproponowane koszty okazały się zbyt wysokie przekraczały środki
zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok.
Następnie Gmina chciała podjąć współprace z HOTELEM DLA ZWIERZĄT
OŚRODEK SZKOLENIOWY Paweł Brzozowski z Nowego Tomyśla, ale to się nie
powiodło, gdyż z informacji jakie ukazały się w Internecie Hotel decyzją
Powiatowego Lekarza Weterynarii został zamknięty i nie przyjmował już żadnych
zwierząt, nie podpisywał nowych umów.
Ad2. Brak danych, nie zlecano wyłapywania psów ani kotów .
Ad3. Brak danych , Gmina w 2012 r. nie poniosła żadnych kosztów związanych z opieką
zwierząt bezdomnych , nie wyłapywano zwierząt. Żadne zwierzę nie umieszczono w
schronisku.

Sp. J. D.

Z up. Wójta
mgr mz. Maria Taberska

Urząd Gmiay

63-524 C;ąików
nów. oslrzeszowsfci
woj. wieikopoiskie

Czajków, dnia 2013-02-04

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

Urząd Gminy Czajków w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013 roku
informuje, że gmina Czajków posiada umowę z Panią Katarzyną Cichosz zam.
Niedźwiedź 77 gmina Ostrzeszów na wyłapywanie i odbiór zwierząt bezdomnych.
Umowa została zawarta na okres od 01.07.2011 do 31 grudnia .2013 roku.
W 2012 roku zostały przekazane 3 psy do schroniska.
W 2012 roku koszt realizacji całego zadania wynosił 3.667 ,00 zł w tym 606 zł
opieka weterynaryjna.
Forma płatności jednorazowa za umieszczenie w schronisku i odbiór z miejsca w
którym przebywały psy.

jtd Gminy

Burmistrz Miasta Czarnków
Czarnków, dnia 01.02.2013r.
Nr TI.6140. 2.2013

STOWARZYSZENIE OBRONY ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na Wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, iż Gmina Miasta Czarnków w 2012 roku miała zawartą umowę z „VET-AGRO-SERWIS"
ul. M. Konopnickiej 62, 84-980 Trzcianka lek. wet. Z. Jażdżewski - właściciel Schroniska dla
Bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie na wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta
Czarnkowa z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w w/w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.
Średnio miesięcznie w schronisku przebywa od 12 do 16 psów, natomiast koty przybywają
sporadycznie.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wynosił 52.877,77 zł brutto. Forma płatności jednorazowa faktura na koniec miesiąca w zależności od ilości psów przebywających w schronisku,
wyłapanych i przyjętych do schroniska.

Z poważaniem
z up. BURMISTRZA
Kazmierczak
5TĘPCA BURMISTW7A

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.czarnkoiv.pl

GMINA CZARNKÓW

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

RŚG.6140.4.2013

Czarnków, dnia 05.02.2013

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

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 2012 posiadała zawartą stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki z Firmą VET - AGRO
SERWIS, 64-980 Trzcianka, ul. M. Konopnickiej 62;
2. Na koszt Gminy utrzymywano w roku 2012 średnio miesięcznie 56 szt. bezdomnych
zwierząt;
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 183701,05 zł. Płatność za opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami była miesięczna oparta na bieżącej ewidencji zwierząt.
Dzienna stawka za przedmiotowe zadanie została rozstrzygnięta w drodze przetargu
nieograniczonego;
4. Zgodnie z przyjętym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków w 2012r. na
kastrację, sterylizację psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów wydatkowano
kwotę 9040zł.

z up. WÓJTA GMINY
CzamjloDW
(Henryk Sti^fS^niewski )
KIEROWNIK FteFERATU ROLNICTWA
! OCHRONY ŚRODOWISKA

Roundcube Webmail :: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wy...
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opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie
Nadawca Grunty UG Czempiń <grunty.ug@czempin.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 25.02.2013 12:47
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W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013. Urząd Gminy w Czempiniu niniejszym informuje, że:
Na podstawie 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
zwierzątami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Gaju
w 2012 r. wyłapanych zostało 28 psów, Gmina poniosła ogółem koszty na kwotę 35 325,93 zł.
Roman Skrzypczak

l zł

Urząd Gminy
w Czerminie
63-304 Czermin
woj. wielkopolskie

Czermin, dnia 19.01.2013 r.

RB.6140.1.2013
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Urząd Gminy Czermin w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 28.01.2013 r. data wpływu 31.01.2013 r. Nr 608/13 udziela następujące
informacje:

Ad. l

Rada Gminy Czermin podjęła uchwałę nr XII/69/12 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Czermin.
Rada Gminy Czermin podjęła uchwałę nr XIII/74/12 z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XII/69/12 Rady Gminy Czermin z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Czermin.
Uchwała została uchylona ponieważ gmina nie miała możliwości podpisania umowy
ze schroniskiem, żadne najbliżej położone schronisko dla bezdomnych zwierząt z powiatów
ościennych nie chciało z nami podpisać umowy na przyjęcie zwierząt z terenu naszej gminy.
Jedynie schronisko w Kaliszu wykazało gotowość na przyjęcie zwierząt w skrajnych
przypadkach.
Urząd Gminy zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czerminie, Czermin l B,
63-304 Czermin, usługę całorocznego wyłapywania z terenu gminy bezdomnych zwierząt
wraz z zapewnieniem opieki. W związku powyższym na bazie Zakładu Gospodarki
Komunalnej znajdują się dwa kojce dla psów, w których obecnie przebywają zwierzęta.
Zakład w miarę możliwości szuka osoby chętne do adopcji psów. W przytulisku opiekę
weterynaryjną sprawuje lekarz weterynarii na podstawie umowy w zakresie świadczenia
usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających na terenie bazy Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Czerminie, Czermin l B, 63-304 Czermin. Podpisana umowa z lekarzem
weterynarii Mirosławem Kuberką o udzielenie pomocy zwierzętom ofiarom wypadków
drogowych.
Gmina Czermin podpisała również umowę na wywóz i przetwarzanie produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. I i kat.II z terenu gminy z firmą „Farmutil" HS
S.A. Smiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory.

Ad. 2
1. Ilość zwierząt psów przebywających i adoptowanych w 2012 roku w przytulisku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Data złapania psa
16-02-2010
11-07-2011
14-02-2012
22-03-2012
23-05-2012
12-09-2012
11-10-2012
09-11-2012
12-12-2012

Miejscowość
Grab
Broniszewice
Broniszewice
Broniszewice
Broniszewice
Żale
Broniszewice
Broniszewice
Broniszewice

Termin przebywania psa w
schronisku
do dziś
do dnia 03-02-20 12 r.
do dnia 19-03 -20 12 r.
do dziś
do dnia 14-06-2012 r.
do dnia 10-12-2012 r.
do dziś
do dnia 29-0 1-20 13 r.
do dnia 24- 12-20 12 r.

URZĄD MIASTA J GMINY CZERNIEJEWO
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

„

. .
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Czerniei ewo, dn. 2013-02-06
J

IZP.1431.13.2013.KG

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", na podstawie art. 10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, póz. 1198 ze zmianami) Burmistrz Miasta
i Gminy Czerniejewo wyjaśnia co następuje:

Ad. l
W 2012 roku Gmina Czerniejewo miała podpisane POROZUMIENIE polegające na przejęciu
przez Miasto Gniezno zadań Miasta i Gminy Czerni ej ewo wynikających z art. 11 ust. l
ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002,
z późn.zm.) w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Czerniejewo.
Umowy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych były podpisywane z Panem Ireneuszem
Zawal zam. ul. Jesionowa 10, 62-300 Bierzglinek.
Ad. 2
W roku 2012 do w/w schroniska zostało przewiezionych 8 psów z terenu Gminy
Czerniejewo.
Ad. 3
Opłata za realizację całości zadania za rok 2012 wynosiła: 9.500,00 zł, a opłata za odbiór psa
do schroniska wnoszona była na podstawie protokołu odbioru psa i wyniosła łącznie
8.800,00 zł (opłata jednorazowa 1.100,00 zł za jednego psa), zgodnie z zawiązanym
porozumieniem.

BURMISTRZ
Otrzymują:
l .Adresat
2.A/a

c

czerwonaK
zobacz więcej

Czerwonak, dnia 04 lutego 2013r.
WKŚ. 6140.9.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada nr 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2013r., Urząd Gminy Czerwonak przesyła
informacje dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012:
1.
Gmina Czerwonak posiadała umowę na przyjmowanie i utrzymywanie
bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt podpisaną z firmą VET-AGRO
Serwis ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt prowadzone było przez Straż Gminną Gminy Czerwonak,
2.
Wyłapanych i przekazanych do schroniska dla zwierząt zostało 19 psów
bezdomnych z terenu naszej Gminy.
3.
Koszt realizacji zadania polegającego na utrzymywaniu w schronisku dla zwierząt
bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Czerwonak wyniósł 35.771,71 zł
brutto. Wypłata wynagrodzenia oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.
a/a WKŚ
sprawę prowadzi:
Marzena Cecuła, tel. (61) 65 44 245

Urz^d Gminy Czerwonak, www.C2erwonak.pl
ul Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, rei. 6! 65 44 204, fax 61 8120 270, k3ncelaria@czerwonaK.pl, godziny pracy urzędu: pn, 9.00-17,00, wt.-pt. 8.00-15
Wydział Oosługi Mieszkańców: pn. 9.00-1 7.00. wt.-pt. S.00-14.30, konto bankowe: Bank Zachodni WBK S. A, Oddział Poznań: 15 10 90 17 37 0000 0001 0792 9

URZĄD GMINY
62-110 Damasiawek, ul. Rynek 8
tel. (067)2613611,161. (067)2613627
tel. (067) 261 30 02, fax (067) 261 30 84
NIP7PR-10-01-342

Or.1431.9.2013

Damasławek, dn. 06.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 28.01.2013 r. Urząd Gminy Damasławek
informuje, że:
Ad. l W roku 2012 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 Na koniec roku 2012 na koszt Gminy utrzymywanych było 7 psów.
Ad. 3 W roku 2012 koszt realizacji całego zadania wyniósł 29 694,37 zł, a płatność oparta
była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Otrzymują:
1. adresat
2. aa

^v~ c
v

y jr

TT

mgrinż.Andti Szewczykowski

Sporządzał: Krzysztof Szymczak

ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, tel. (067) 26-13-611, fax. (067) 26-13-627
www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, e-mail: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Dąbie, dnia 01.02.2013 r.
OŚW. 1431.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów
e-mail: soz@obrona-zwierzat.pl

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 2012 r. nie miała podpisanych stałych umów i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienia im
opieki.
2. W 2012 r. nie były wyłapywane i utrzymywane zwierzęta bezdomne na koszt
gminy.

BURMISTRZ MIASTA DĄBIE
/-/ Zbigniew Mielczarek

Otrzymują:
1. Adresat (e-mail).
2.
Aa.

URZĄD M I E J S K I
62-730 DOBRA
Plac Wojska Polskiego 10

pow. turecki, woj wielkopolskie

Dobra.2013.02.11.

tel. 063 179 90 11

IGOŚR. 6140.5.2013.T.T.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

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 2012 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 też żadnych kosztów z tego tytułu.
Sprawę prowadzi :
inspektor T. Trzebiński
tel. 632799928

T R 2

ĄtidrzepPiĄtkowski
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W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na interesujące wnioskującego, którym jest
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, kwestie odpowiadam na pytania zawarte w piśmie z dnia
28.01.2013 roku:

Ad.1
Gmina Dobrzyca nie podpisała umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, gdyż są
one wyłapywane przez przyuczonych pracowników gospodarczych Urzędu. Psy trzymane są w kojcach z
wybiegami na terenie przyległym do gminnej oczyszczalni ścieków w Dobrzycy. Zwierzęta mają zapewnioną
całodobową opiekę, karmienie i opiekę weterynaryjną.
Ad.2
W 2012 roku psów wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było 12.
Ad.3
Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 11.462,08 zł. Płatność przelewem na podstawie
wystawionych faktur.
Z poważaniem

Sławomira Malinowska podinspektor ds. organizacyjnych, planowania, kultury i promocji.

l zl

9nn.ni.in

Urząd Miasta i Gminy
63-140 Dolsk (6)
woj. wielkopolskie
000528178
tel. 2825001 12825017

RG. 1431.2.2013

Dolsk, dnia 12 lutego 2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul.ll Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Odpowiadając na wniosek Stowarzyszenia Obrony Zwierząt z dnia 28 stycznia
2013r. przesłany na adres Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w dniu 31 stycznia 2013r. działając
na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 ze zm.) Gmina Dolsk zwana dalej „JST" udziela odpowiedzi na
przedstawione pytania:
1. Zadania związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt,
wyłapywaniem psów i ochroną przed bezdomnością zwierząt oraz rozbudowa
i eksploatacja schroniska są powierzone Gminie Śrem.
Porozumienie zostało podpisane przez : gminę Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Brodnicę,
Czempiń, Kościan, Kórnik i miasto Kościan.
Schronisko Między gminne dla bezdomnych zwierząt znajduje się w miejscowości Gaj
gmina Śrem.
2. W roku 2012 zostały wyłapane i umieszczone w schronisku z terenu naszej Gminy
33 bezdomne psy.
3. Koszty realizacji całego zadania w 2012 roku wyniosły - 26.908,84-zł. Środki
finansowe ponoszone były na pokrycie kosztów stałych funkcjonowania środowiska
oraz kosztów zmiennych funkcjonowania schroniska w wysokości odpowiadającej
faktycznej ilości psów, przyjętych do schroniska w przeliczeniu na liczbę dób (tj.
pobytu w schronisku).

Maria Marchlewska
UMiG Dolsk
tel. 61 28 25 001 wew. 44
Otrzymują :
1. Adresat
2. A/a.

BURMIST]
m^r Henry}/LiSa

ROŚ.614.3.2013

Dominowe, 15.02 2013r.

STOWARZVSZENIE OBRONA ZWIERZĄT

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

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 2012, informuje:
1. Gmina Dominowe ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki z Gminą Środa Wielkopolska, w
imieniu której usługę świadczą Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów
3, 63-000 Środa Wielkopolska. Zwierzęta są przekazywane do Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Kijewie
•'..: .-.-.
2. w 2012 roku ilość wyłapanych zwierząt to siedem psów;
3. koszt realizacji całego zadania zgodny z zawartą umową (dojazd +odłów +
praca opiekuna + utrzymanie w schronisku) w 2012 roku to - 4.284,80 zł ) płatne raz w miesiącu w ciągu 14 po wystawieniu faktury.

Roundcube Webmail :: Dot. wniosku o udostępnienie informacji publ...

Temat

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Nadawca

Maciej Meller <maciej.meller@dopiewo.pl>

Odbiorca

<soz@obrona-zwierzat.pl>

Kopia

Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.
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Sekretarz <sekretarz@dopiewo.pl>, Iwona Zwierzchowska
<iwona.zwierzchowska@dopiewo.pl>

06.02.201310:12

Szanowna Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
Znak sprawy: WG.1431.009.2013
Informację wytworzył: Iwona Zwierzchowska, Inspektor ds. decyzji lokalizacyjnych
inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowych
Informację udostępnił: Maciej Meller, Asystent Wójta
Data udostępnienia: 6.02.2013
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Dopiewo, ul. Leśna Ic, 62-070 Dopiewo
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28.01.2012 o udostępnienie informacji
publicznej przesyłam następujące informacje:

Ad. l
Wyłapywaniem bezpańskich zwierząt domowych w gminie Dopiewo zajmuje się Straż Gminna
oraz Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie. Zapewnieniem opieki wyłapanym zwierzętom
zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie z którym gmina podpisała umowę na
świadczenie tego typu usług.
Ad. 2
W 2012r. pod opiekę trafiło 86 psów, średnio w miesiącu pod opieką przebywa około 12
psów.
Ad. 3
Wydatki poniesione na realizację opieki nad zwierzętami w 2012 r. wyniosły 41 153 zł.
Forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Pozdrawiam
Maciej Meller
Asystent w biurze Wójta

618 906 364

maciei.meller@dopiewo.pl

Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna Ic
62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl
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Doruchów, dnia 08 luty 2013 roku

R.RBiGK.GW.6140.2.2013

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

Urząd Gminy w Doruchowie odpowiadając na pismo z dnia 28 lutego 2013 roku /
wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 31.01.2013 roku wyjaśnia co następuje :
1. Gmina Doruchów nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt w 2012 roku. Gmina Doruchów każdorazowo udzielała doraźnych zleceń na
zapewnienie opieki bezdomnym psom w schronisku w miejscowości Niedźwiedź 77, 63500 Ostrzeszów prowadzonym przez Panią Katarzynę Cichosz.
2. W 2012 przekazano do ww. schroniska 3 bezdomnych psów.
3. W 2012 roku gmina Doruchów z tytułu jednorazowego umieszczania psa w schronisku
poniosła opłatę w wysokości 3 szt. x 584 zł. brutto = 1752,- zł. brutto, opieka
weterynaryjna 336,- zł. brutto

SEKRETARZ GMINY
1

s

Bugaryn

GMINA DRAWSKC
ul. Powstańców Wlkp. 121

3 D R A w P ,< n

Drawsko, dnia 6 luty 2013 r.

GK-OŚ.6140.2.2013.AG

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

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 31 stycznia 2013r. wniosku
0 udostępnienie informacji publicznej, udzielam Państwu informacji na temat sposobu
1 skutków wykonywania zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania w
roku 2012.
W roku 2012 Gmina Drawsko miała podpisaną stałą umowę z firmą Vet-Agro
Serwis, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom. Na utrzymaniu na koszt gminy w schronisku znajdowało się do 9
psów. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 30 904, 92 zł., forma płatności
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Z poważaniem,

^ up

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Obrona zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

2. a/a
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Duszniki, dnia 4 lutego 2013 r.

RSO.6140.11.2013

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

Odpowiadając na pismo z dnia 28 stycznia 2013 r. dotyczącego udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ Urząd Gminy Duszniki przekazuje
następujące dane:
1) W roku 2012 Gmina Duszniki miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki z Hotel dla Zwierząt p. Paweł
Brzozowski - Glinno / koło Nowego Tomyśla.
2) Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w
2012 roku przedstawiają się następująco: 21 sztuk.
3) Koszt całego zadania wyniósł: 14.694,44 złote. Forma płatności oparta była na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.
Z poważaniem
SEKRETARZ GMINY

v

Jan Pteuk
Otrzymują:
1 .Adresat
2.a/a M.Z.

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

URZĄD GMINY GIZAŁKI
ul. Kaliska 28
63 - 308 Gizałki
tel, 62 / 7411517, 525; fax 62 / 7411195
1RNPP

'

Gizałki, dnia 11.02.2013 r.

RNPP.1431.1.2013

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013 r. (data wpływu 31.01.2013 r.), dotyczący
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Gizałki przekazuje poniższe
informacje:
1. W dniu 29.10.2012 r. Gmina Gizałki zawarła umowę z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o.
w Gizałkach na świadczenie usług w zakresie opieki nad zwierzętami przebywającymi w
miejscu czasowego ich przetrzymywania zlokalizowanym na terenie bazy tego Zakładu.
Wyłapywaniem zwierząt zajmował się pracownik Urzędu Gminy.
2. W 2012 r. wyłapano 4 psy, które były utrzymywane na koszt gminy, z tego 2 psy zostały
przygarnięte przez mieszkańców gminy.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 7.263,34 zł i obejmuje wykonanie kojców,
zakup karmy, usługi weterynaryjne oraz od listopada 2012 r. - wynagrodzenie ryczałtowe
za opiekę nad zwierzętami.
Nadmieniamy, że na terenie naszego powiatu nie ma schroniska dla zwierząt,
a schroniska znajdujące się w sąsiednich powiatach odmawiały przyjęcia psów z terenu naszej
gminy.

'Z up. WÓJTA

Jh&rfdi-

ntgr inż. Krystyna Matysiak
Kierownik Referatu Nieruchomości,
Ś r o d o w i s k a i PUnownnio Przestrzennego

URZĄD

l E J S K

62-200 GNIEZNO, ul. Lecha 6
Telefon:
Telefax:

61
61

426-O4-OO
426-16-87

www.gniezno.eu
e-mail: gniezno@gniezno.eu

WT.OS.1431.1.2013

Gniezno, dnia 4 lutego 2013r.

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
UL. 11 LISTOPADA 29
28-300 JĘDRZEJÓW
W związku z Wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miejski w Gnieźnie
uprzejmie informuje:
1. Miasto Gniezno w 2012r. podpisało umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z firmą TRAPER s. c.
Dalszą opiekę nad wyłapanymi zwierzętami powierzono Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt - w zarządzie URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie
2. Rocznie do Schroniska trafia około 300 psów, z czego na stałe przebywa ok. 6080 sztuk.
W 2012r. wyłapanych zostało 117 psów i kotów.
3. Koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 2012r. wynosił
296.871,94zł., a koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt 25.100,00zł.
Koszty utrzymania Schroniska pokrywane były na bieżąco, fakturami miesięcznymi,
zgodnie z dokonanymi wydatkami. Natomiast za wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Miasto płaciło na podstawie rozliczenia powykonawczego.
Z poważaniem

DYREKTOR VS "YpZIAŁU

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a (Sprawę prowadzi: Kinga Kokoszyńska - Tekień, tel. 061 426 04 76)

Roundcube Webmail:: Odpowiedz z Gminy Gniezno

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Odpowiedz z Gminy Gniezno
<r.skweres@ug.gniezno.internetdsl.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.,

roundcube

Fn» watomat" for :ńe n :

04.02.2013 12:10

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenie informacji
publicznej dotyczącej "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" podaje
poniżej następujące odpowiedzi:
ad. l Gmina Gniezno w 2012 roku posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Przedsiębiorstwem „GREEN POINT", Zakład Konserwacji i Utrzymania Zieleni, ul.
Chrobrego 27/6, 62-200 Gniezno
ad. 2 W 2012 roku na terenie Gminy Gniezno wyłapano 18 bezdomnych zwierząt
ad. 3 Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 19 980 zł
Z poważaniem
Rafał Skweres
Urząd Gminy w Gnieźnie
tel. 061 424 57 66

2013-03-14 16:50

WÓJT GMINY

Godziesze Wielkie
RZ.6140.2.2013

Godziesze Wielkie, dnia 12 lutego 2013 roku

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28 stycznia 2013 roku
(data wpływu 31 stycznia 2013 roku), Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że:
1. Gmina Godziesze Wielkie w 2012 roku miała podpisaną umowę na „ Odpłatne
wyłapywanie oraz przetrzymywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierząt
pochodzących z terenu Gminy Godziesze Wielkie" z Panem Longinem Siemiańskim
prowadzącym działalność gospodarczą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, ul
Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź
2. W 2012 roku z terenu Gminy Godziesze Wielkie odłowiono i przekazano do
schroniska 6 bezdomnych psów, z tego w ciągu roku jeden pies został adoptowany a
pięć nadal przebywa w schronisku.
3. Opłata za pobyt bezdomnych zwierząt przekazywana jest miesięcznie, na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt będących w schronisku.Za odłowienie bezdomnego psa
opłata wnoszona była jednorazowo za usługę. Łączny koszt w 2012 roku wyniósł
8616,82 zł

MINY
blęcka

MINY

Roundcube Webmail :: informacja dot.opieki nad bezdomnymi zwierz...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

informacja dot.opieki nad bezdomnymi zwierzętami
HALINA DURNIEWICZ UM GOLINA
<h.durniewicz@golina.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
21.03.2013 08:27

roundcube
tor I

Urząd Miejski w Golinie informuje, że w dniu 7 lutego 2013r. wysłał informację o jaką wystąpiło Stowarzyszenie
Obrony Zwierząt w Jędrzejowie z błędnym adresem e-mail: soz.(o)obrona-zwierzat.pl i wiadomość się nie
wróciła. Za zaistnałą pomyłkę bardzo przepraszamy. Ponadto informujemy, że 1). G mina Golina miała w 2012r.
umowę podpisaną z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o. ulica Parkowa 6 na
utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt,
2) .9 szt. psów było w przytulisku w 2012r.
3).koszt utrzymania wynosił: 14302,16zł, płatne co miesiąc wg wystawionej faktury.
Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

l zł
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Gołańcz, dnia 6.02.2013r.

N!P 76619757

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzieleniu informacji publicznej informuję:
W odpowiedzi na punkt l :
Urząd Miasta i Gminy Gołańcz posiada podpisaną umowę z firmą: YET-AGRO
SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, która zajmuje się wyłapywaniem
zwierząt bezdomnych z terenu gminy wraz z przetransportowaniem i przetrzymywaniem
zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
W odpowiedzi na punkt 2:
W roku 2012 na terenie gminy wyłapano 6 bezdomnych psów. Łącznie na dzień
dzisiejszych gmina ponosi koszty za utrzymanie 16 psów.
W odpowiedzi na punkt 3 :
Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 52 126,47 zł. Za opiekę zwierząt
wybrano sposób zapłaty przelewem. Na podstawie umowy, która obowiązywała w 2012r.
Cenny netto na rok 2012:
- a czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 75,51 zł/godzinę, bez względu na
ilość pochwyconych zwierząt
- przyjęcie zwierzęcia do schroniska 40 zł/szt.
-

pobyt zwierzęcia w schronisku 7,00 zł/dobę

-

sterylizacja 95,00zł/szt.

-

przejechane kilometry 1,00 zł/km

-

opłata stała abonamentowa

150,0zł/- wysokość

opłaty niezależnie od ilości

posiadanych zwierząt w schronisku. Celem opłaty jest pokrycie kosztów gotowości
schroniska do przyjęcia zwierzęcia oraz utrzymania zwierząt, co do których

nie

można ustalić miejsca pochodzenia tzw. zwierzęta podrzucone pod schronisko.
-

Zbiór i utylizacja padliny zwierząt bezdomnych i innej drobnej zwierzyny
125,0zł/szt.

Do w/w cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.

-

URZĄD GMINY
w GOŁUCHOWIE

63-322 Gołuchów, ul. Lipowa l

NH^So^M1/

Gołuchów, dnia 13.02.2013 r.

RG-OŚ.1431.3.2013

rona

/a dowodem doręczenia

Zwierząt
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informuję co następuje:
Gmina Gołuchów

nie zawarła

umowy

z podmiotem

prowadzącym schronisko lub

przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r.
0 działalności gospodarczej. Obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt realizuje Gmina
Gołuchów w ten sposób, że na zgłoszenie lub w skutek pozyskanej informacji o wałęsających się
bezdomnych zwierzętach w pierwszej kolejności działania podejmuje Strażnik Gminny. Jeżeli sytuacja
tego wymaga odłowienie zwierzęcia zgłasza osobie z którą zawarto umowę zlecenia w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gołuchów i ich transportu do Miejsca Doraźnego
Przetrzymywania Zwierząt - „Przytuliska" zlokalizowanego na terenie Zakładu Usług Komunalnych
ul. Biberona 8.
Miejsce Doraźnego Przetrzymywania Zwierząt - Przytulisko funkcjonuje od stycznia 2010
roku. Od tego czasu wyłapaliśmy 73 bezpańskie psy. Udało nam się znaleźć dom dla 47 psów w tym
1 pies zwrócony właścicielowi. W 2012 roku koszt wyłapania, opieki weterynaryjnej i utrzymania
zwierząt wyniósł 37.639,58 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. Fabrycena 1. 63.800 Gostyń
fet 6* 5? 203 44 $7 203 U
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Gostyń, dnia 06.02.2013r.

/2013

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 stycznia 2013r. o udzielenie informacji publicznej Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu informuje, iż:
1. W imieniu gminy wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012
zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.
2. W roku 2012 wyłapano 137 psów oraz 62 koty, oddano do adopcji 105 psów, padło lub
uśpionych zostało 5 psów.
3. Koszty utrzymania wyniosły w 2012r. 125.298,87 zł netto. Rozliczanie następowało
miesięcznie i oparte było na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku.

Z poważaniem

D Y R l/K T O R
MatibinJ&awiec

Roundcube Webmail :: Informacja z zakresu przeciwdziałania bezdo...

Temat
Nadawca
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http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.,

Informacja z zakresu przeciwdziałania bezdomności

™ierząt

<ochronasrodowiska@grabownadprosna.com.pl>

roundcube
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<soz@obrona-zwierzat.pl>
01.03.2013 14:25

W odpowiedzi na zapytanie dot. udzielenia informacji publicznej udzielam odpowiedzi na pytania:
1. Gmina Grabów nad Prosnąw 2012r. podpisała umowę z P. K. Cichosz kierownikiem schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Niedźwiedziu, na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku.
2. W 2012 r przekazano do schroniska 10 psów O kotów.
3. Realizacja zadania to koszt 8.00 zł za wyłapanie, przewiezienie i zapewnienie opieki w schronisku, na
podstawie rachunku wystawianego zgodnie z umową oraz 998,70 zł opieka weterynaryjna (w tym
m.in.szczepienia, leczenie po wypadku drogowym) płatne na podstawie rachunku wystawionego przez lekarza
weterynarii, zgodnie z obowiązującą umową.

Z poważaniem
Katarzyna Fabianowska
Inspektor 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 lub 603 705 269
fax 062 73 05 050
Prosimy o rozważenie czy wydrukowanie tego maiła jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

l zł
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Granowo, dnia 4 lutego 2013 r.
GiGN.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada nr 29
28-300 Jędrzejów
Dot. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia 2013 r. o udzielenie informacji
publicznej Urząd Gminy w Grano wie informuje:
Ad.l. w roku 2012 Gmina Granowo miała podpisaną umowę zlecenie z osobą
fizyczną, która zajmowała się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
i zapewnieniem im opieki.
Ad.2. ilość psów, nad którymi sprawowana była opieka w 2012 r. jest
zróżnicowana ponieważ po ich wyłapaniu szuka się dla nich nowych właścicieli,
rocznie to około 2 psy.
Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. to 5.400,-zł wynagrodzenie,
inne :
299,97 - kupno karmy i obroży dla zwierząt,
259,85 usługi szczepienia i uśpienia.

Wójt Gminy
Zbigniew Kaczmarek

Urząd Gminy Granowo
ul. Sportowa nr 2
62-066 Granowo
tel. 61 4472001 wew. 22
e-mail: b.konieczna@granowo.pl

UR2ĄD GMINY GRODZIEC
u . Główna 17.. 62-580 Grodziec
te!./fax 063 248 55 00
rt n r\
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Grodziec, dnia 31.01.2013r.
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Urząd Gminy Grodziec informuje, że w ramach zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2012 roku oddaliśmy dwa psy do schroniska, których
utrzymanie finansujemy ze środków przeznaczonych na ten cel.
Nasza Gmina od 01.08. 2012r. ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 Kutno oraz od 20 sierpnia 2012
roku z firmą „Herkules" - Zbigniew Szczechowicz, zam. Słowik, ul. Gdańska 107, 95-100
Zgierz zajmującą się wyłapywaniem i transportem do schroniska bezdomnych psów z
terenu Gminy Grodziec.
Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 3169,20 złotych, natomiast płatność za
opiekę oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.

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

Grodzisk Wielkopolski, 06.02.2013 r.
WOS-6140/4/2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia
28.01.2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
l . Gmina Grodzisk Wielkopolski w 2012 r. posiadała umowę na utrzymywanie przytuliska dla
bezdomnych zwierząt z Grodziskim Przedsiębiorstwem Komunalnym ul. Kościańska 32,
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski.
2. W 2012 r. na koszt Gminy wyłapano 26 szt. psów i utrzymywano 3 1 szt. psów.
3. Koszt realizacji umowy za 2012 r. wyniósł ryczałtowo l .250,- zł miesięcznie
tj. 1 5. 000,- zł rocznie.
1

t

Z up. B U R MIS TJRZA

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Kopia a/a.
Sprawę prowadzi: Piotr Szymanowski tel. ( 61) 4453072

Marek

fs k i

>wiska

WÓJT GMINY GRZEGORZEM
Pl. 1000-lecia PP l
62-640 G r z e g o r z a *

Grzegorzew, 06.02.2013r.

OK.1431.3.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Odpowiadając na Państwa pismo z 28.01.2013r. dot. udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Grzegorzew w roku 2012 miała podpisaną umowę ze Schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel" w Kutnie na zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom domowym.
2. W minionym roku na terenie Gminy Grzegorzew wyłapanych zostało 11
psów w tym 7 szczeniąt i l kot. Zwierzęta te zostały przekazane do adopcji
nowym właścicielom, tylko jeden z psów został przekazany do schroniska.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł l 415,97 zł, w tym na
zakup materiałów i wyposażenia dla bezdomnych zwierząt przeznaczona
została kwota 254,87 zł zaś za pobyt psa w schronisku gmina poniosła
koszty w wysokości l 161,10 zł.
Z powa; mem,

Otrzymują:
/(l). Adresat

2. Aa
Wyk. K.F.

wój/i

MINY

Bożena

qminiak

^

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

U RŻĄ D GMINY JA RA CZE WO
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska l
tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02
tel./fax(0-62)7473102

Jaraczewo, dnia 07 lutego 2013r.
1.6140.1.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 stycznia 2013r. (data wpływu do tut. urzędu
31 stycznia 2013r.), Urząd Gminy Jaraczewo informuje, że:
1. W 2012r. Gmina Jaraczewo zawarła porozumienie z Gminą Jarocin przy udziale
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jarocinie, którego przedmiotem
było korzystanie przez Gminę Jaraczewo z usług gminnego schroniska dla zwierząt
zlokalizowanego w miejscowości Radlin.
2. W 2012r. Schronisko dla zwierząt w m. Radlin przyjęło z terenu naszej gminy
15 bezdomnych psów. Obecnie w schronisku przebywa 19 psów z terenu Gminy Jaraczewo,
które trafiły do Schroniska w latach poprzednich.
3. Gmina Jaraczewo w 2012r. na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt
przeznaczyła środki budżetowe w kwocie 34 400,00 zł.

Z up.
Stanisław
Zastę
Otrzymują:
1.

Wnioskodawca;

2.

a/a.

ŻAK

•
*
.
JAROCIN
KUKK-WOI.NK
MIASTO

Jarocin, dn. 14.02.2013r.
WGKI.6140.6.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami

i ich

wyłapywanie" Urząd Miejski w Jarocinie ustosunkowując się do zadanych pytań informuje
co następuje:
1. Czy i z kim gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywania bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Gmina Jarocin w 2012 roku miała podpisaną umowę na adaptację, prowadzenie
i

obsługę schroniska

dla

bezdomnych

zwierząt

zlokalizowanego

w

Radlinie

z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Jarocin. Podpisanie umowy
odbyło się na podstawie rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert na przedmiotowe
zadanie.
Na podstawie ww. umowy również odbywa się na terenie Gminy Jarocin odławianie
bezdomnych zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział
Jarocin. Jednocześnie odławianiem zajmuje się również Straż Miejska w Jarocinie.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt

(psach/

kotach)

utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. ?
Na koszt Gminy Jarocin w 2012 roku utrzymywane było średnio:
-117 psów,
- 29 kotów.

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
te!.: +48 62 749 96 50 / fax: +48 62 747 22 25
e-mail: office@jarocin.pl
www.jarocin.pl

wyłapanych

i/lub

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
W 2012

roku Gmina Jarocin ogłaszała otwarte

prowadzenie

i obsługę schroniska dla

konkursy ofert na adaptację,

bezdomnych zwierząt

zlokalizowanego

w Radlinie. W roku 2012 Gmina Jarocin miała podpisane porozumienia dotyczące
możliwości korzystania

przez Gminy: Jaraczewo, Żerków,

Pępowo i Pogorzela

z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Radlinie.
W związku z tym na podstawie podpisanej umowy z TOŻ w Polsce Oddział Jarocin
(zawartej w wyniku rozstrzygniętych konkursów ofert)

Gmina Jarocin przekazała

dotacje na Schronisko na łączną sumę 255.600,00 zł, z czego z Gminy Jarocin
pochodziła kwota 150.000 zł, a z pozostałych Gmin 105.600,00 zł.

Sporządziła: Beata Godniak,
tel. 62 749 95 41

Roundcube Webmail :: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca

Urszula Żmudzińska <urszulaz@jastrowie.pl>

Odbiorca

<soz@obrona-zwierzat.pl>

Data

roundcube

07.02.2013 09:48

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie odpowiedzi na Państwo wniosek informuje ,co
następuje:
1. W 2012 r. gmina miała podpisane umowy ze schroniskiem "Vet-Agro"
Trzcianka i Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwirząt
'Reks" Kołobrzeg
2.Ilość psów wyłapanych i oddanych do schroniska w 2012 r -. 7 szt , liczba
kotów bezdomnych dokarmianych -64 szt
3.Koszt realizacji programu opieki nad zwierzętami w 2012 r. wyniósł.- 17
651,- zł ( tj. opłaty za schronisko,dokarmianie kotów,usługi weterynaryjne)
pozdrawiam
Urszula Żmudzińska-Czerwonka
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
ul. Żymierskiego 79
64-915 Jastrowie
tel. 7067/265-72-33
e-mail urszulaz@Jastrowie.pl

URZĄD GMINY

ul. Dworcowa 2?
64-810 KACZORY
te!. 0-67 - 284237). hsx 0-76 - 2S41233
Went. 000538481 NiP 764-11-05-127

KaczQry

ROŚ.6142.3.2013
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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji jawnej Urząd
Gminy Kaczory informuje:
- w roku 2012 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 2012 wyłapano 4 psy aktualnie na utrzymaniu w schronisku
znajduje się l szt.
- koszty utrzymania psów w schronisku i leczenie psów z wypadków
wynosiły w roku 2012 - 13 815 zł.
ł N S P £* T O K
W załączeniu przesyłani kserokopię umowy.

Trzcianka, dnia 30.11.2011r
Aneks do umowy

Do umowy z dnia 25.05.2010r.
O wykonanie usługi :
Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy z przetransportowaniem i
przetrzymaniem zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt
zawarty w dniu l.XII.2011r.
Stronami aneksu są:
Gmina Kaczory
reprezentowaną przez
Wójta Gminy mgr Brunona Wolskiego
zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM"
oraz
„Vet-Agro Serwis" z siedzibą ul. M.Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, zwana
„WYKONAWCĄ"
I) Aneks wprowadza do umowy następujące zmiany:

Za
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. w § 2 usuwa się zapis :
- zbiór i unieszkodliwianie zwłok bezpańskich zwierząt i w to miejsce wprowadza się
zapis o treści :
- działanie w imieniu Gminy w zakresie zagospodarowania zwłok zwierząt
bezdomnych zakwalifikowanych do grupy 020182
2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści :
wykonanie usługi ustala się wynagrodzenie netto:
Kilometry przejechane w czasie akcji 1.00 zł/km
Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 95.00 zł/godzinę, bez względu
na ilość pochwyconych zwierząt (nie mniej niż 1 godzina),
Przyjęcie psa do Schroniska 40.00 zł (opłata obejmuje wymagane szczepienia
profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne),
Pobyt psa w Schronisku 7.00 zł/dobę pobytu.
O ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach sterylizacja, kastracja, trwałe
znakowanie - koszt 95.00zł
Działanie w zakresie zbioru, unieszkodliwiania zwłok bezpańskich zwierząt 125.00 zł/szt. Cena dotyczy zbioru padłych zwierząt bezpańskich oraz innej
drobnej zwierzyny w wadze do 30 kg.

7. Opłata stała abonamentowa 150.00 zł/miesięcznie.
Do w/w cen dolicza się obowiązujący podatek VAT. Ceny dotyczą roku 2012.
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.
3. W § 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Termin realizacji usługi ustala się na okres od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
II) Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
III) Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA
(GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GŁÓWNY RYNEK 20,62-800 KALISZ
Kalisz, 4 luty 2013r.
WSRK.6140.0002.2013.WSz.
D2013.02.00294

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
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Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia 2013 r. o udzielenie informacji publicznej,
uprzejmie informuję, co następuje:
1. W 2012 roku prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu oraz
wyłapywaniem zwierząt i ich transportem do Schroniska zajmowało się Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce z którym Miasto Kalisz zawarło umowę w dniu
29.12.2011 r.
2. Obrót zwierząt w 2012 roku przedstawiał się następująco:
Stan na 1.01.2012r. - 253
Przychód
- 389
Rozchód
- 396
Stan na 31.12.2012r.-247

psy,
psów,
psów,
psów,

25
167
161
31

kotów,
kotów,
kotów,
kotów.

3. W uchwale budżetowej Kalisza na 2012 r. zabezpieczono na zadanie związane z
prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu i wyłapywaniem zwierząt
oraz ich transportem do Schroniska kwotę 350.000 zł.

l t* L. IM i K \
N A
Wydziału Środowiska, Rolnictwu

Gospodarki K o m u n a l n e j /

URZĄD GMINY
w Kawęczynie
62-704 Kawęczya, woj. wielkopolskie
tel. 63 2885-910, fax 63 2885-940

Kaw PC2 vn dnia DR 02 ?m 3 r
Kawęcz y n,dn,a 05.02.2013 r.

RWS.6140.1.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd
Gminy w Kawęczynie informuje,że gmina w 2012 r. miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 62-700 Turek ul. Polna 4 do
przyjmowania,przetrzymywania i wyłapywania bezdomnych zwierząt w Schronisku w Turku.
Koszt realizacji zadania wyniósł około 14.000 tyś. zł w 2012 r. płatny co miesiąc po uprzednim
wystawieniu faktury przez Przedsiębiorstwo.

ZenomI

SEKRETWR.Z G W N V

URZĄD GMINY

62-530 Kazimierz Biskupi
ul. Plac Wolności 1

tel. 63 2411210, fax 63 2411215
(229)

Kazimierz Biskupi dn.04.02.2013r.

OŚR.1431.1.2013

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

dok: udostępnienia informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28.01.2013 r. (data wpływu do tutejszego
Urzędu 31.01.2013 r.) w przedmiocie Ochrony Zwierząt na terenie Gminy Kazimierz Biskupi
informujemy:
ł.Gmina zlecała doraźnie wyłapywanie bezdomnych zwierząt Lecznicy dla Zwierząt
w Golinie ul. Słowackiego 6 62-590 Golina. Zlecała doraźnie wykonanie usługi na pobyt
zwierząt Schronisku w Koninie prowadzonym przez Towarzystwo Opieki Nad
Zwierzętami w Polsce Urząd Oddziału w Koninie ul. Gaj owa 2 62-510 Konin
2.Dane o ilości zwierząt utrzymywanych w Punkcie Tymczasowego Przetrzymywania
Zwierząt w Kazimierzu Biskupim oraz Schronisku prowadzonym przez Towarzystwo
Opieki nad zwierzętami w Koninie w roku 2012 - 31 psów.
3.Koszty realizacji całego zadania poniesione w roku 2012 przez Gminę Kazimierz Biskupi 13.090,85 zł - płatność za pobyt i opiekę nad zwierzętami w schronisku oparta była
na bieżącej ewidencji zwierząt tj.
a) za pobyt dobowy zwierzęcia w schronisku - 7,00 zł/dobę
b) za zaszczepienie psa - 50,00 zł
c) za czipowanie psa
- 60,00 zł
d) za odpchlenie
- 10,00 zł
e) za odrobaczenie
- 5,00 zł
Z poważaniem

Otrzymuje:
1. Adresat
2. OŚRa/a

Z up, Wój|[a Gminy
Zbigmeul

Kierownik Referatu Ochron ŚrodoWsks i Rolnictwa

ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
tel. 61 2918 065
e-mail gmina@kazmierz.pl
www.kazmierz.pl

ROS.6141.3.2013

SAMORZĄDOWY

, LIDER
\EDUKACjl

Kaźmierz; 05.02.2013
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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy, iż:
1. Gmina w roku 2012 posiadała zawartą umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
pochodzącym z terenu Gminy Kaźmierz. Umowę zawarto z Fundacją „Radość Psiaka" z siedzibą
w Baborówku ul. Szkolna 4
2. w 2012 roku dostarczono do schroniska 11 szt. psów, średni stan zwierząt pochodzących z Gminy
Kaźmierz kształtował się na poziomie 20 szt.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 33.000,- zł. Zgodnie z zawartą umową rozliczenie
następowało w formie ryczałtowej

ASTĘBCA WÓJTA
j f\^U^^J^^-

Marek Jakubowski

URZĄD MIASTA i GMINY w KĘPNIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, NIERUCHOMOŚCI,
OCHRONY ŚRODOWISKA i PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
ul. S i e n k i e w i c z a 26, 63-600 K ę p n o , t e l . / 6 2 / 78 25 810,
adres do k o r e s p o n d e n c j i : u l . R a t u s z o w a nr l, 63-600 K ę p n o
Kępno, dnia 5 lutego 2013 roku
WGKNOŚiPP.7021.3.1.2012/10

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 31 stycznia 2013 roku,
działając na podstawie art. 4 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198, z późn. zm.), udziela się następujących odpowiedzi:
1. Gmina Kępno na podstawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego powierzyła zadania z zakresu sprawowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w okresie od l stycznia do 31 grudnia 2012 roku, na mocy podpisanej w dniu
21 grudnia 2011 roku umowy, następującemu podmiotowi:
„Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego",
Longin Sieiniński,
ul. Kosodrzewiny 56 m.2,
92-411 Łódź,
Schronisko w miejscowości Wojtyszki 18 ( Gm. Brąszewice)

Ponadto w zakresie udzielenia doraźnej opieki weterynaryjnej w stosunku do
bezdomnych zwierzętach odłowionych z terenu Gminy Kępno, a zwłaszcza pomocy
zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych powierzano lecznicy:
„CENTRUM WETERYNARII' S. C..,
ul. Młyńska 9,
63-600 Kęjmo

2. W roku 2012 na terenie Gminy Kępno wyłapano łącznie 29 zwierząt ( psy i koty), z których
w wyniku rozpoczętej w roku 2011 kampanii edukacyjno-informacyjnej ( Uchwałą nr
XII/75/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie opłaty od
posiadania psa) polegającej na rozpowszechnieniu możliwości uzyskania zwolnienia z opłaty
od posiadania psa, w sytuacji adopcji bezdomnego zwierzęcia pochodzące z terenu Gminy
Kępno. W roku 2012 przekazano do rodzin adopcyjnych w sumie 11 zwierząt. Pozostałe 18
psów trafiło do ww. schroniska dla zwierząt położonego w miejscowości Wojtyszki.

3. Całkowity koszt realizacji całego zadania polegającego na sprawowaniu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami wyniósł w 2012 roku: 231 111,96 zł i obejmuje on koszty
utrzymania zwierząt w schronisku ( łączna ilość psów odłowiona w latach 2007-2012
wyniosła na dzień 3l.l2.l2r. ~ 105 psów), a także opieki weterynaryjnej udzielonej przez
Centrum Weterynarii w Kępnie dla 29 zwierząt. Płatność za opiekę polega na wyliczeniu
bieżących kosztów zewidencjonowanych zwierząt przebywających w schronisku ( ilość dni
pobytu zwierząt oraz kosztów transportu).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami, Ochrony

Środowiska

i Planowania

Przestrzennego przy ulicy Sienkiewicza 26 ( I piętro), 63-600 Kępno lub pod numerem telefonu
(62)7825810.
2 up, BURMISTRZA
mgr inź. mnie l Dyle

Otrzymują:
1. Adresat - email: soz@obrona-zwierzat.pl;
2. A/a.
Do wiadomości:
l. Sekretarz Miasta i Gminy Kępno

Kiszkowo, dnia l lutego 2013 r.

Roi. 6140.3.2013
Stowarzyszenie Obf ona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia 2013 roku o udzielnie informacji
publicznej na temat sposobu wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", informuję:
1. Rada Gminy w 2012 roku podjęła uchwalę w sprawie współdziałania
z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Kiszkowe, Uchwała Nr XIIl/96/12
z dnia 31 stycznia 2012 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. Za wykonanie przez Miasto Gniezno powierzonych obowiązków gmina w 2012 roku
przekazała dotację na rzecz Miasta Gniezna w wysokości 1100,00 zł za l psa. Środki
finansowe za wykonanie zadania były przekazywane miesięcznie na podstawie
protokołu odbioru zwierzęcia.
4. W roku 2012 wyłapano 2 psy.
Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

.oundcube Webmail:: informacja

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

informacja
Anna Sierzchulska <anna.sierzchulska@kiszkowo.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
04.02.201309:09

• Skanowanie 2013-02-04 08-46.pdf (311 KB)
Witam,
Przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 28 stycznia 2013 r.
Pozdrawiam,
Anna Sierzchulska
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
tel. 614297013
Urząd Gminy Kiszkowe
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

roundcube
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URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW
pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
TEL: +48 63 27 00 900, NIP: 6651804524, REGON: 000529462
Kleczew, dnia 04.02.2013

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

Znak sprawy: GK.6140.00001.2013

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.2013 r., znak sprawy: SW 61 na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję,
na

iż Gmina Kleczew do 18 października 2012 r. udzielała doraźnych zleceń

wyłapywanie

zwierząt

Zakładowi

Gospodarki

Komunalnej

i

Mieszkaniowej

Sp. z o. o. w Kleczewie i forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką. Natomiast 18 października 2012 r. Gmina Kleczew zawarła umowę
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie na administrowanie
„przytuliskiem" dla bezpańskich psów i wyłapywanie psów bezpańskich. Formą płatności
wynikającą z umowy jest ryczałt. W 2012 r. wyłapano i zapewniono opiekę 27. bezdomnym
zwierzętom. Koszt realizacji całego zadania na 2012 rok wyniósł 35 796,50 zł.

Z poważaniem

GM

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
2. a/a

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

Kleszczewo, 08.02.2013r.

OR.1431.1.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, przekazuję poniższe
dane w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie Gminy Kleszczewo w 2012r.:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się na zlecenie Urzędu Gminy Zakład Komunalny w Kleszczewie. Opiekę wyłapanym zwierzętom zapewniało
przytulisko na terenie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.
2. Liczba psów wyłapanych: 3; łączna liczba utrzymywanych psów: 9 (w tym 3 psy
przekazane do adopcji).
3. Koszt realizacji całego zadania i forma płatności za opiekę:

Lp.

Nazwa zadania

1.
2.

Karma
Wyłapywanie i opieka

O

Opieka weterynaryjna
Wyposażenie przytuliska
RAZEM

4.

Koszt [zł]

Forma płatności

3.233,18 Zakup na bieżąco
refundacja
2.082,12 Miesięczna
wynagrodzeń
pracowników
Zakładu Komunalnego
1.386,72 Miesięczna
2.866,83 Zakupy w razie potrzeby
9.568,85

Z poważaniem,
Wójt Gminy Kleszczewo
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Otrzymują:
1. soz@obrona-zwierzat.pl
2. a/aMN

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

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji

publicznej

r

Mnnikfl Nowicka
IMnwirka <M.Nowicka@kleszczewo.pl>
<M.Nnwirk a(2)klp<;7r7pwn.nl>
Monika
<soz@obrona-zwierzat.pl>
08.02.2013 12:43

foundcube
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• OR. 1431.1.2013 Psy.doc (47 KB)

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie Gminy Kleszczewo w roku 2012.
Pozdrawiam,
Monika Nowicka
Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Urząd Gminy w Kleszczewie
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
tel. 61-8176-033 wew. 124 lub 61-8176-017/020
fax 61-8176-184

www.kleszczewo.pl
urzad@kleszczewo.pl
m.nowicka@kleszczewo.pl

Chroń środowisko! Pomyśl, zanim wydrukujesz ten e-mail.

Kiecko dn. 04.02.2013r.

URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO
62-270 Kłecko, ul. Dworcowa 14
tel. 061/42-70-125 do 129
fax 061/42-70-221
0529427
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miejski Gminy
Kłecko udziela następujących informacji:
1) W 2012 r. Urząd Miejski Gminy Kłecko miał stałą umowę z firma YET-AGRO SERWIS z
Trzcianki na udzielanie doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im stałej opieki.
2) Obecnie w schronisku utrzymywanych jest na koszt gminy trzynaście psów.
3) Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 57 330,04 zł., jest to opłata oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

z up. BURMIS/RZA
mgrir

podinSpefefór

Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie
62-650 K ł o d a w a
ul. Dąbska 17
ISK-OS.6140.7.2013

Kłodawa, dnia 6 luty 2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie informuje, że w 2012 roku Gmina Kłodawa miała
podpisaną umowę z Zarządem Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. W 2012 roku odłowiono 23 bezdomne psy z terenu
Gminy Kłodawa. W miejscu przetrzymywania wyłapanych zwierząt, które znajduje się przy
Zarządzie Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie przebywało średnio w 2012 roku 10 psów.
Płatność za usługi oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt. Łączny koszt realizacji całego
zadania za rok 2012 wyniósł: 20 661,55 zł.

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
2. A/a

Urząd Gminy Kobyla Gór
Kobyla Góra, Plac Wiosny L e i
63-507 Kobyla Góra woj. '"'°'
Reg. 000538604 *]'(~W

OS.605.12.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT
Ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

W związku z Państwa pismem z dnia 28 stycznia 2013 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 2012 r. stałe umowy, albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Kobyla Góra w 2012 r. zawierała umowy, na wyłapanie bezdomnych psów i
zapewnienie im dalszej opieki,

wyłącznie ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

„ Azyl - Zoo", Katarzyna Cichosz, Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012r.?
W 2012 r. wyłapane bezdomne zwierzęta - 11 psów oraz l kot. Gmina Kobyla Góra w
2012r. nie utrzymywała żadnych psów ani kotów.
3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
W 2012r. koszt realizacji wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Kobyla Góra wyniósł 7998,00zł.
jednorazowej opłacie za

Forma płatności polegała na

wyłapanie oraz umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w

schronisku i zapewnienie mu dalszej opieki. Ponadto Gmina poniosła koszty w wysokości
307,8 zł za utylizacje dwóch padłych zwierząt oraz 743 zł kosztów związanych z usługami
weterynaryjnymi nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się w schronisku.

.TC7«>
MP..

mgr Eugeniusz Morta

URZĄD MIEJSKI
w Kobyłinie
53.740 Kcbyim

GGiDG 6140.7.2013

Kobylin 04-02-2013r

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Urząd Miejski w Kobyłinie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informuje co następuje:
Adl) gmina posiada własny sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt,
a także dysponuje własnym środkiem transportu i poprzez swoich
pracowników dokonuje wyłapywania bezdomnych zwierząt. Ponadto
posiadamy umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Krotoszynie na odbiór
bezdomnych zwierząt,
Ad2) w 2012 roku dwa psy zostały oddane do schroniska dla zwierząt a dla 4
znaleziono rodziny zastępcze, które się nimi zaopiekowały,
Ad3) koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 5.663,53 zł, forma
płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
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Kołaczkowo, 01,02.2013

EOGR.6140.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

29

UL 11

28 - 300 Jędrzejów

Urząd Gminy w Kołaczkowie odpowiadając na Państwa pismo, informuje:
1. w 2012 r, gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych i:w>er?,:)t .;» fsrnia
TRAPER uł. Krzywe Roto 6 62 - 200 Gniezno oraz posiadała porozumienie z Miastem Gniezno
w sprawK1 zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;
2. Ho--: wyspanych bezdomnych psów w 2013 r, wynosi B - koszt 878 zł;
3. koszt realizacji cafego zadania w 2012 r. wynosił 3078,00 zł - forma płatności za opiekę to
jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

J

l

CP~ adresat
l - a/a
Sporząd 'M
Krzyś -faf Dui żak
61438033=;

Urząd Miejski w Kole
62 - 600 Koło ul. Mickiewicza 12

TEL. (0-63) 2720810 FAX(063) 2722984

Koło, dn. 11.02.2013 r.
OS.6140.4.2013

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

W odpowiedzi na pytania zawarte we Wniosku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję że:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w 2012 r. zajmowała się Straż Miejska , która
posiada specjalistyczny sprzęt do wyłapywania zwierząt, a w przypadkach
koniecznych korzystała z pomocy Przychodni dla Zwierząt w Kole s.c. ul. Bogumiła 65
62-600 Koło, z którą Gmina miała podpisaną umowę. Zapewnieniem opieki nad
wyłapanymi zwierzętami zajmowały się : Schronisko dla Zwierząt w Turku i Zakład
Wielobranżowy SZYDŁOWSKI prowadzący Punkt przetrzymywania zwierząt, z
którymi Gmina miała podpisane roczne umowy.
2. W roku 2012 zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy 30 szt zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania poniesiony przez Gminę w 2012r wynosi 113 313,59 zł
z czego :
- 91 302,59 zł wypłacane na podstawie co miesięcznych faktur,
- 22 011,- zł jednorazowa opłata za przekazanie psów do schroniska w Białogardzie

Otrzymują:
1.

Adresat

2.

a/a

URZĄD GMINY w KOLE
ul. Sienkiewicza 23
62-600 K O Ł O
OŚ.6140.2.2013

Koło, dn. 04.02.2013 r.

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013 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 2012 r. gmina Koło miała stałą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 Kutno oraz z Gabinetem
Weterynaryjny „PEGAZ" ul. Szkolna 1,62-604 Kościelec, w zakresie opieki
weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi poszkodowanymi w wyniku zdarzeń
drogowych.
2. W 2012 r. utrzymywano na koszt gminy 17 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. to 16 838,69 zł. Opłata za bezdomne
zwierzęta była dokonywana na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku.

Z poważaniem

Inspektor ds. Rdlnićtwa. OcMony Środowiska
i Ewidencji Działalności Gospodarczej

URZĄD GMINY KOMORNIKI
Komornik! 11.02.2013

IK 6143.3.2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 JĘDRZEJÓW

Odpowiadając na Państwa pismo o udzielnie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy Komorniki informuje:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Komorniki zajmuje się Straż
Gminna z pomocą Lekarza Weterynarii i Fundacją,, Głosem Zwierząt" na podstawie
porozumienia.
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się przytulisko w Łęczycy
ul. Poznańska 6 62-052 Łęczyca.
2. Ilość zwierząt wyłapanych w 2012 r wynosi
- psów- 40 szt.
- kotów- 5 szt.
W adopcji zwierząt pomaga mam Fundacja dla Zwierząt „Głosem Zwierząt"
3. Koszt realizacji całego zadania wynosi
- Za obsługę przytuliska - 23.715,00 zł
- Opieka weterynarza nad bezdomnymi zwierzętami - 10 479,53 zł

., W O J TA
Infrastruktury Komunalnej
^olniłtws i Oehronrr.rrUcwiska

Sprawę prowadzi
Elżbieta Maruszewska
0618100635

Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751,fax61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl

URZĄD MIEJSKI W KONINIE
Wydział Gospodarki Komunalnej

62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-99-20, e-mail: umjonin@konet.pl, http://www.konin.pl

GK.6140.1.5.2013

Konin,2013.01.31

STOWARZYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT
28-300 JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 29

Pot: wniosku z dnia 28.01.2013r
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" - Wydział
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie uprzejmie informuję:
Ad.l. Gmina Konin miała zawartą urno we na prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
terenu m. Konina w roku 2012 z Towarzystwem Opieki Nad
Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie.
Ad.2. W roku 2012 liczba utrzymywanych zwierząt w schronisku tj.
160 -180 psów i 21 kotów.
Ad.3. Gmina Konina w roku 2012 przekazała na wsparcie Schroniska
dotację w wysokości 250.000,00 zł. Środki przekazywane były
kwartalnie w formie transzy w wysokości 62.500,00 zł.

a/a GK/EW
Wydzi

Kierownik

SłdtomrtfFl

loundcube Webmail:: udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data
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udzielenie informacji publicznej
Izabela Borysiak <izabelaborysiak@kostrzyn.wlkp,pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
06.02.2013 13:46
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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz ich wyłapywania Urząd Miejski w Kostrzynie informuje:
1.

2.
3.

W roku 2012 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się Zakład Komunalny w Kostrzynie na
podstawie udzielonych zleceń. Następnie zwierzęta zostały przekazane do Schroniska dla Zwierząt we
Wrześni na podstawie zawartego porozumienia.
W roku 2012 zostały wyłapane i przekazane do schroniska 32 bezpańskie zwierzęta.
Poniesione koszty na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami:
Schronisko dla Zwierząt we Wrześni - opłata ryczałtowa w wysokości 40 000 zł,
Zakład Komunalny - 16 398,36 zł.

Z poważaniem
Izabela Borysiak
Urząd Miejski
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn
tel. 61/8 178 565 w. 11
601 539 480

srodowisko@ko5trzyn.wlkp.pl
um@kostrzvn. wlkp.pl

URZĄD MIEJSKI
KOŚCIANA

Wydział Ochrony Środowiska
i Działalności Gospodarczej

Kościan, dnia 12 luty 2013 r.

OŚ 614.3.2013
STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Odpowiadając na pismo z dnia 28 stycznia 2013 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:
1. W 2012 r. Gmina Miejska Kościana posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt na terenie miasta Kościana z Fundacją „Dr Lucy" z siedzibą w Śremie
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gaju (Umowa Nr 17/PRK.ZZ/12)
2. Z terenu miasta Kościana w 2012 r. wyłapano i przetransportowano do Schroniska w
Gaju następujące ilości bezdomnych zwierząt (psów):

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

2012 r.
Ilość zwierząt (psów) wyłapanych na terenie miasta
Kościana i przetransportowanych do Schroniska w
Gaju (sztuk)

0
4
2
2
1
4
1
5
1
5
12
4

41

3. Koszt realizacji zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami..." w 2012 r. wyniósł
łącznie - 65.397,03 zł z czego:
a) dotacja celowa;
- koszty stałe - 53.578,52 zł. zł,
- koszt zmienne - 1 1.418,51 zł, związane z wyłapywaniem i przetrzymywaniem psów
z miasta Kościana w 2012 r. wynikające z iloczynu psów przyjętych do schroniska z
miasta Kościana, dobowego kosztu utrzymania psa oraz ilości dni pobytu psa w
schronisku w 2012 r. na podstawie aneksu nr 7 do 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,
b) 400,00 zł - środki przeznaczone na zakup usług weterynaryjnych w zakresie opieki
nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych na terenie miasta
Kościana (umowa Nr OŚ 6140.8.2012)
NACZELNI^ WYDZIAŁU

Jerzy(F

WÓJT
u l . Młyńska 15
64-000 Kościan
GOŚ.1431.1.2013

Kościan, 2013-02-05

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
ul. Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji o środowisku i
jego ochronie Wójt Gminy Kościan informuje:
1. Gmina Kościan jest uczestnikiem porozumienia międzygminnego 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. Realizację ww. zadań Gmina Śrem zleciła Fundacji „Dr Lucy" z siedzibą w
Śremie.
2. W 2012 roku z terenu Gminy Kościan wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 33

psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 39 163,05 zł
Koszty stałe ustalane są wg liczby ludności w danej gminie, a koszty zmienne na
podstawie rzeczywistego czasu przebywania psów w schronisku.
Dodatkowo z budżetu gminy Kościan zostały przeznaczone środki w wysokości
16 477,22 zł na przeprowadzenie akcji bezpłatnej sterylizacji psów i kotów.

i,fupl WÓJTA
Sekretarz

a/a.

Koundcube Webmail :: informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin...

informacja publiczna
Katarzyna Ćwian <katarzynacwian@gminakoscian.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>

fQUn0CU0€5
F*-***** ter

11.02.2013 15:35

• Stowarzyszenie Obrona Zwierzat.pdf (1,0 MB)
Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony zwierząt.
z poważaniem
Katarzyna Ćwian
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loundcube Webmail :: Re: udzielenie informacji

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http: //w w w. obrona-zw i erzat. p l/w ebmai l/?_task=irai l&_action=prin..

Re: udzielenie informacji
Urząd Gminy KOŚCIELEC - Dorota Nowak
<rolnictwo2@koscielec.nowoczesnagmina.pl>
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>
22.03.2013 14:28
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Witam!
W roku 2012 mieliśmy około 20 bezdomnych psów na utrzymaniu gminy.
Z poważaniem
Dorota Nowak , Urząd Gminy Kościelec
— Original Message
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: Urząd Gminy KOŚCIELEC - Dorota Nowak
Sent: Thursday, March21, 2013 12:13 AM
Subject: Re: udzielenie informacji
Dzień dobry,
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, informuje, iż poniższa odpowiedź nie czyni zadość
wnioskowi Stowarzyszenia o udzielenie informacji publicznej z dnia 28.01.2013 r.
Odpowiedź nie zawiera bowiem informacji o ilości zwierząt (psów/kotów) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 r.
Wnoszę o uzupełnienie informacji (pocztą tradycyjną lub mailową) w terminie przewidzianym przepisami
ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

On Wed, 13 Feb 2013 14:41:16 +0100, Urząd Gminy KOŚCIELEC - Dorota Nowak wrote:
Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy,że Gmina Kościelec ma podpisaną umowę na
opiekę weterynaryjną całodobową oraz pomoc w odławianiu zwierząt z gabinetem
weterynaryjnym „Pegaz" natomiast na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze schroniskiem w
Turku.
Cały koszt realizacji tego zadania w roku 2012 wyniósł 26 456,95.
Z poważaniem
Dorota Nowak
Urząd Gminy Kościelec

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

Roundcube Webmail:: udzielenie informacji

Temat

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin...

udzielenie informacji

Nadawca

Urząd Gminy KOŚCIELEC - Dorota Nowak
<rolnictwo2@koscielec.nowoczesnagmina.pl>

Odbiorca
Data

<soz@obrona-zwierzat.pl>
13.02.2013 14:41
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Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy,że Gmina Kościelec ma podpisaną
umowę na opiekę weterynaryjną całodobową oraz pomoc w odławianiu zwierząt z
gabinetem weterynaryjnym „Pegaz" natomiast na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami ze schroniskiem w Turku.
Cały koszt realizacji tego zadania w roku 2012 wyniósł 26 456,95.
Z poważaniem
Dorota Nowak
Urząd Gminy Kościelec

l zl

URZĄD GMINY KOTLIN
63-220 Kotlin, ul. Powstaliciillkp.3
NHP 617-11-04-695
tel./fox627405481

RGK.6140.2.2013

Kotlin, dnia 5 luty 2013 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że:
1) w 2012 r. Gmina Kotlin posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie oraz przetrzymywanie
w schronisku bezdomnych zwierząt z firmą - Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin
Siemiński, Schronisko dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,
2) w 2012 r. na terenie Gminy Kotlin wyłapano: 7 szt. psów,
3) wysokość kosztów poniesionych w 2012 r. wynosiła: 4 533,11 zł, oparta na bieżącej ewidencji
kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem zwierząt na koszt Gminy.

wa

I

Koźmin Wielkopolski, dnia 7 lutego 2013 r,

OSO.1432.3.2013

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że:
1/ w 2012r. Gmina Koźmin Wielkopolski posiadała stałą umowę na zapewnienie bezdomnym
zwierzętom opieki, zawartą z Gminą Krotoszyn,
21 w 2012r. wyłapano 7 zwierząt (psów),
3/ koszt realizacji całego zadania wyniósł 2.535,50 zł.; forma płatności - oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, dodatkowo: zakup karmy.

A.N.

Koźminek, 7 lutego 2013r.
GNiR. 6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 28 stycznia 2013r. Urząd Gminy w
Koźminku podaje poniżej następujące informacje :
1. W roku 2012 Gmina Koźminek nie miała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, udzieliła 1 zgłoszenia Kaliskiemu Stowarzyszeniu
Pomocy dla Zwierząt HELP ANIMALS w celu przyjęcia i utrzymywania 1
bezdomnego psa z terenu gminy. Gmina Koźminek posiada własne
przytulisko dla bezdomnych zwierząt.,
2. W 2012r. na koszt gminy utrzymywanych było 5 psów,
3. W 2012r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 15221,03 zł.

oundcube Webmail :: Odpowiedź na pismo

Temat Odpowiedź na pismo
Nadawca <zalecka@kozminek.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 07.02.201309:14
• Pisma.doc (29 KB)

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..
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URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Niepodległości l, 62-035 Kórnik
Kórnik, dnia l lutego 2013 r.

Nasz znak: WB-OSR.6140.6.2013

STOWARZYSZENIE OBRONY
ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 JĘDRZEJÓW

W odpowiedzi na pismo w dnia 28 stycznia 2013 r. /data wpływu: 31.01.2013 r./
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie, Urząd Miejski w Kórniku informuje, że:
1. W roku 2012 Gmina Kórnik posiadała stałą umowę z Panem Jarosławem Kurant Pogotowie Interwencyjne. Przyjmowanie zgłoszeń interwencji (odławianie,
przewożenie i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym) odbywało się całodobowo
7 dni w tygodniu. Firma „Kurant" odpowiedzialna była również za zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych
z udziałem zwierząt.
2. W roku 2012 z terenu Gminy Kórnik do Schroniska w Gaju przewieziono 41 sztuk
psów. Ponadto w 2012 roku Gmina Kórnik dofinansowała dokarmianie około 40 sztuk
wolno żyjących kotów będących pod opieką okolicznych wolontariuszek.
3. Wydatkowanie środków Gminy Kórnik w 2012 roku:
Rodzaj wydatku

Koszt wydatku [zł]

Gminne środki przeznaczone na Schronisko dla Zwierząt w Gaju

73 552,00

Zakup materiałów i wyposażenia (karma dla zwierząt)

6 000,00

Pozostałe usługi - zabiegi sterylizacji/kastracji, inne usługi weterynaryjne

70 000,00

Podsumowanie wydatków

149 552,00

(l dzień przebywania psa w schronisku - 3,45 zł (koszty zmienne))
Ww. środki płatne są po przedłożeniu faktury (rachunku).
Otrzymują:
1. Adresat
2. aa.

Kierov\r: ; k
Wydziału Ochronvrodowiska
i

Sprawę prowadzi:
Inspektor Sonia Obiegałka - Ryks
Tel. (61)8 170411 wew. 671

Sławomir Zakr:ewsfd

Tel. (061) 8170-411, fax. (061) 8170-475, www.kornik.pl. e- maił: kornik@kornik.pl

URZĄD
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Krajenka, dnia 5 lutego 2013 roku
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia 2013 r. o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy i Miasta w Krajence informuje, że:
1. W 2012 roku gmina Kraj enka podpisała umowę z firmą „VET -AGRO
SERWIS" na wyłapywanie, przetransportowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt.
2. W 2012 roku wyłapano i umieszczono w schronisku na koszt gminy 4 psy.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 6520,62 zł, płatność odbywała się na podstawie faktur VAT wystawianych w okresach
miesięcznych przez Wykonawcę.

(t WSfli,

RGW. 1431.1.2013

Kramsk 05.02.2013r.

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

Dotyczy: Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28.01.2013r.

W związku z wnioskiem o udzielnie informacji publicznej odpowiadam na kolejno zadane
pytania:
1.
Czy i z kim gmina miała w 2012 r stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / lub zapewnienie im opieki?
- Gmina Kramsk w 2012 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienia im opieki Schronisku Bezdomnych Zwierząt w Koninie.
2.
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012r. ?
- przez cały rok na terenie schroniska przebywało 12 psów bezdomnych, ich ilość na dzień
dzisiejszy wynosi 6 szt - pozostałe psy zostały zaadoptowane.
3.

Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę ?
— koszt realizacji całego zadania wynosił 24 987,00 zł., forma płatności oparta była na
bieżącej ewidencji zwierząt bezdomnych przebywających pod opieką.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl

WIGP.6140.2.2013.GO

Krobia, dnia 05.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej Gmina Krobia
przekazuje następujące informacje dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy w 2012 r. zajmowali się
pracownicy grupy remontowo - porządkowej. Natomiast opiekę weterynaryjną sprawował
lek. weterynarii Pani Ewelina Marecka.
2. W roku 2012 gmina Krobia schwytała 38 psów bezdomnych, z czego 26 trafiło do adopcji.
3. Gmina Krobia w roku 2012 poniosła 8 700.54 zł wydatków związanych z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami.

Sprawę prowadzi: Adrian Toporowicz, e-mail: go@krobia.pl. tel.: (65) 5712 822
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050623

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

www.krobia.pl

e-mail: krobia@krobia.pl

Urząd Miejski w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
woj. wfelkopolskfe

tel

2

- riffogpll"^ -

01

Krotoszyn, dn. O l luty 2013 r.

GK.6140.11.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28 - 300 Jędrzejów
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28 stycznia 2013 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:
1. Miasto i Gmina Krotoszyn w 2012 roku działając na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr

234, póz. 1536; z późniejszymi zmianami) przeprowadziło otwarty

konkurs ofert na powierzenie

realizacji zadania publicznego

pn.

„Odławianie

bezdomnych psów z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn". W wyniku

konkursu

w maju 2012 r. podpisano umowę na przedmiotowe zadanie z Towarzystwem Opieki
Nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Poznaniu, Oddział w Krotoszynie
z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej 11.
2. W 2012 r. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami, które na podstawie odrębnego
konkursu ofert realizowało również zadanie polegające na prowadzeniu Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej 11, od
maja 2012 r. podjęło 91 interwencji w sprawie bezdomnych zwierząt. Z odłowu do
schroniska przyjęto 100 psów.
3. Koszt realizacji przedmiotowego zadania w 2012 r. wyniósł 11.481,00 zł, w tym
9.000,00 zł stanowiła dotacja Miasta i Gminy Krotoszyn przekazana w formie
jednorazowej transzy, a 2.481,00 zł stanowiły fundusze własne Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami.
ł upoważnienia Burmistrza

Naczelnik ji¥ydziahi

Gospodarki Woj/nunalnej,
Ochrony ŚrodcWs/a i -Rolnictwa

mgr inż. Michał Kurek

Urząd Miejski w Krotoszynie - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sporządziła: Anna Patryas - tel. 62 722 7443

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 J ę d r z e j ó w

RRG.1431.3.2013

Krzemieniewo, dnia 2013-02-27

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia
28 stycznia 2013 r., informuję iż :
1. Gmina Krzemieniewo w 2012 r. nie posiadała podpisanej stałej umowy, ani nie
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Mając na celu długofalowe zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Gmina Krzemieniewo w 2011 r. wspólnie z innymi gminami zrealizowała
inwestycję pn. „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt"
z lokalizacją w miejscowości Henrykowo- Gmina Święciechowa. Na potrzeby
gminy postawiono w schronisku pięć kojców, zapewniając miejsca dla
bezdomnych zwierząt.
2. W 2012 r. wyłapano na terenie gminy Krzemieniewo 11 bezdomnych psów,
które następnie przewieziono do Schroniska w Henrykowie. Cztery psy zostały
w ciągu roku adoptowane. Obecnie gmina utrzymuje w Schronisku 7 zwierząt.
3. W 2012 roku koszt realizacji zadania wyniósł 37.487,96 zł. Na kwotę tą składają
się koszty utrzymania schroniska przypadające na gminę (proporcjonalnie
do posiadanych kojców - 5/96 kosztów) oraz koszty utrzymania bezdomnych
zwierząt pochodzących z terenu gminy Krzemieniewo, m.in.
- koszty usług weterynaryjnych tj. badania weterynaryjne, szczepienia,
odrobaczanie, kastrację, sterylizację,
- koszty czopowania,
- koszty karmy dla zwierząt.

Z poważaniem
Ryszard Patelka
Zastępca Wójta
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Roundcube Webmail:: Informacja publiczna - opieka nad bezdomnym...
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Informacja publiczna - opieka nad bezdomnymi
zwierzętami. Gmina Krzemieniewo
Joanna Przybylska <gosp.kom@krzemieniewo.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
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Informacja publiczna- opieka nad bezdomnymi zwierzętami-Gmina Krzemieniewo.doc (37 KB)

RRG.1431.3.2013
W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 28 stycznia 2013 r.
załączam pismo zawierające odpowiedzi na pytania, na temat sposobu i skutów wykonywania zadania "opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie Gminy Krzemieniewo w 2012 r.
Z poważaniem,
Joanna Adamczak
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
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GMINA KRZYKOSY
ul. Główna 37
63-024 KRZYKOSY
NIP 786-16-80-454
OSR.6140.1.2013
Krzykosy, 04.02.2013r,

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.2013r. SW 86 informuję, co następuje.
1. Gmina Krzykosy ma podpisaną z Gminą Środa Wielkopolska umowę na odławianie bezpańskich
zwierząt i dostarczanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im
utrzymania i opieki weterynaryjnej w schronisku.
2. 4 psy schwytane w 2012roku, 6 psów utrzymywanych w schronisku na koszt gminy Krzykosy
3. Koszt realizacji zadania w 2012r. wyniósł: 4488,56 zł,
na co składa się wyłapywanie bezpańskich zwierząt i dostarczanie ich do schroniska dla
bezdomnych zwierząt (płatne od zlecenia) oraz zapewnienie im utrzymania i opieki weterynaryjnej
w schronisku (opłata comiesięczna zależna od aktualnej ilości zwierząt z terenu naszej gminy,
utrzymywanych w schronisku)

inz„

Jarnr>

URZĄD GMINY KRZYMOW

62-513 Krzymów, ul. K o ś c i e l n a 2
te!./fax (63) 24-13-230, 24-13-091
N!P 565-17-66-491 REGON 000548005

Krzymów, dnia 12.02.2013r.

Nr R.6140.1.2013
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Urząd Gminy w Krzymowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013r. (data wpływu
31.01.2013r.), w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieki nad zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuje, że:
1. w 2012r. Gmina Krzymów miała podpisaną stałą umowę

na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego"
Longina Siemińskiego z siedzibą w Łodzi.
2. W 2012r. zostało wyłapanych 18 psów.
3. Koszty utrzymania w 2012r. oparte były na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, łączne koszty w kwocie 19016,65 zł określone na podstawie miesięcznych
rachunków wystawianych przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce z siedzibą
w Koninie oraz przez schornisko „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego" Longina
Siemińskiego z siedzibą w Łodzi.

Otrzymują:
CP Adresat
2. a/a

/ \

Urząd Miasta i Gminy
64-010 KRZYWIKI
ul- Rynek 1

GKP 6140.1.2013

Krzywiń, dnia 06.02.2013r

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28 stycznia 2013r dotyczącego
udzielenia informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu informuje:

1. w 2012 roku gmina zawierała umowy zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych wałęsających się psów z osobą prywatną.
2. dane liczbowe o wałęsających bezdomnych wyłapanych psach
w 2012 roku 64 szt.
3. koszt realizacji całego zadania to 49 807 w 2013 r. płatne gotówką

Miast
^P^kNowak

ft

ul Wojska Polskiego
64-761 KRZYŻ WLKF
* tel (0-67) 256-52-56
ŃIP 783-000-85-96

Krzyż Wlkp., dnia 31.01.2013 r.

OA.6142.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

dot. udzielenia informacji publicznej - pisma z dnia 28.01.2013 r. (data wpływu
31.01.2013 r.)

Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp. przesyła odpowiedź na pytania wynikające z ww. pisma jak niżej:
Ad. l Gmina Krzyż Wlkp. miała podpisaną w 2012 roku stałą umowę na wyłapanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą Vet - Argo Serwis z siedzibą w Trzciance
ul. M. Konopnickiej 62.
Ad.2 W schronisku na koniec grudnia 2012 r. było 20 psów utrzymywanych na koszt gminy,

—*—

Ad.3 W 2012 roku Gmina zapłaciła kwotę 70.246,40 zł na rzecz schroniska. Faktury były wystawione
miesięcznie, na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod ich opieką.

BURMISTRZ

f

URZĄD MIEJSKI
w Książu Wlkpu( Stacha Wichury i! a
'^ht Wlkp woj. wielkopolskie
000530465

G.6140.3 .2013

Książ Wlkp., l lutego 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2013 r. Urząd Miejski w Książu Wlkp.
uprzejmie informuje:
1. Gmina Książ Wlkp. w 2004 roku podpisała Porozumienie Międzygminne w sprawie
powierzenia Gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla
bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami.
2. W międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywało w 2012 roku
- 12 psów z terenu gminy Książ Wlkp.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2012 r. - 31.802,83 - płatny w formie dotacji.

Sprawę przygotowała: M.L.

BURMISTRZ

TeoflCMhrclniak

Urząd Gminy w Kuślinie
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64-316 Kuślin
RO.1431.2.2013

Kuślin, dnia 01 luty 2013r.

STOWARZYSZENIE OBRONY
ZWIERZĄT
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia 2013r. (data wpływu 31.01.2013r.)
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy:
1. Gmina Kuślin w

2012

r. posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki z „Ośrodkiem Szkolenia
Psów, Hotelem dla Zwierząt" reprezentowanym przez Pawła Brzozowskiego,
Glinno 115d, 64-300 Nowy Tomyśl.
2. W 2012 r. na koszt Gminy utrzymywanych było 15 psów.
3. W 2012 r. koszt utrzymania psów wyniósł 30 783,15 zł.
Opłata ta była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
wnoszona miesięcznie.

2 Up. W e > J T A
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Heliński
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Otrzymują:
l. Adresat
2. Aa/IH/ZH

URZĄD GMINY
u!. Kara, St. Wyszyńskiago 23

64-420 K W I L C Z
te!. (061) 29-15-065, fax 29-16-264
000635865
rfl.fi iisMft

Kwilcz, dnia 04 kwietnia 2013 r.

RRG.6140.8.2013.ROS

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul, 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na pismo w sprawie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy:

GM

•

Gmina Kwilcz w 2012 r. miała podpisaną umowę z Fundacją „Radość Psiaka"
w Przyborówku,

•

w 2012 r. wyłapano we własnym zakresie 8 psów, które zostały przekazane
do schroniska,

• koszty związane z zakupem karmy, szczepieniami ochronnymi wyłapaniem
i umieszczeniem psów w schronisku wyniosły w 2012 roku 21.498,90 zł
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Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
związek gmin regionu Słupeckiego
<gminy@gminy. slupca. pl>
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obronazwierzat.pl >
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Słupca, dnia 12 lutego 2013 roku

Nr 6140.9.2013
Stowarzyszenie Obrony Zwierząt

Jędrzejów

Odpowiadając w imieniu gmin członków Związku Gmin Regionu Słupeckiego na wniosek z dnia
11 lutego 2013 r. uprzejmie informuję, że Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem schroniska
dla bezdomnych zwierząt znajdującego się w Ostrowie Kościelnym na terenie gminy Strzałkowe. Członkami
związku jest 9 gmin (Strzałkowe, m. Słupca, gm. Słupca, Ostrowite, Orchowo, Zagórów, Lądek, gm.
Wilczyn, gm. Powidz), które opłacają roczne składki na utrzymanie schroniska. W 2012 roku składki
wynosiły 0,22 zł od mieszkańca. Łącznie wpłacono składki na kwotę 245 445,62 zł
W schronisku jest zatrudniony jeden pracownik na podstawie umowy o pracę oraz lekarz weterynarii
zatrudniony na umowę zlecenie, który odwiedza schronisko raz w tygodniu.
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 pozostawionym bez opieki:

- kot 4 zł/ dobę
- pies do 10 kg masy ciała 5 zł / dobę
- pies od 10 - 20 kg masy ciała 7 zł/ dobę
- pies powyżej 20 kg masy ciała 10 zł/dobę

W 2012r. do schroniska przyjęto 228 psów i 9 kotów.

Z wyrazami szacunku

loundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie inf. publ.

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Przewodniczący Zarządu Związku
/-/Grażyna Kazuś
— Original Message —
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: gminy@gminy.slupca.pl
Sent: Monday, February 11, 2013 7:24 PM
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.
Dzień dobry,
W związku z informacją przekazaną przez Gminę Lądek (poniżej), zwracam się do Związku Gmin Regionu
Słupeckiego z poniższym wnioskiem. Wniosek dotyczy wszystkich gmin wchodzących w skład Związku.
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, 11.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:
1. czy i z kim ZGRS miał w 2012 r. stałe umowy albo udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt ZGRS
w 2012 r.?
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

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

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

oundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
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związek gmin regionu słupeckiego <gminy@gminy.slupca.pl>

Odbiorca

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data
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Nazwa
Gminy

Liczba
mieszkańców

gm. Słupca

Dochody
majątkowe za I
kw. 2012 r.0,22
zł x3x 16,36 %

9426

1 017,78

Dochody bieżące
za I kw. 2012 r.
na schronisko w
wysokości 0,22 zł
od mieszkańca
x3x 83,64%
5 203,38

Składka za I II Dochody
Dokonane
III IV kw.
majątkowe za wpłaty bieżące
I,II,III,IV kw.
2012 r.
dochody
bieżące

20813,51

4071,13

20813,51

Dokonane
wpłaty
dochodów
majątkowych

Dochody
majątkowe i
bieżące łącznie
za 4 kwartały

4071,13

24884,64

14171

1 530,13

7822,73

31 290,93

6 120,51

31 290,93

6 120,51

37411,44

5792

625,40

3 197,32

12 789,29

2 501,59

12 789,29

2 501,59

15 290,88

10058

1 086,02

5 552,26

22 209,03

4 344,09

22 209,03

4 344,09

26553,12

Orchowo

4093

441,95

2 259,43

9 037,74

1 767,78

9 037,74

1 767,78

10805,52

Zagórów

9126

985,39

5 037,77

20 151,08

3 941,56

20 151,08

3 941,56

24092,64

Ostrowite

5216

563,20

2 879,36

11 517,43

2 252,81

11 517,43

2 252,81

13 770,24

Wilczyn

6466

4 521,28

65 544,36

4 521,28

65 544,36

70 065,64

2083

14 615,86

7 955,64

14615,86

7 955,64

22571,50

98 499,47

146 946,15

98 499,47

245 445,62

m. Słupca
Lądek
Strzałkowo

Powidz
Razem

j

66431

6 249,87

31 952,25

146946,15

Liczba zwierząt z poszczególnych gmin:
-miasto Słupca 31 psów , 1 kot,
- gmina Słupca 57 psów,
- gm. Strzałkowo 49 psów , 1 kot
- gm. Lądek 15 psów,
- gm. Orchowo 9 psów,
-gm. Ostrowite 33 psy i 1 kot,
- gm. Wilczyn 10 psów,
- gm. Powidz 4 psy,
gm. Zagórów 20 psów.
Z poważaniem Grażyna Kazuś

2013-03-21 00:00
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Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
związek gmin regionu słupeckiego
<gminy@gminy.slupca.pl>
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>
12.02.2013 12:50
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From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: związek gmin regionu słupeckiego
Sent: Tuesday, February 12, 2013 12:27 PM
Subject: Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Dzień dobry,
Uprzejmie dziękuję za przekazaną wiadomość. Czy jest możliwość, aby uzyskać informacje z rozbiciem na
poszczególne gminy wchodzące w skład Związku? Chodzi o roczną wysokość składki i ilość zwierząt
przekazaną z każdej gminy.
Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, SOZ

On Tue, 12 Feb 2013 08:41:06 +0100, związek gmin regionu słupeckiego wrote:

Słupca, dnia 12 lutego 2013 roki

Nr 6140.9.2013
Stowarzyszenie Obrony Zwierzą

Jędrzejów

Odpowiadając w imieniu gmin członków Związku Gmin Regionu Słupeckiego na wniosek z dnia
11 lutego 2013 r. uprzejmie informuję, że Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem schronisk;
dla bezdomnych zwierząt znajdującego się w Ostrowie Kościelnym na terenie gminy Strzałkowo. Członkam
związku jest 9 gmin (Strzałkowo, m. Słupca, gm. Słupca, Ostrowite, Orchowo, Zagórów, Lądek, gm
Wilczyn, gm. Powidz), które opłacają roczne składki na utrzymanie schroniska. W 2012 roku składk
wynosiły 0,22 zł od mieszkańca. Łącznie wpłacono składki na kwotę 245 445,62 zł
W schronisku jest zatrudniony jeden pracownik na podstawie umowy o pracę oraz lekarz weterynari
zatrudniony na umowę zlecenie, który odwiedza schronisko raz w tygodniu.
Schronisko działa na podstawie przyjętego przez Zgromadzenie Związku regulaminu. Regulamin zawiera
następujące opłaty: jednorazowa opłata za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki

Urząd Miasta Leszna
ROZWIŃ SKRZYDŁA

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA
tel.529-81-86
Leszno, dnia 5 lutego 2013r.
GK.038.12.2013
Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
28 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuję:
1 Wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie Miasta Leszna zajmuje się Miejski
Zakład Zieleni, z siedzibą w Lesznie przy ul. C. K. Norwida 4, który następnie
zapewnia im opiekę w wybudowanym w 2011 r. międzygminnym schronisku w
Henrykowie.
2 Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach (psach i kotach) wyłapanych
i utrzymywanych na koszt gminy w 2012roku - 2 tabele w załączeniu.
3 Koszty realizacji całego zadania w roku 2012 wyniosły 729 076,31 zł , zostały
pokryte ze środków Miasta Leszna oraz środków przekazywanych przez gminy, które
na zasadzie porozumień międzygminnych partycypują w kosztach funkcjonowania
schroniska.
Płatności następowały po każdorazowym
budżetowy.

wystawieniu faktury

przez zakład

Z poważaniem
Z-ca NACZELNIKA

Wydziału Gospodarki Komunalnej
i OchroimSrodowłSka

Ryszard Dorsz

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

z-:"-:,4G oospei:śftKi KOMUNALNE.
LIPKA

Zakład Gospodarki Komunalnej
LIPKA

ul. IV Dyw. Piechoty 6 e, 77- 420 Lipka
Tel. (067) 266-50-38, NIP 767- 16- 96- 386

Lipka, dn. 12.02.2013r.

ZGK.

7225.1.13.MP

STOWARZYSZENIE
OBRONA
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

ZWIERZĄT

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013r. Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka
informuje, iż mamy podpisaną umową na odbieranie bezdomnych psówi kotów z YET-ARGO
Serwis Trzcianka. W roku 2012 przekazaliśmy 3 psy. Koszty związane z utrzymaniem
powyższych psów to 14.288,69 zl.

DYREKTOR

uuinq Lipka

mgr Bo

• C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\Mirek\Fundacja ochrony zwierzat.doc
Mirosław Pachuc

Strona l z l

W Ó J T GMINY
LIPNO
Lipno dnia 08 lutego 2013 roku
OS.0352.1.2013 schronisko

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa zapytanie skierowane pismem z dnia 28 stycznia 2013
roku, uprzejmie informuję iż w roku 2012 Gmina Lipno w celu zapewnienia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz całodobowego nadzoru weterynaryjnego podpisaliśmy umowę
o współprace z lecznica zwierząt „Koala" w Lesznie. Od marca 2012 roku Gmina posiada
wykupiony kojec w schronisku zlokalizowanym na terenie gm. Święciechowa w
miejscowości Henrykowo. Koszt związany z wykupem kojca wyniósł jednorazowo 20 377,39
zł, a na pozostałe usługi związane z utrzymaniem psów w schronisku i doraźną opieką
weterynaryjną dla 25 psów, Gmina wydała 25 466,04 zł.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.
Sprawę prowadzi:
Urząd Gminy Lipno ul. Powstańców Wlkp. 9,64-111 Lipno
Józefczak Rafał pok. nr l, tel. 065 5340 920
r.jozefczak@lipno.pl

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

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji

pubMcznej

Marcin Kozłowski <oc@liskow.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
11.02.201309:40

roundcube
Fn*

iw*»emm

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28.01.2013r. (data wpływu
31.01.2013r.) przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:
Ad. 1 umowa
Ad. 2 Ad. 3 -

W 2012 roku Gmina nie posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt (w chwili obecnej taka
została już podpisana).
W roku 2012 nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt Gminy żadnych bezpańskich zwierząt.
W 2012 roku nie poniesiono kosztów realizacji zadania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

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

1 o A "i
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Lubasz., dnia 01 marca 2013r.

GKM-1431.1.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
sos@obrona-zwierząt.pl
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuje, że
w roku 2012 Gmina Lubasz miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z firmą VET AGRO SERWIS z siedziba w Trzciance przy ul.
M.Konopnickiej
62 (64-980 Trzcianka) prowadząca Pogotowie dla zwierząt bezdomnych
w Jędrzej e wie gm. Czarnków.
Na dzień 01 stycznia 2012 roku w scronisku przebywało 20 psów z terenu Gminy Lubasz
W roku 2012 do pogotowia przyjęto 18 psów , z czego do adopcji oddano 12 zwierząt, 4 poddano
eutanazji i 4 padły.
Na dzień 31 grudnia 2012r. w Pogotowiu przebywało 18 psów (liczba uwzględnia
psy ulokowane w Pogotowiu w latach poprzednich )
Z powyższego tytułu gmina Lubasz ponosiła koszty jednostkowe netto w wysokości :
1. za l km dojazdu i powrót z miejscowości wskazanej przez pracownika Urzędu , w tym także
km przejechane w czasie akcji: 1,10 zł/km + VAT
2. za l h trwania akcji porządkowej lub interwencji za wyjątkiem zdarzeń polegających na
odbiorze wyłapanego już zwierzęcia : 100,00 zł/h + VAT
3. za l h akcji polegającej na odbiorze wyłapanego już zwierzęcia 30,00 zł + VAT
4. za przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do pogotowia (cena obejmuje wymagane szczepienia
profilaktyczne, chipowanie i wszelkie niezbędne zabiegi weterynaryjne 42,00 zł/szt + VAT
5. cena doby pobytu zwierzęcia bezdomnego w schronisku : 7,40 zł/szt + VAT
6. za sterylizację lub kastrację zwierzęcia po 14 dniach pobytu zwierzęcia w schronisku lub
na żądanie Zamawiającego : 100,00 zł/szt + VAT
Koszt realizacji całego zadania w 2012r. zamknął się kwota : 88.826,15 zł
Z poważaniem :
Danuta Wiza
insp/d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Eloundcube Webmail:: FW: informacja publiczna Gmina Lubasz powi...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&__action=prm..

FW: informacja publiczna Gmina Lubasz powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki
Danuta Wiza - UG Lubasz <danuta.wiza@lubasz.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
01.03.2013 10:02
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inf. publ. psy 2012.odt (26 KB)

From: Danuta Wiza - UG Lubasz [mailto:danuta.wiza@lubasz.pl]
Sent: Friday, March 01, 2013 9:56 AM
To: 'sos@obrona-zwierzat.pl'
Subject: informacja publiczna Gmina Lubasz powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Informacja programu ESET Endpoint AntMrus, wersja bazy sygnatur wirusów 8064 (20130301)
została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8064 (20130301)
Wiadomoee zosta3a sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2013-03-21 00:3

URZĄD MIASTA LUBOŃ
WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH
Luboń, dnia 4 luty 2013 roku
WSK.6140.2.2013.DS

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na otrzymane od Państwa w dniu 31 stycznia 2013 roku pismo 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 2012 roku miało podpisaną umowę w zakresie zapewnienia na terenie
miasta Luboń opieki nad bezdomnymi zwierzętami (przyjmowanie i utrzymywanie
bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt) z Fundacją na Rzecz Bezdomnych
Zwierząt „Przytuliska u Wandy" z siedzibą w Szamotułach przy ul. Spółdzielczej 27/2,
reprezentowaną przez Panią Renatę Mościńską-Koczorowską - Prezesa Fundacji.
Wyłapywaniem zwierząt zajmowali się przeszkoleni pracownicy KOM-LUB Sp. z o. o.
2) Zgodnie ze stanem z miesiąca grudnia 2012 roku na koszt miasta utrzymywanych było 31
sztuk zwierząt z terenu Lubonia,
3) Koszty realizacji umowy ze schroniskiem w 2012 roku wynosiły:
• 31.200 zł brutto (2.600 zł brutto - wynagrodzenie za każdy miesiąc),
•dodatkowo płatne 796 zł brutto (wynagrodzenie dodatkowe za zwierzęta pozostałe w
schronisku z roku 2011 - opłata miesięczna za utrzymanie jednego takiego zwierzęcia
wynosiła 4 zł).
Otrzymują:
1) Adresat
2) aa.

Zdp,BURMISTi
Marian
Zastępca

Przygotowała:
Dorota Starzak
tel. 61 8130011 wew. 40

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

URZĄD MIASTA l GMINY
64-310 Lwówek
u L Ratuszowa 2
RG.6140.05.2013.KK

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

Dot. wniosku z dnia 28.01.2013 r. o udostępnianie informacji publicznej w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na powyższy wniosek, informuje, że:
1. Gmina Lwówek w 2012 r. w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom, posiadała podpisana umowę z Hotelem dla Zwierząt, Ośrodkiem
Szkolenia w Glinnie, prowadzonym przez Pana Pawła Brzozowskiego.
2. Ilość bezpańskich psów przebywających w ośrodku, na dzień 31.12.2012 wynosiła 8

szt.
3. W zakresie wyłapywania bezpańskich psów oraz ich przechowywania i wyżywieniem
w w/w ośrodku, Gmina Lwówek poniosła koszty w wysokości 26 000 zł.

Z poważaniem

Otrzymują:
1

adresat

2. a/a

Sporządziła:
Kinga Kawała
Tel. 061 44 14024wew. 36

Macie] ~PiećJwwiak
SEKRETARZ GMINY

Gmina Lęka Opatowska
ul. Akacjowa 4
63-645 Lęka Opatowska
woj. Wielkopolskie

Lęka Opatowska, dnia 05 lutego 2013r.

BGK.1431.3.2013
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
soz@obrona-zwierząt.pl

Na podstawie art. 10 ust. 1. art. 13 ust. 1 oraz 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 póz. 1198 ze zm.) informuje, że:
Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia 2013r. informuję, iż Gmina Lęka
Opatowska w 2012r miała podpisana umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki dla
bezdomnych zwierząt z firmą „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński
w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56, oraz Schronisko - filia Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego z siedzibą w Wojtyszki 18, gmina Brąszewice".
Na koniec 2012r. w schronisku na koszt Gminy utrzymywanych było siedem psów.
Koszty za utrzymanie zwierząt w schronisku za 2012r. wyniosło 15072,42zł., Forma
płatności była jednorazowa za każdorazowe odłowienie, transport i umieszczenie
w schronisku oraz ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku.

Łukasz Jędrasiak
Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 62/78-145-32
email: bgk1@leka-opatowska.pl

oundcube Webmail:: Informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Informacja publiczna
Referat Budownictwa - Lęka Opatowska <bgkl@lekaopatowska.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
05.02.2013 12:13
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GMINA ŁOBŻENICA
ul. Sikorskiego?
89-310 ŁOBŻENICA

Ni? 7642630261 REGON 570791201
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Łobzemca, dnia O l .02.2013 r.

t

OS.6140.06.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

Odpowiadając na pismo z dnia 31 stycznia 2013 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 roku 2012 Gmina Łobżenica miała podpisaną umowę z
firmą „ YET-AGRO SERWIS"z Trzcianki, która prowadzi schronisko dla zwierząt. Opłata
ryczałtowa wynikająca z umowy Gminy ze schroniskiem wynosi 184,50 zł/mc. W ciągu
ostatniego roku tut. Urząd zaopiekował się czterema bezdomnymi psami, które nie zostały
przekazane do schroniska w celu umknięcia warunków, które pozwalaj ą tylko na wegetację w
zamkniętej, ciasnej klatce lecz do osób fizycznych, które wyraziły chęć i dobre serce opieki
nad nimi. Koszt zakupu karmy dla bezdomnych psów i kotów wyniósł w ubiegłym roku
1210,26 zł, a koszt opieki weterynaryjnej 1672,80.

Z poważaniem
B U

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

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

m

0rfugfęuszCerlak

Nr 7042.1.2013

Łubowo, dnia 21.03. 2013 r.

URZĄD GMINY
62-200 Łubowo
woj. wielkopolskie

Regon 000543893
N1P 784-19-23-215

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopadowa 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013 r Urząd Gminy w Łubowie informuje
Gmina Łubowo ma Umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
Schroniskiem dla Zwierząt prowadzone przez Gminę i Miasto Gniezno
w 2012 r wyłapano 10 bezdomne psy.
Gmina poniosła opłatę w 2012 roku 11.000,00 zł. na rzecz Schroniska dla
Zwierząt prowadzone przez Miasto Gniezno.

zup.
Tadeusz

inspektor

GMINA MALANOW
www.malanow.pl

ul. Turecka 16
tel./fax +48 63 2883083
gmina(g),malanow.pl
REGON: 311019504
NIP 668-185-76-20

Malanów, dnia: 12.02.2013r.

GMINA MALANOW
62-709 Malanów, ul. Turecka 16
pow. turecki, woj. wielkopolskie
tel./fax 063 288 30 83
NIP 668-185-76-20 REGON 311019504

RO. 1431.03.2013.DW

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. II listopada 29,
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek, który otrzymaliśmy w dniu 31.01.2013r. roku, poniżej
przedstawiamy odpowiedzi:
Ad. 1. W 2012 roku urnowe na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami podpisano
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Turku.
Ad. 2. W 2012 roku na koszt Gminy utrzymywanych było średnio 10 psów miesięcznie, stany
miesięczne ulegają ciągłej rotacji ponieważ do stanu początkowego dodaje się nowo wyłapane psy
i odejmuje psy wydane ze schroniska lub padłe.
Ad. 3. Koszt utrzymania zwierząt w schronisku wyniósł w 2012 roku 54 090,38zł ( słownie: pięćdziesiqt
cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych 38/100 ). Płatność dokonywana była miesięcznie po wystawieniu
faktury. Faktura obejmowała wartość: stawka za psa stanowi iloczyn 14,32 zł na dobę * ilość dni
w danym miesiącu * ilość psów przebywających w danym miesiącu w schronisku

Z poważaniem
Kierownik
Referatu Ofganizacyjnegc
A/9L
~
Łukas
ukasz Nowak

Osoba do kontaktu: Dagmara Witkowska
Kierownik Referatu Organizacyjnego: Łukasz Nowak

tel.632883083wew.24
tel. 63 2883083 wew.36

e-mail: kadry@malanow.pl
e-mail: kierownikro@malanow.pl

Margonin, dnia 12 lutego 2013 roku
WNG-GP.600.10.2013.MN

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
soz@obrona-zwierzat.pl

W związku ze złożonym wnioskiem udzielam informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonania zadania pn.: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":
Ad. 1. Gmina Margonin w 2012 roku miała podpisana stałą umowę współpracy z firmą
YET-AGRO SERWIS Zenon Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka
Ad .2. Z terenu Gminy Margonin w 2012 roku:
a) wyłapano 47 sztuk psów, O sztuk kotów,
b) utrzymywano 35 sztuk psów, O sztuk kotów.
Ad.

3.

Łączny

roczny

koszt

realizacji

zadania

wyniósł

48

000

złotych

brutto.

Opłata za realizacje zadania wnoszona była w cyklu miesięcznym = 4000 zł/ miesiąc.

N a c z e l n i k Wydziału

Zagospodarowania Przestrzennego,
C3ospodarkl Nieruchomościami, gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska
mgr Marę,

Otrzymują:
1. adresat - soz@obrona-zwierzat.pl
2. a/a

Roundcube Webmail:: odpowiedzna wniosek o udostępnienie infor...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzatpl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
Nowaczewski UMiG Margonin <inwestycje@margonin.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
12.02.2013 14:33
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• WGN-OŚ 600.010.2013.MN informacja psy.pdf (55 KB)
Dzień dobry!
W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej
Z poważaniem
Marek Nowaczewski

m

01 nn.m

GMINY

89-350 MiUSTECZKO K«AJ.
ul- Dąbrowskiego 16 A
«J067) 2873i9e, 2873187

Miasteczko Krajeńskie, 04.02.2013 r.

REGON 570O6I572

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013 r. przesyłamy informacje na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt poprzez odpowiedz na zadane
pytania.
1. Gmina Miasteczko Krajeńskie podpisała 03.01.2013 roku umowę z Schroniskiem dla
Zwierząt „Vet-Agro Serwis" z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-380 Trzcianka,
które zajmowało się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W 2012 roku zostały wyłapane dwa psy na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie.
Trafiły one do schroniska, gdzie jeden z powodu obrażeń wynikłych podczas wypadku
drogowego zdechł, natomiast drugi, jak wynika z informacji udzielonych przez „VetAgro Serwis" uciekł z Schroniska, które było miejscem jego bytowania. Aktualnie
Gmina Miasteczko Krajeńskie, nie posiada bezdomnych zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 5.421,79 zł. Formą płatności była
przedstawiona przez schronisko Faktura VAT płatna w każdym miesiącu.
Opłaty za usługi schroniska wynosiły (netto):
- kilometry przejechane w czasie akcji

l ,00 zł/km

- Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji

95 zł/ godz.

- Przyjęcie psa do Schroniska (w tym szczepienia)

40 zł

- Pobyt psa w Schronisku

7 zł/ dobę

- Sterylizacja i kastracja, trwałe znakowanie po 14 dniach

95 zł

- działanie w zakresie zbioru, unieszkodliwiania zwłok
bezpańskich zwierząt o wadze do 30 kg

125 zł

- opłata stała abonamentowa

150 zł/ miesięcznie
Z poważaniem

Otrzymują:
l. Adresat
2. A/a
P.K.

_
'hdeusz Dąbrowski
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Miedzichowo, dnia 4 lutego 2013 roku

IOŚ.6140.4.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
Odpowiadając 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, Urząd Gminy w Miedzichowie przedstawia poniżej
stosowne dane:
1) w 2012 roku Gmina Miedzichowo posiadała jedną umowę zarówno na wyłapywanie, jak też
zapewnienie opieki wyłapanym zwierzętom z Hotelem dla Zwierząt Ośrodkiem Szkolenia
Psów prowadzonym przez Pana Pawła Brzozowskiego w miejscowości Glinno;
2) w 2012 roku na utrzymaniu Gminy Miedzichowo była zmienna liczba zwierząt,
w szczytowym momencie pod opieką Gminy był 30 psów i 14 kotów;
3) w 2012 roku Gmina Miedzichowo na realizację przedmiotowego zadania wydatkowała
kwotę 41.198,86 zł, płatności odbywały się na podstawie miesięcznych faktur.

Otrzymują:
(T) Adresat

2. A/a

Sporządziła: B.W.

Roundcube Webmail:: odpowiedź o udzielenie informacji publicznej

Temat
Nadawca

odpowiedź o udzielenie informacji publicznej
Grzegorz Adamowicz <grzegorz.adamowicz@miejskagórka.pl>

Odbiorca
Data

<soz@obrona-zwierzat.pl>
01.02.2013 11:45

• Obrona Zwierząt 2013.doc (28 KB)
witam
przesyłam z załączeniu odpowiedz na wniosek
o udzielenie informacj publicznej
pozdrawiam Grzegorz adamowicz

tel. 601 833 097

zł

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=pri.

fOUOOGUCME*
"»* «gc:-«;aH (ertw,mases*

Miejska Górka 2013-02-01

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrxejów

Urząd Miejski w Miejskiej Górce w odpowiedzi
Na wniosek z dnia 28.01.2013 r. o udzielenie informacji publicznej informuje:
1. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i/lub zapewnieniem im doraźnej pomocy
zajmuje się jednostka gminna - Zakład Gospodarki Komunalnej
2. w roku 2012 na terenie Gminy Miejska Górka nie wystąpiło zjawisko bezdomnych
zwierząt
3. koszt realizacji całego zadania w 2012 r.

46580,45 zł.

dotacja - partycypacja w kosztach budowy
schroniska dla bezdomnych zwierząt w
m.Henrykowo

40754,78 zł.

prowadzenie schroniska ( gotowość przyjęcia
bezdomnych zwierząt)

5825,67 zł.

Inspektor
Grzegorz Adamowicz

WÓJT GMINY MIELE SZYN
Mieleszyn, dnia 4 lutego 2013 r.
1431.1.2013

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013 r.(data wpływu 31.01.2013 r.),
t/rząd Gminy w Mieleszynie udziela następujących informacji:
1)

umowa zawarta z firmą „YET-AGRO SERWIS" w Czarnkowie,

2)

8 szt. wyłapanych psów i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2012,

faktycznie w 2012 roku w schronisku przebywało - 6 szt.
3)

Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 - 25 881,36 zł

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 36/00)

62-212 Mieleszyn 23, tel. 061 429 50 60, fax 061 429 50 73,
http://mieleszyn.pl, e-mail: gmina@ mieleszyn.pl

URZĄD GMINY MIESCISKO

Pl. Powstańców Wielkopolskich 13
62-290 Mieścisko
e-mail: ug@miescisko.nowoczesnaqmina.pl

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

Mieścisko dn. 25.02.2013r.
Or. 1431.5. .2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
UL 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy:

Ad. l
W 2011 r. Gmina Mieścisko miała zawartą umowę z YET-AGRO SERWIS z siedzibą ul. M.
Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. Umowa została zawarta na cały rok 2012.

Ad. 2
W 2012r wyłapano 11 bezpańskich psów.

Ad. 3
Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" wyniosły w 2012r. 48.898,16zł słownie czterdzieści osiem tysięcy osiemset
dziewięćdziesiąt osiem złotych 16/100. Gmina rozlicza się z YET-AGRO SERWIS na
podstawie comiesięcznych faktur. Wysokość należności jest uzależniona od liczby psów
przebywających w schronisku, liczby wykonanych sterylizacji, oględzin, kosztów leczenia,
przeprowadzonych akcji wyłapywania zwierząt.

Wójt/G winy
'ngrlfiż^

r

eseisto
taszyński

GMINA MIĘDZYCHÓD
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

GKRW-GK.7021.7.2013r.

data:04.03.2013r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie odpowiadając na Wasze pismo z dnia
28 stycznia 2013r. dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" wyjaśnia co
następuje.
l/Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w 2012 roku zajmowała się Miejska Spółka Komunalna
"AQUALIFT" sp. z o.o. w Międzychodzie,która posiada 3 profesjonalne kojce do
przetrzymywania zwierząt. Koszty związane z wyłapywaniem psów,kotów,opieką weterynaryjną
nad zwierzętami oraz dokarmianiem ptactwa wodnego ponosi tut. Urząd.
2/W 2012 r. ogółem wyłapano 25 szt. psów, 18 szt. trafiło do adopcji, a 3 szt. przewieziono
do schroniska.
Koszty ponoszone przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie za opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi w 2012 r. wyniosły - 33.759,30 zł.
3/Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Szamotuły i Fundacją na Rzecz Bezdomnych
Zwierząt "Radość Psiaka" w Przyborówku schronisko dla zwierząt- koszt za opiekę psów
w schronisku wyniósł - 22.100,- zł płatne w trzech ratach.
W/w opłata dotyczyła 7 szt. psów w ciągu roku. Powyżej 7 szt. psów należało uiszczać
dodatkowo opłatę w wysokości 100,-zł miesięcznie za każdego utrzymywanego
w schronisku psa.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku to kwota 55.859,30 zł /33.759,30zł +22.100,-zł/
W MSK "AQUALIFT" w Międzychodzie wyłapywane psy przebywały w kojcach 30 dni, jeżeli
w tym okresie nikt nie zaadoptował psa i nie zgłosił się właściciel wyłapanego psa przewożone
one były do schroniska.

sprawę prowadzi: Grażyna Flajszer tel.95 748 8120
e-mail:gospodarkakomunalna@miedzychod.pl
i

r iJS:

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

tel. (0-95)7488100 fax. (0-95) 748 8134
www.miedzychod.pl e - maił: urzadfairaiedzychod.pl

Rśman Afujsitó

URZĄD MIASTA I GMINY

63-510 Mikstat, ul. Krakowska 17
Regon 0 0 0 5 2 9 5 2 2

N,P 514-01-31-093

Mikstat 04.02.2013 r.

IGP.6140.1.2013

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

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 28.01.2013 r. z data wpływu do tut. Urzędu w
dniu 31.01.2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej Urząd miasta i Gminy
uprzejmie informuje :
ad.l.

Miasto i Gmina Mikstat w roku 2012 r. podpisała 2 umowy zlecenia ze Schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt Katarzyna Cichosz , Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów.

ad.2.

Na koszt Miasta i Gminy Mikstat z jej terenu do w/w schroniska przekazano łącznie 5
bezdomnych psów.

ad.3.

Koszty przekazania w/w bezdomnych zwierząt do schroniska wyniosły w 2012 roku
2920,00 zł

Z poważaniem
Zup. BllNnSTRZMmTA I GMINY
Da\\'iL

Z-ca K:.T,nvniki tojs^nwćhycji. gospodarki
Koir.ur.alr.cj, PraaaeBnej i Ochrony Srodowisb

OM1.NY
ul. Wrzesińska i 9, $2-320 Miłosław
woj. w i e l k o p o l s k i e

00052122 1
»S4> l l 3

Miłosław 04.02.20 1 3r.

IŚR.6140.2.2013

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " uprzejmie
informuję:
• wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Miłosław zajmowali się pracownicy
urzędu gminy;
wyłapane zwierzęta były przekazywane do schroniska w Gnieźnie, z którym Gmina ma
podpisaną umowę na utrzymanie wyłapanych zwierząt;
• w roku 2012 do schroniska w Gnieźnie było dostarczonych 5 psów;
• na realizację zadania związanego z zapobieganiem bezdomnych zwierząt w roku 2012
przeznaczonych było 8118zł

Z up. Bjjrmistrzaf
Piotr Zaworski
Kierownik Refei-atu infrastruktury,
Ar<t<iiF>vriska< retiłietwa i leśnictwa

MOSINA

.

: ,.,

Mosina, 4 lutego 2013

OŚ.1431.1.2013

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:
1. Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Mosina a Zakładem Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Mosinie w zakresie obsługi „przytuliska" dla bezdomnych zwierząt, opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina pełni ŻUK. Doraźnym wyłapywaniem
zwierząt zajmuje się Straż Miejska.
2. Ilość wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy Mosina zwierząt w 2012 roku wyniosła
80 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 90.017,14 zł.:
a) obsługa przytuliska oraz opieka weterynaryjna - w formie płatności ryczałtowej,
b) pozostałe koszty na podstawie faktury VAT, wystawianej co miesiąc po uprzedniej
konsultacji z Gminą Mosina.

Afinger

Sprawę prowadzi:
Krystyna Panek
Insp. ds. ochr. środowiska
61-8109-546

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558
ekologia®mosina.wokiss.pl
www.mosina.pl

i Gminy

Za potwierdzeniem odbioru

Prosimy o powołanie się
na znak sprawy

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

Wasz znak sprawy:

Murowana Goślina, 5 lutego 2013 r.

Wpłynęło do Urzędu :
31.01.2013 r.
Znak sprawy:
GK.6140.4.2013

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Telefon:
61-8923-641
Referent:
Sylwia Podolewska
Pokój:

37

Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
uf. Poznańska 18
62-095 Murowana Gośiina
e-mail: g m ina@mu rowana-gosiina.pl
www.murowana-goslina.pl
Telefony:

Punkt Obsługi Interesanta
+48 61 892 36 00

Sekretariat Burmistrza
4-48 61 892 36 05
Fax: +48 61 812 21 40

Godziny pracy urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria,
Ewidencja Działalności Gospodarczej
poniedziałek-piątek
7.00-18.00
Godziny pracy referatów I biur:
Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego
ponied2iałek
10.00-18.00
wtorek-piątek
10.00-17.00
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
czwartek
10,00-11.00

W dniu 31 stycznia 2013 r. do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina
wpłynęło pismo Stowarzyszenia Obrony Zwierząt 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 2011 roku współpracuje z Gminą Oborniki w zakresie
przechowywania bezdomnych zwierząt i przekazuje zadanie własne w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami Schronisku dla bezdomnych zwierząt
„AZOREK", prowadzanemu przez Gminę Oborniki. Koszty na realizacji
powyższego zadania według uchwały Nr XXI 11/228/2012 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania
bezdomnych zwierząt w 2013 r. wyniosły 50.000 zł. Zgodnie z porozumieniem
zawartym z Gminą Oborniki kwota ta obejmuje przyjęcie w ciągu roku do 50
psów. W przypadku przekroczenia tej liczby, koniecznym będzie zawarcie
dodatkowego porozumienia.
Gmina Murowana Goślina nie posiada stałej umowy ani nie udziela
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźnie takie
zadania wykonuje Straż Miejska. Według danych otrzymanych ze Straży
Miejskiej w 2012 r. wyłapano i przekazano do schroniska 53 psów. Pod koniec
ubiegłego roku pod opieką schroniska Azorek przebywało 7 psów z terenu
gminy Murowana Goślina.
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l OCHRONY ŚRODOWISKA

Vioie

odtes

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

loundcube Webmail:: infonnacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

informacja publiczna
środowisko.ugmycielin ug.mycielin
< środowisko, mycielin@wp.pl >
<soz@obrona-zwierzat.pl>
04.02.201309:24

http://www.obrona- zwierzat.pl/webmai l/?_task=mail&_action=prin.,

roundcube
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Informacja publiczna
dotycząca wniosku z dnia 28.01.2013r
Wnioskodawca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
Wójt Gminy Mycielin odpowiada w/g kolejności zadawanych pytań:
1. W 2012 roku Gmina Mycielin posiadała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku, prowadzącym Schronisko dla zwierząt przy ul. Granicznej w Turku.
2. W 2012 roku na terenie Gminy wyłapanych zostało 5 bezdomnych psów i 2 koty, dla wszystkich zwierząt
znaleziono nowych właścicieli. W związku z powyższym Gmina nie poniosła żadnych kosztów.
3. W 2012 roku Gmina nie poniosła żadnych kosztów za pobyt zwierząt w schronisku.
Wójt Gminy Mycielin
/-/ Jerzy Matuszewski

Wójt Gminy Niechanowo
62-220 Niechanowo, ul. Różana 1

woi. wielkopolskie

UG. 6140. 3. 2013

Niechanowo 18. 02. 2013 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję, że:
1. Gmina Niechanowo nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
w roku 2012,
2. w ubiegłym roku na terenie Gminy Niechanowo wyłapano 7 psów, które przebywały
w punkcie zatrzymań przy Urzędzie Gminy w Niechanowie do czasu wydania ich nowym
opiekunom,
3. koszt realizacji niniejszego zadania w roku 2012 wyniósł 2022,50 zł /koszt karmy dla
zwierząt/

URZĄD GMINY

63-040 Nowe Miasto n.Wartą
woj. wielkopolski

.j Ifcy rOB1> 287 40 14. 287 40 00

*

WP: 78*10-64*21

Nowe Miasto nad Wartą, dn. 18.02.2013r.

Nr 1431.1.2012

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

Urząd Gminy w Nowym Mieście w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013r. (wpływ
31.01.2013r.) informuje, że:
Ad. l Gmina ma zawarte porozumienie z Usługami Komunalnymi w Środzie Wlkp. na odbiór
bezdomnych zwierząt.
Ad. 2 W roku 2012 na terenie gminy nie doszło do schwytania żadnego bezdomnego
zwierzęcia i w związku z tym gmina nie poniosła żadnych kosztów z tym związanych.
Jedynym kosztem poniesionym przez gminę był koszt 728,95 zł. za leczenie i transport
2 psów do kliniki weterynaryjnej.

mgr inl

Aleksanifłsf^demsks

Urząd Gminy l Miasta

63-460 NOWE S/ALMIERZYCE
z siedzibą w Skalmierzycacn
ul Ostrowska 8, tel. 062/62-97-00
nów ostrowski, woj. wielkopolskie
0528126 - fax 762-97-49
www.noweskalmierzyce.pl

Nowe Skalmierzyce, 25.02.2013r.

RG.6140.2.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29,
28-300 Jędrzejów

W nawiązaniu do pisma z dnia 28.01.2013r. Urząd Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce informuje, co następuje:
1. Obowiązek opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt Gmina i Miasto Nowe
Skalmierzyce realizuje w oparciu o Porozumienie międzygminne z dnia 30.04.2004r.
na podstawie, którego Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce corocznie przekazuje
dotację na prowadzenie Międzygminnego schroniska w Wysocku Wielkim, w tym na
wyłapywanie psów.
2. Według danych uzyskanych ze schroniska, w ubiegłym roku z terenu Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce wyłapano 38 psów.
3. W 2012r. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce na prowadzenie schroniska przekazała
25 440,00 zł.

B U R M
GMINY l
w Nowych S

Boże

Otrzymują:
1. Adresat
2. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce aa
wyk. Justyna Grzesiek, tel. 62 762 97 70

U R Z Ą D MIEJSKI

w NOWYM TOMYŚLU
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
te!. (0-61)4436600,fex(0^1) 4422754

Mnww Tntn\/«śl rlnia D^i 09
NOWy 'OmySI, dnia UO.U^.

> wielkopolskie

KIRiOŚ.VIII.6140.3.3.2013
STOWARZYSZENIE OBRON A ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 11, 28-300 Jędrzejów

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. Czy i z kim gmina miała w 2012 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Gmina Nowy Tomyśl w 2012 roku miała podpisaną umowę z Ośrodkiem Szkolenia Psów;
Hote! dla Zwierząt, Glinno 115 D, 64-300 Nowy Tomyśl na świadczenie usług w zakresie
wyłapywania bezdomnych
Weterynaryjną

zwierząt

ul. Zbąszyńska

i zapewnienia

20, 64-300

im opieki oraz z

Nowy Tomyśl

Przychodnią

na świadczenie

usług

weterynaryjnych i doraźnej pomocy a w razie konieczności, także na przewiezieniu do
lecznicy i leczeniu stacjonarnym
oraz innych podobnych

bezpańskich psów - ofiar wypadków i kolizji drogowych

zdarzeń losowych ( np. znalezienie psa wycieńczonego lub

chorego), mających miejsce na terenie gminy Nowy Tomyśl

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt

( psach/kotach ) wyłapanych

i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2012 roku?
W 2012 roku z terenu gminy Nowy Tomyśl odłowiono 8 bezpańskich psów, Natomiast łącznie w
2012 roku Gmina posiadała 32 bezdomne psy . Na dzień dzisiejszy (5 luty 2013r) Gmina Nowy
Tomyśl z uwagi na przeprowadzone adopcje nie posiada żadnego psa.

Zastępca Burmistrz Obornik
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64 - 600 Oborniki
Oborniki, dnia 5 lutego 2013 r.
ROS.6140.11.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Tedrzeiów

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że w celu zapewnienia prawidłowej
realizacji przedmiotowego zadania Gmina Oborniki utworzyła jednostkę budżetową pod nazwą
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK" w Obornikach, ul. Konstantego
Łopatyńskiego l, 64-600 Oborniki.
Koszty związane z działalnością jednostki budżetowej określa uchwała budżetowa na 2012 r.
Rady Miejskiej w Obornikach znajdująca się na stronie internetowej www.bip.oborniki.pl.
Wszelkie informacje związane z ilością psów i postępowaniem z tymi zwierzętami określone
zostały w procedurach schroniska.

Z-Ca BURMISTRZA
r—lA"-'

Otrzymują:
1. Adresat

~Ti

piotr wosz

2. a/a

A

FAIR PLAY

tel: (61) 65 59 103,104
FtejrzysSa Fblska

www.oborniki.pl

fax: O 61 65 59 101

e-mail: um@oborniki.pl

URZĄD MIASTA
64-520 Obrzycko, Rynek 19
woj. wielkopolskie

Obrzycko, dnia 07.02.2013r.

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

OCH.6140.1.2013

Urząd Miasta w Obrzycku informuje:
1) Miasto Obrzycko w 2012 roku podpisało umowę z firmą Vet Agro Serwis Trzcianka
2) Miasto posiada dane na podstawie faktur wystawianych przez w/w firmę
3) koszty poniesione na realizacje zadań w 2012r. - 8293,88 zł.

Otrzymują:
1.
2.

Adresat
a/a

Sprawę prowadzi:
Magdalena Cieciora
061 44-22634

WÓJT

GMINY OBRZYCKO
woj. w i e l k o p o l s k i e
SSO.6143.3.2013

Obrzycko dn. 04.02.2013 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dn. 28.01.2013 r. udzielam odpowiedzi na zadane pytania:
1. W 2012 r. Gmina Obrzycko miała podpisaną stałą umowę z firmą Vet-Agro Serwis (ul. M.
Konopnickiej 62 64-980 Trzcianka) w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i
zapewnienia im opieki.
2. W 2012 r. na terenie Gminy Obrzycko wyłapano 14 bezdomnych psów, a ze stanu za rok
2011 przeszły 4 psy. Z sumy 18 zwierząt 9 trafiło do adopcji, jedno zwierze padło, 2 psy
poddane zostały eutanazji, a jeden pies uciekł, w związku z czym na stan 2013 r. przeszło 5
zwierząt utrzymywanych na koszt gminy.
3. Gmina Obrzycko przyjęła ryczałtową formę płatności opartą na bieżącej ewidencji
zwierząt. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł: 24 651,78 zł.

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
2. a.a.

Sporządził:
Paweł Klause

Roundcube Webmail:: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Temat

opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Nadawca

Maria Jany <zp@odolanow.pl>

Odbiorca

<soz@obrona-zwierzat.pl>

Data

22.03.2013 13:37

• schronisko.docx (14 KB)
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości
Pozdrawiam Jany

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin

Odolanów, dnia 21.03.2013r

WRG.6140.01.2013

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

Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie ul. Rynek l informuje, że w 2012 roku
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem im opieki zajmowało się Międzygminne
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. W 2012 roku z gminy Odolanów wyłapano
i przewieziono do schroniska 18 psów.
Gmina i Miasto Odolanów w 2012 roku w ramach dotacji dla Międzygminnego Schroiniska dla
bezdomnych zwierząt Przekazano:
- na bieżące utrzymanie -18.270,00 zł
- na modernizację schroniska - 4.785,00 zł
Inspektor
Maria Jany

ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek,
9 (67) 2669-003 fax. 67 2669-976
ratusz@okonek.pl, www.okonek.pl
NIP 767-165-76-53, REGON 570791388

ITRiŚ.RŚ.6140.2.2013

Okonek, 12 lutego 2013 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina Okonek informuję, iż w 2012 r. miała zawartą
umowę z firmą YET-AGRO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62 64-980 Trzcianka lek. wet.
Z. Jażdżewski. W 2012 r. zgodnie z rejestrem zgłoszeń bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Okonek wyłapano 18 psów, których koszt utrzymania wyniósł 67.163,18 zł (koszt
utrzymania na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką).

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa i Środowiska
• - Ł ^ Renata Balcerźyk

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Renata Balcerźyk
tel. 67 266 99 83

URZĄD GMINY w OLSZÓWCE

OLSZÓWKA 15
62-641 Olszówka
NIF 666-14-02-313, R.000549329

Olszówka, dn. 01.02.2013 r.

••l 632739010, f3X6327390 30

RS.6140/6/2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 2 9
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013 r. (data wpływu 31.01.2013 r.)
o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Olszówka informuje:
1. W roku 2012

Gmina Olszówka udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienia im opieki z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami, Zarząd Oddziału w Kole.
2. Ilość zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. 5 psów i 5 szczeniaków.
3. Łączny koszt realizacji zadania w 2012 r. - 5.466,75 zł.
Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

/)

WÓJT

__--—

Whdzimierz Fraszczyk

ul. 3 i \ ! i i j a l, '64-530 O p a l e n i c a
tel. 61 447 72 8.1, fw. 61 447 72 70
NIP 788-19-16-724, iiŁGON 631258833

Opalenica, dnia 01 lutego 2013 roku

GK.7021.5.7.2013.PK

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

Zgodnie z art. 13

ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 ze zmianami), informuję, iż:
1) w 2012r. Gmina Opalenica miała popisaną umowę zlecenie z Panem
Romanem

Słotwińskim

na

wyłapywanie

bezdomnych

zwierząt

i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt w Opalenicy,
2) zbiorcze ilości danych za rok 2012 to:

X

Psy

Psy

Psy

Psy

Psy

Psy

wyłapane

wyłapane

przywiezione

przywiezione

podrzucone

zwrócone

z terenu

z terenów

przez

przez Straż

na teren

do

miasta

wiejskich

mieszkańców

miejską

schroniska

schroniska

20

24

20

1

1

1

ilość w

2012r.

3) koszt realizacji zadania w 2012r. to 24.217,17 zł. Płatność odbywała się za
jednorazowe umieszczenie zwierzęcia w schronisku. Rozliczenie odbywało
się kwartalnie.

ZASTĘPCA BU
Sprawę prowadzi:
podinspektor ds. infrastruktury Patryk Kqkolewski
tel. 61 4477281 wew. 41
e-mail: utrzvmanie@opalenica.pl

mgr inż. AnMfSj

Mainka

U r z ą d G-minjy
w Ópatówku
Plac Wolności 14
62-860Op»tów«k
. 741-15-37 761-ie-80
7
N»* I062> 761-8B-1

Opatówek07.02.2013r

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

RGŻ.6140.3.2013

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 28.01.2013 Urząd Gminy w Opatówku informuje, że:

1. 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, opłata oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku, obecnie umieszczone są tarn 3 psy z terenu naszej gminy
2. doraźnie współpracuje z Kaliskim Stowarzyszeniem

Pomocy dla zwierząt

HELP

ANIMALS i Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (opłata jednorazowa za
umieszczenie zwierzęcia)
3. w roku 2012 z terenu naszej gminy odłowiono 10 bezdomnych psów oraz 26
szczeniąt. Z tego 4 psy i 18 szczeniąt zaadoptowano a 6 psów i 8 szczeniąt
umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.
4. w roku 2012 pokryto koszty leczenia bezdomnego kota, który został zaadoptowany
5. koszt realizacji zadania to 19 358,18zł.

Bogu
p.o

Rolni'

URZĄD GMINY

62-436 Orchowo, woj. wielkopolskie
NIP 667-00-05-787, tel. 063/2684-090

- ^n,^
n/ M
Orchowo 06.02.2013r.

LBS Strzałkowe 0/Orchowo
51 8543 0000 2003 3000 0101 0001
OS. 6140.1.2013

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

Urząd Gminy Orchowo w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia

28.01.2013 roku informuje, że należy do Związku Gmin Regionu

Słupeckiego, na który co rocznie, w kwartalnych ratach przekazywana jest składka w
wysokości 10.805,52 złote zgodnie z uchwałą. Przekazywane środki są przeznaczone na
wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku, które funkcjonuje w
ramach Związku Regionu Słupeckiego.
Na terenie Gminy Orchowo w roku 2012 zostało wyłapanych 9 bezdomnych psów
i przewiezionych do schroniska Katarzynowo.

Z poważaniem

mgr inż. Teodor Pryka

Osoba prowadząca Dorota Kryszak tel. 63-26-84-090 wew. 29

"ś

Osieczna, l lutego 2013 r.

.. •;..". U
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GKOŚ. 6140.1.2013
Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Zgodnie z wnioskiem z dnia 28 stycznia 2013 r. (data wpływu 31.01.2013 r.)
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej
informuje:
1. Gmina Osieczna dnia 31 października 2011 r. podpisała porozumienie między gminne
w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy
realizacji i prowadzeniu przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska
dla bezdomnych zwierząt"

zlokalizowanego

w miejscowości Henrykowo - Gmina

Święciechowa. Gmina Osieczna zadeklarowała posiadanie w schronisku 5 kojców.
2. W 2012 r. na terenie Gminy Osieczna wyłapano 7 bezdomnych psów. Koszt realizacji tego
zadania wyniósł 28.707,00 zł. Zgodnie z § 2 pkt 5 ww. porozumienia Gmina Osieczna
uczestniczy w kosztach prowadzenia schroniska w następujący sposób:
a) koszty stałe - (wynagrodzenia pracowników, dostawy mediów, podatków, ubezpieczenia,
ochrony, bieżących napraw itp.) obliczone w wysokości proporcjonalnej do liczby
zadeklarowanych kojców, tj. 5/96 całkowitych kosztów prowadzenia schroniska,
b) koszty bieżące - (koszty badania, leczenia, karmy itp.) zwierząt pochodzących z Gminy
Osieczna w pełnej wysokości.

U f MISTRZ

1/oA

Stan fal; (\lkpiak

URZĄD GMINY
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
woj. wielkopolskie

Osiek Mały, dn. 06.02.2013r

NrGKOS.6140.6.2013

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 31.01.2013r
Urząd Gminy w Osieku Małym uprzejmie informuje, że gmina nie miała stałych umów i nie
udzielała

doraźnych

zleceń

na

wyłapywanie

bezdomnych

zwierząt

podmiotowi

zewnętrznemu. Dane zbiorcze o ilości wyłapanych zwierząt (psów) i utrzymywanych na koszt
gminy są na podstawie informacji od lekarza weterynarii o ilości przeprowadzonych
szczepień, gdyż każde wyłapane zwierzę jest od razu poddane szczepieniu.
Koszt utrzymania i opieki bezpańskich psów szacunkowo/wyniósł 7.000,00 zł.

Marek

Otrzymują:
l .Adresat

2.UG - a/a

U MŻĄ B GMINY

62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
te!./fax(063)2765i 60
NIP 667-.? 7-20-223

ROŚ.6140.4.2013

Ostrowite, 6 luty 2013 r.

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia 2013 r. 931.01.2013 data wpływu do urzędu)
uprzejmie informuję, że Gmina Ostrowite należy do Związku Gmin Regionu Słupeckiego
który jest właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdującego się w Ostrowie
Kościelnym na terenie gminy Strzałkowe.
Jako członkowie związku opłacamy roczne składki na utrzymanie schroniska. Składka ta
w 2012 r. wynosiła 0,22 zł od mieszkańca na miesiąc (5216 mieszkańców) co w skali roku
daje kwotę 13.770,24 zł.
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.
W 2012 r. do schroniska z terenu Gminy Ostrowite przyjęto 33 psy i jednego kota.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a

*.

Henryk Tylrnan

Roundcube Webmail:: Odpowiedź

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat
Nadawca
Odbiorca

fOUflOCUDS
Fr».w«bmrt for

Data

Odpowiedź
Michał Piechocki <mp@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
06.02.201308:14

Ostrów Wielkopolski, 05 lutego 2013 r.
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Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona
-, Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
^
*

ll^ Uo^oo
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.l Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki?
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w ubiegłym roku podpisała umowę na realizację wyłapywania jak i
zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom. Zawarta umowa odnosiła się nie tylko do terenu Gminy
Miasto Ostrów Wielkopolski, ale do wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Została ona zawarta z :
AG-BUD Firma Projektowo Usługowo Wykonawcza
Agnieszka Nowicka
ul. Zębcowska 49b/12
63-400 Ostrów Wielkopolski
Ad. 2 Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012
roku?
Z początkiem stycznia 2012 roku liczba psów przebywających w schronisku wynosiła około 150 sztuk, i w
ciągu roku ciągle się zmieniała ze względu na adaptację zwierząt przez mieszkańców. Przez przeważający
okres w 2012 r. w schronisku mieszkało jednocześnie około 140 do 150 psów i kilka kotów. Na koniec roku w
schronisku przebywało ok. 160 sztuk psów. Nakłady na przedmiotowy cel pochodziły w budżetów wszystkich
gmin powiatu ostrowskiego. Łącznie w ciągu całego 2012 roku odłowiono z całego powiatu ostrowskiego 507
psów i 36 kotów.
"*
Ad. 3 Jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadnia i jak była forma płatności za opiekę?
Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 210.000,00 PLN z tym, że dotyczył on wszystkich gmin
powiatu ostrowskiego. Realizacja płatności odbywała za pomocąlTonniesięcznego przelewu bankowego w
wysokości 17.500,00 PLN na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę.
Referat Gospodarki Komunalnej

Michał Piechocki
Referat Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Rozwoju

Roundcube Webmail :: Odpowiedź

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=pnn.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.+48 62/ 58-22-321

14-

Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski, dnia 11.02.2013 r.

Nr OŚ 6140-2/2013

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.01.2013 r. o udzielnie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że :
1. Gmina Ostrów Wielkopolski ma podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Międzygminnym Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt z/s w Wysocku Wielkim (gm. Ostrów

Wielkopolski)

ul. Pruślińska 3, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski.
2. W roku 2012 z terenu gminy wyłapano 55 psów.
3. Gmina przekazała w ubiegłym roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami środki w
wysokości 29 680,00 zł.

mgr Zbigffmw Dolata
Sekretarz Gminy

^U MIASTA I GMINY

63-500 OSTRZESZÓW

ui. zamkowa 3i

Ostrzeszów, dnia 5 lutego 2013 r,

"«.21 732 06 00, faic (062) 732 06 01

Sz, P.

Agnieszka LECHOW1CZ
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-800 Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
28 stycznia 2013 r., który wpłynął do tutejszego urzędu dn. 31 stycznia 2013 r.
informuję, co następuje:
1) Miasto i Gmina Ostrzeszów w 2012 r. prowadziła wyłapywanie bezdomnych
zwierząt

i

zapewniała

im

opiekę

na

podstawie

zawartych

umów

(ze schroniskiem, znajdującym się w miejscowości Niedźwiedź, które zostało
wybudowane nakładem własnych środków budżetowych

oraz z lekarzem

weterynarii), jak również poprzez działania Straży Miejskiej i Policji;
2) w 2012 r. wyłapano i przekazano do schroniska 59 bezdomnych zwierząt;
3) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły jest w trakcie opracowywania,
i przekazanie dokładnych danych dotyczących kosztu realizacji całego zadania
w chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe, można jednak przyjąć, że w 2012 r.
w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt" budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów
wydatkowano kwotę 91 tyś. zł. Forma płatności za opiekę wynikała z zawartych
umów.

Z poważaniem

/ /,/

in(t

Zastępca Burmistrza

Pakosław,2013-02-13

URZĄD GMINY
ul. K o l e j o w a 2
63-920 P a k o s ł a w
fel./fax 065 5478332

ROrg.1431.0.4.2013

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję , że Gmina
Pakosław:
l)podpisała w 2012 r. stałe porozumienie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze schroniskiem w
Henrykowie gm. Święciechowa natomiast na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z lekarzem
weterynarii.
2)w 2012 r. wyłapano 16 psów w tym:
-do schroniska oddano - O
-adopcji -6
-odnaleziono właściciela-10
3)całkowity koszt opieki w schronisku w 2012 r. wyniósł - 9.460,31 zł (opłata ryczałtowa miesięczna).
Ponadto Gmina Pakosław partycypowała w kosztach budowy schroniska - udział w budowie opiewał
na kwotę - 61.132,17 zł, natomiast za usługę wyłapania zwierząt zapłacono - 5.776,50.

ii

SarN

: GMINY

GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
tel. (062)78610-60; fax: (062)78615-09
www.perzow.pl
e-mail:ugperzow@wp.pl

Perzów, dnia 18 luty 2013 r.
ROŚGPK. 620.1.2013

Stowarzyszenie
OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11-go Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, że w 2012r. Gmina Perzów nie zawarła
stałej umowy na wyłapywanie zwierząt oraz na zapewnianie im opieki.
W 2012r. jednorazowo zlecono Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu
zapewnienie opieki bezdomnemu zwierzęciu. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 1500,00
zł, jako jednorazowa opłata za umieszczenie psa w schronisku.

Z a&t epca W oj ta
mgr Wemnika Umańska

Sporządziła : Katarzyna Kubica 062-78-618-50 e-mail: kasia.kubica@penow.pl

GMINA P Ę P O W O
63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
woj. wielkopolskie
tel. (0-65) 5736 308,348; fax 5736 032

'840454, Re 0 on411050592

Pępowo, dnia 12.02.2013 r.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013 r. Gmina Pępowo
informuje, że w roku 2012 miała zawarte porozumienia pomiędzy Gminą
Jarocin 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 oraz
porozumienie z UM Leszno w sprawie korzystania z usług z schroniska dla
bezdomnych zwierząt w miejscowości Henrykowo.
W roku 2012 zostało odłowionych 15 szt. bezpańskich , porzuconych psów na
terenie Gminy Pępowo:
- 3 szt oddano do adopcji mieszkańcom naszej gminy
- 7 szt. umieszczono w schronisku w Radlinie koło Jarocina
- 5 szt. umieszczono w schronisku w Henrykowie koło Leszna
Koszty odłowu i umieszczenia w schroniskach przedstawiaj ą się następująco:
- wykup 2 kojcy w schronisku w Henrykowie
-40.754,78 zł
- utrzymanie umieszczonych psów w Henrykowie
-10.541,53 zł
- umieszczenie i utrzymanie psów w Radlinie
-18.000,00 zł
- odłowienie 15 szt. psów + transport do schroniska
- 4.550,00 zł
- zakup klatki do przewozu psów
- 139,00 zł
Razem: 73.985,31 zł
Forma płatności za opiekę w schronisku w Radlinie - opłata ryczałtowa płatna
w II ratach a w schronisku w Henrykowie opłata oparta na bieżącej ewidencji
aktualnie przebywających zwierząt pod opieką.

.

.

Stanisław/Kry sick i

WÓJT GMINY PIASKI
u l 6-go S t y c z n i a 1

Piaski, dn. 6.02.2013r.

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

Gmina Paski przesyła informację na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie Gminy Piaski:
1. Wyłapywaniem bezpańskich zwierząt w 2012 roku zajmował się przeszkolony pracownik
gminy, szczególnie chodzi tu o psy.
2. W 2012 rok w tymczasowym punkcie przechowywania zwierząt w Smogorzewie
przebywało 14 psów, 3 psy przebywaj ą w schronisku w Henrykowie z którym Gmina Piaski
ma zawarte stosowne porozumienie.
3. Koszt realizacji całego zadania 11 518,12 zł. Forma płatności na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z upawa
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Wiś,

SEKRET

Piła, dnia 6 lutego 2013 r.
OP. VII. 143 L.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt
soz@obrona-zwierzat.pl

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 28 stycznia 2013 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", poniżej przedstawiam stosowną informację:
Ad 1. Gmina Piła w roku 2012 jak i obecnie posiada stałą umowę z firmą YET-AGRO SERWIS na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
Ad 2.Z terenu Miasta Piły w 2012 roku zostało przyjętych do schroniska 489 psów (w tym 164
wyłapanych) i 249 kotów (w tym 160 wyłapanych).
Ad 3. Koszt wyłapywania psów z terenu m. Piły mieści się w ramach utrzymania schroniska dla
bezdomnych zwierząt, który w roku 2012 zamknął się w kwocie 398.111,88 zł. Forma płatności za
utrzymanie wyłapywanych psów i kotów oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
/-/ Krzysztof Szewc

>undcube Webmail :: Fw: udostępnienie informacji publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Fw: udostępnienie informacji publicznej
Agnieszka Sanecka <worg7@um.pila.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
06.02.2013 13:49

• pismo soz.odt (19 KB)
Sent: Wednesday, February 06, 2013 12:50 PM
Subject: udostępnienie informacji publicznej
Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Piły na wniosek Pani Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt Agnieszki Lechowicz
z dnia 28 stycznia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie bezdomności zwierząt.
Jolanta Tomaszewska
Wydział Organizacyjno - Prawny

m_io

rząd Miasta i Gminy
63-300 Pleszew
Rynek 1
Jei. (0-62) 7428-300
"-v f0-62] 7428-301

GK 6140.1.2013.MCh

Pleszew, dnia 11.02.013r.

STOWARZYSZENIE OBRONY
ZWIERZĄT
ul. 11 listopada 29, 28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013 r. informujemy, że w roku 2012 gmina posiadała
podpisane umowy na wyłapywanie bezpańskich psów/kotów z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz
na ich karmienie, z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew.
W roku 2012 gmina posiadała również podpisaną umowę z lekarzem weterynarii na opiekę
weterynaryjną nad bezpańskimi psami/kotami wyłapanymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

Zbiorcze dane o ilości
na koszt Gminy w roku 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zwierząt

(osach/kotach)

wyłapanych

i/lub

utrzymywanych

92 wyjazdów do bezpańskich zwierząt,
38szt. wyłapanych psów oraz 2 koty
43 szt. psów nie złapano
11 szt. psów oddano właścicielom
24 szt. psów oddano nowym właścicielom
l pies uciekł z kojca
5 psów oraz 2 koty uśpione - zwierzęta uległy wypadkom, duże obrażenia
l pies uśpiony zabiedzony (sprawa na policji)
l pies zdechł

Zestawienie kosztów powyższych zadań
1. Wyłapywanie bezpańskich psów - 7.712,13 zł brutto
2. Karmienie bezpańskich psów - 7.954,65 zł brutto
3. Obsługa weterynaryjna złapanych bezdomnych zwierząt - 6.950,88 brutto

. Ktercw iŁ

%dzialu Gospodarki Kiimunalnej
laik

URZĄD MIEJSKI
62-045 PN j EWY

Pniewy, dnia 08.02.2013 roku.
BZK.6140.8.2013.AG

STOWARZYSZENIE OCHRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Urząd Miejski
uprzejmie informuje, że :
1. W 2012 roku Gmina Pniewy miała podpisaną Umowę z Hotel Dla Zwierząt
Ośrodek Szkolenia Paweł Brzozowski, Glinno 115D, 64-300 Nowy Tomyśl.
2. W 2012 roku wyłapano 12 bezdomnych psów i przewieziono do schroniska stan na koniec grudnia 2012-10 szt, które są w schronisku.
3. Koszt realizacji tego zadania w 2012 roku - 28352,32,-

złotych płatne

ryczałtem.

URMISTRZA
TEPCĄ BURMISTRZA
inż. Józ

ertnia

!
w Pobiedziskach

Pobiedziska, 18.02.2013r.

ROŚ.6134.05.2013.DG

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach w nawiązaniu do pisma dotyczącego udzielenia
informacji publicznej na temat wykonywania zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, informuje

że wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy

Pobiedziska zajmuje się Zakład Komunalny w Pobiedziskach. Wyłapane w 2012r. psy trafiły
do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, na podstawie podpisanego porozumienia. W 2012r.
wyłapano 25 psów. Łączny koszt (oparty na bieżącej ewidencji zwierząt) przyjęcia i
utrzymywania zwierząt w schronisku w 2012r. wyniósł 16.500 zł.

T/1

Miasta i Gm/ii?- Pobiej^iska
rnqr De;

Otrzymują:
l .Adresat
2. a/a

Roundcube Webmail:: Dot. informacji publicznej

Temat
Nadawca

Dot. informacji publicznej
Rolnictwo <rolnictwo@pogorzela.pl>

Odbiorca
Data

<soz@obrona-zwierzat.pl>
01.02.2013 10:49

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=pri.

Witam.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miejski w Pogorzeli informuje:
1. Wyłapywanie bezpańskich zwierząt dokonywaliśmy we własnym zakresie poprzez pracowników brygady
remontowej.
2. w 2012 roku na koszt gminy utrzymywanych by\o 11 psów.
3. Koszt utrzymania tych zwierząt wyniósł w 2012 roku 14000zł. (10 000 zł w formie ryczłtu za rok "gotowości
przyjęcia zwierząt do schroniska, i 4 000 za 5 psów z poprzednich lat, które nie znalazły nowego właściciela)
M. Andrzejewski

zł

URZĄD GMINY

64-710 PÓŁ A J EWO

'* ul. Obornicka 6a

identyfikator OC054113P.

Połajewo 5 luty 2013 r.

OŚ.6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej, Urząd Gminy w Połajewie informuje, że w roku 2012 miał podpisaną
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą YET-AGRO
Serwis, ul Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. W 2012 roku gmina utrzymywała
w schronisku 3 pieski. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2012 roku: 6432,08 zł.

Póshybdr

Roundcube Webmail:: Informacja publiczna

http://ww w.obrona-zw ierzat.pl/webmai l/?_task=mail&_action=prin.

l

tek 24
Poniec

Poniec, dnia 7.02.2013 r.

Koś.6! 40,2.20 B

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
ULI l listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 28.01.2013 r. Urząd Miejski w Poniecu
informuje, że Gmina Poniec w 201.2 roku nie zawierała żadnych umów dotyczących
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest realizowmic
przez własny zakład budżetów}',
Natomiast w celu zapewnienienia opieki wspomnianym zwierzętom Gmina Poniec
zawarła porozumienie z Miastem Lesznem w sprawie zapewnienia miejsca j opieki dla
bezdomnych zwierząt w schronisku zlokalizowanym w Henrykowie,
W 2012 roku wyłapanych zostało '& psów, a utrzymywanych na koszt gminylO psów,
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 67.931,74 zł. W tym 40.754,78 koszt inwestycyjny
dotyczący miejsc w schronisku.

7

7~>

Roundcube Webmail :: Informacja publiczna

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

Informacja publiczna
Jan Stachowiak UM Poniec <rolnictwo@poniec.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
08.02.2013 11:08

• informacja publiczna.jpg (196 KB)
W załączeniu przesyłam informacje publiczną
dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
z poważaniem
Jan Stachowiak
UM POniec

tel. 65 57 31 433

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Ff9ew

*mrt *""»™M*t

Powidz dnia

'

08.02.2013r.

ORG-RL. 6140.1.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 28,01.br. Urząd Gminy Powidz przesyła informacje na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie ", przewidzianego ustawą ochronie zwierząt:
l/ w roku 2012 podpisano porozumienie z Miastem Gniezno z którego wynikało
m.in., że gmina Powidz zobowiązuje się do dostarczania do Schroniska dla
Bezdomnych zwierząt w Gnieźnie wyłapanych psów z terenu gminy, natomiast
Miasto Gniezno zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych psów do
Schroniska i sprawowania opieki nad nimi.
Od dnia 7 września 2012r. Gmina Powidz została przyjęta w poczet członka
Związku Gmina Regionu Słupeckiego, któremu powierzyła realizację programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Związek Gmin Regionu Słupeckiego prowadzi schronisko dla zwierząt w
Ostrowie Kościelnym nr 35, gm. Strzałkowo;
21 do Schroniska w Gnieźnie zawieziono l psa a w Schronisku w Ostrowie
Kościelnym umieszczono 4 psy z terenu naszej gminy;
3/ koszt umieszczenia l psa w Schronisku w Gnieźnie to kwota 1100,00zł.
W związku z uzyskaniem statusu członka Związku Gmin Regionu Słupeckiego,
Gmina Powidz zobowiązana była wnieść opłatę w wysokości 23600,59zł
( wpisowe - 20830,00zł, składka na Związek - 1029,09zł, składka na
schronisko -1741,50zł).

podarczej
idwska

Urząd Miasta Poznania
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

POZnaff

Znak sprawy: GKM-IX.143L3.2013
Lotus:

Poznań, 5" lutego 2013 r.

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
28 stycznia 2013 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że:
1. zapewnieniem opieki oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Poznania
zajmuje się jednostka budżetowa Usługi Komunalne poprzez prowadzone Schronisko
dla zwierząt przy ul. Bukowskiej 266 w Poznaniu.
2. ww. Schronisko dla zwierząt prowadzi systematycznie ewidencję, z której wynika, że:
a) średnio w ciągu roku 2012 r. w schronisku przebywało 479 psów i 70 kotów;
b) w roku 2012 r. schronisko wyłapało 563 psy.
3. całoroczny koszt prowadzenia schroniska dla zwierząt wyniósł 1.784.217,56 zł i był
zabezpieczony w budżecie miasta Poznania.

Z poważaniem

Z-CA D Y R F K T ?
ds. infra
Pismo przygotował:
Mikołaj Szumski
Kierownik Oddziału Nadzoru Usług Komunalnych
tel. 8784-176

* Miasto know-how
Urząd Miasta Poznania, Biuro Promocji Miasta, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. +48 61 000 00 00, fax +48 61 000 00 00, mail@um.poznan.pl, www.poznan.pl

Wiesław Kalina

URZĄD PIASTA! GMINY
62-635 PRZEDECZ
woj wielkopolskie

,
ncniim?
Przedecz, 05.02.2013r.

D

OŚ. 6140.5.2013

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

Odpowiadając na wniosek z 28 stycznia 2013r. (data wpływu 31.01.2013r.) dotyczący
sposobu i skutków wykonywania

zadania: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz uprzejmie informuje:
-

w 2012 roku Gmina Przedecz nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,

-

w 2012r. nie wyłapano ani też nie utrzymywano zwierząt na koszt gminy,

-

w 2012r. Gmina Przedecz nie poniosła kosztów związanych z umieszczaniem zwierząt w
schronisku.

Na terenie Gminy Przedecz wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu.

Otrzymują:

S

N

l. adresat

2•

o/o
OJ d

mgr

Z poważaniem

U R Z Ą D GMINY

64-234 Przemy ul. Jagiellońska 8
W. 065 549-60-71, fax 065 549-69-77
OP.1431.6.2013

Przemęt, dnia 07.02.2013r.

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy Przemęt 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 w 2012 roku nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W przypadku zaistniałej konieczności wyłapania bezdomnych zwierząt zlecaliśmy
wykonanie tego zadania Zakładowi Handlowo - Usługowemu Przemysław Maraszek
z Wolsztyna.
2.

W 2012 roku zleciliśmy wyłapanie 3 bezpańskich psów.

3. Koszt realizacji tego zadania wyniósł łącznie 1107 zł brutto. Płatność dokonano
jednorazowo przelewem po okazaniu przez wykonawcę faktury za wykonaną w 2012 roku
usługę wyłapania psów. W związku z faktem, że wyłapane psy zostały przygarnięte przez
nowych właścicieli, nie było potrzeby umieszczenia psów w schronisku.
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Referatu Rolnic tfhrpny Środowiska,
lia Przestrzennego
Nieruchomości i

mgr inż. Ja

iga Józefowska

Przygotował:
Tomasz Konieczny
Tel. 65 5496071 wew. 56, pokój nr 13
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Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
powiat wolsztyński

Telefony;
065 / 549 60 71
065/549 60 72
065/5496073
fax: 065 / 549 69 77

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

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Środa 7:00 - 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
Pl Powstańców Wielkopolskich 2

tel. 062 59277 22

63-421 Przygodzice
NIP: 622 2235 273
Regon: 000541256

fax 062 592 70 00
e-mail ugp@przygodzice.pl
www.przygodzice.pł
Przygodzice, dnia 11.02.2013 r.

Roś.614.3.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Urząd Gminy w Przygodzicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013 r.
informuje:
Ad. 1. Gmina Przygodzice zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30.04.2004 r.
pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wlkp., Gminą Ostrów Wlkp., Gminą Sośnie, Gminą i
\f
f
Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków,
/.
Gminą i Miastem Nowe Skałmierzyce jest w 7% udziałowcem w majątku wybudowanego
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wszystkie zadania związane z
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ich przyjmowaniem i przetrzymywaniem leżą w gestii
schroniska co wynika z zapisów regulaminowych.
Ad. 2. Z terenu Gminy Przygodzice w roku 2012 do schroniska trafiło 36 psów.
Ad. 3. W roku 2012 koszt 7% - utrzymania schroniska dla Gminy Przygodzice wyniósł
14.700,00 zł. Ponadto wykonano modernizację schroniska polegającą na zakupie i montażu
kojców dla zwierząt wraz z utwardzeniem terenu przy finansowaniu z budżetu gminy w
kwocie 3.850,00 zł.

Z poważaniem
Z up. (WÓJTA
mgr Justyna Łęcka
Z-ca Skarbnika Gminy

URZĄD GMINY
PRZYKONA

62-731 Przykona, ul. Szkolna 7
tel./fax: 63 2791010, 63 2791022
NIP 668-12-24-352

Przykona dnia 7 lutego 2013r.

RRG.6140.1.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA

ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku dotyczące sposobu
i skutków wykonywania zadania '' opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
Przykona przesyła poniższe informacje:
1. Gmina Przykona w dniu 19 listopada 2012 r podjęła Uchwałę na okres od
l stycznia 2013r. do 31.12. 2013 r. w sprawie wyłapywania zwierząt
i dalszego postępowania z nimi oraz zawarła umowę z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej S p. z o. o w Turku na
utrzymywanie zwierząt bezdomnych.
2.W 2012 roku wyłapanych i utrzymywanych w schronisku było 26 szt.
zwierząt bezdomnych (psy),
3.Koszt całego zadania w 2012 r. wyniósł 66.455 ,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.

Z up. WÓJTA
Mariahm
SEKREFARZVGMINY

URZĄD MJEJSKs - -AZORACH
u! Tac i- • -v,i .-go 1

ie

i,/fax 63 : ; . ; , ; ; ; -0-83-34

PyZdry,dn.ll.02.2013r.

.Regon 00052959? NiP e*'M 2-48-322

ZP.1431.06.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Urząd Miejski w

Pyzdrach w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 28.01.2013r.

Uprzejmie informuje,że w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
było realizowane następująco:
1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt /psów/ wykonywano w ramach zadań własnych
poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wod-Kan. Pyzdry
2. wyłapane zwierzęta były dostarczone do schroniska dla zwierząt z którym gmina
posiadała podpisane porozumienie. W roku 2012 dostarczono do schroniska l szt.
/pies/.
3. porozumienie w sprawie umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku mieliśmy
podpisane z Prezydentem Miasta Gniezna. Forma płatności za opiekę była ustalona
od l szt.,płame po przejęciu zwierzęcia.
4. koszty

dokarmiania,

wyłapywania,

umieszczenia

bezdomnych, gmina Pyzdry poniosła w wysokości

w

schronisku

zwierząt

2444 zł. oraz zapewnienie

całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, gmina
miała podpisaną umowę z lekarzem weterynarii - wartość zadania wyniosła 1640 zł.
Sporz.
Wojciech Tomaszewski

z
Aleksander (Ciesielski
'podinspektor

'.'P^AD MIEJSKI GMINY

*~-067 RAKONIEWICE
Osiedle Drzymały 25
voj. wielkopolskie
''; "'} ' 4441002, fax: (61) 4441139

nl - A 1 Rakoniewiceno
08.03.2013

D 1

. i * /KX-16-67-037. RF.G, 00052831?

GG.760.7.2013.KK
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedz na pismo z dnia 31.01.2013 r. informuję:
> Gmina Rakoniewice w 2012 zleciła wykonanie zadania polegającego na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt Zakładowi Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Gmina
zapewniła złapanym zwierzętom pełna opiekę w przytulisku.
> W 2012 roku złapano i utrzymywano na terenie Gminy Rakoniewice 11 bezdomnych
psów.
> Koszt opieki na bezdomnym psami wraz z pozostałymi kosztami utrzymania wyniosły
w 2012 r. 16.000,00 zł.

Ul? 7,AJ1 GMINY T MIASTA
ul. Ryriek 32, 63-440 Raszków
woj. wielkopolskie
NIP622-22-06-610 R-n000530436
(3)

.

Kaszko w, dmą 5 lutego 2013 r.

RL.6140.1.2013

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

Urząd Gminy i Miasta Raszków odpowiadając na pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku,
dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobów i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, informuje, że:
-

-

Gmina i Miasto Raszków wraz z pozostałymi gminami powiatu jest udziałowcem
Międzygminnego Schroniska dla zwierząt usytuowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie.
Schronisko to w swoich obowiązkach zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt. W
schronisku zatrudniony jest również lekarz weterynarii zapewniający całodobową opiekę
weterynaryjną
w 2012 roku z terenu Gminy i Miasta Raszków wyłapano 28 szt zwierząt (psów)
niezależnie od ilości zgłoszonych sztuk, roczny koszt przekazywany na utrzymanie
schroniska w 2012 roku wyniósł 14.700, 00 zł Kwota ta jest przekazywana w formie dotacji
na utrzymanie schroniska.

BURMISTRZA
Miasta
inż. Piotr Rokidd

URZĄD MIEJSKI GMJNY RAWIC2Ł
ul. Marszałka Józefa Pilsudskiego 21

63-900 RAWICZ

tel. /065/ 546 2251, foi /065/ 546 4167
NIP 699-OOM)H7 REGON 000526950

Rawicz, 2013-02-05

IT.6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
ul. 11 Listopada 29

dotyczy: udzielenia informacji publicznej w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami
Schronisko w Głogowie
W grudniu 2010 zawarliśmy umowę
z Gminą Gtogów umożliwiająca nam
wspótpracę 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 zostata 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. Termin obowiązywania umowy zostaje corocznie przedłużany i obowiązywał
również w 2012r.
Łącznie w roku 2012 liczba przebywających w schronisku psów nie przekroczyła 3 szt.
Na dzień 21.12.2012r. w schronisku przebywa jeden pies z naszej Gminy .
Łączny koszt w roku 2012 - 17. 444.64 zł.
Schronisko w Henrykowie
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XLI/379/10 z dnia
27 października 201 Or. oraz zawartym w dniu 30.10.2011 r. Porozumieniem
Międzygminnym pomiędzy Miastem Leszno a Gminą Rawicz w sprawie powierzenia
Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji i
prowadzeniu przedsięwzięcia pod nazwą:
.. Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt „
W roku 2012 Gmina Rawicz przekazała Miastu Leszno kwotę w wysokości 67 987.68 zł
Powyższa kwota stanowi należną część (10/96) -jako koszty utrzymania schroniska oraz
koszty utrzymania psów. Do końca grudnia 2012 r. przewieziono 20 psów do schroniska.

Duda Urszula- Inspektor
tel. 065-5465426
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OZNA
64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2
tel. (067) 26-84-400, 26-84-402
fax:(067)26-18-075

NIP: 766-00-09-703
www.rogozno.pl
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędnik: Eugenia Zabder
Pokój: 17 tel. 26-84-416
Data: 2013-02-11
Nasz znak: OR. 1431.3.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Miejski w Rogoźnie w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013r. informuje, że w
roku 2012:
Gmina Rogoźno nie zawarła umowy z podmiotami zajmującymi się odławianiem
zwierząt,
Straż Miejska w Rogoźnie dostarczyła do schroniska 73 psów,
Gmina posiadała podpisane porozumienie z Gminą Oborniki w sprawie udzielenia
dotacji w kwocie 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bezdomnych
psów pochodzących z terenu naszej gminy w prowadzonym Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt „ AZOREK" w Obornikach.

Ki Nteruchomoćoami.
Sotnirtwa i Ochrony Sroóowłaka

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

Gmina Rokietnica

tel,: +48 61 81 45 251, +48 61 89 60 600
fax: +48 61 81 45 082
e-mail: urzad@rokietnica.pl
www.rokietnica.pl

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

Rokietnica, dn. 05-02-2013 r.

NrRR.6140.4.2013

Odpowiadając na wniosek Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z dnia 28.01.2013 roku
(data wpływu do tut. Urzędu: 31.01.2013 roku), Urząd Gminy Rokietnica informuje:
1. W 2012 roku Gmina Rokietnica posiadała umowę z firmą VET- AGRO SERWIS
z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na wyłapywanie
z transportem i przetrzymywaniem w Schronisku w Jędrzejewie bezdomnych
zwierząt.
2. W 2012 roku wyłapano 19 psów z terenu gminy Rokietnica. Na dzień
31.12.2012 roku w schronisku znajdowało się 20 bezpańskich psów oraz 2
koty.
3. Koszt realizacji całego zadania za rok 2012 wynosił 88818,11 zł. Opłata za
usługę jest ryczałtowa.

Z ul

Sekret

Gminy

mgr Dani ta Pofrawiak

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

2. UG a/a
Sprawę prowadzi: Małgorzata Weymann, tel. 61-8960611, pok. 6

82U019NJR

URZĄD GMINY

63-708 R O Z D R A Ż F W
Kynek 3, tel 722-13 05
łel. 722-13-66, f o x 722-13-70

Rozdrażew, dnia 06.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28 stycznia 2013 roku dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobi i skutków wykonywania zadań „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje:
1) w 2012 roku gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Odławianie bezdomnych zwierząt odbywało się we własnym zakresie poprzez pracowników
technicznych gminy,
2) na koszt gminy wyłapano i utrzymywano 3 psy.
3) za pobyt psów w schronisku koszt całego zadania wyniósł 1.400,00 zł

Mariusz Dymarski

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

Temat

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?__task=mail&_action=prin.,

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji

publicznej

Nadawca

Joanna Jokiel <joanna.jokiel.ugrychtal@wp.pl>

Odbiorca
Data

<soz@obrona-zwierzat.pl>
06.02.201312:10
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Rychtal, dnia 06 lutrgo 2013 r.
SOR.1431.3.2013
Wodpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28.01.2013 r. (dtat wpływu 31.01.2013 r.)
Urząd Gminy w Rychtalu informuje:
1. Gmina Rychtal w roku 2012 miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,
92-411 Łódź.
2. W roku 2012 wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było 5 psów.
3. Całkowity koszt realizacji zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku 2012
wyniósł 5.871,65 zł. Forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Urząd

Gminy i Miasta

w Rychwale

Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

Tel. 63 248 10 01, Fax. 63 248 10 55
www.rychwal.pl; www.bip.rychwal.pl
inwestycje@rychwal.pl

Rychwał, dn. 05.02.2013 r.
G.6140.10.2013

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

W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28.01.2013 r.
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję:
- gmina nie posiadała stałej umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub na zapewnienie im opieki w roku 2012;
- w schronisku dla zwierząt w roku 2012 przebywały 2 psy z terenu gminy;
- całkowity koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w roku 2012 wyniósł 6 396,00 złotych,
płatność za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
schroniska.

Z poważaniem
ZASTĘRC/BURMJ3TR

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
AW

URZĄD GMINY
ut. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół
tei. 67-28-37-002
Ryczywół, dnia 11.02.2013 r.

ROL-6140.1.2013

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

W odpowiedzi na Wasze pismo i dnia 28.01.2013 r. dot. udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Ryczywole informuje:
1. W 2012 r. Gmina Ryczywół miała podpisane porozumienie z Gminą Oborniki w
sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na dofinansowanie
przyjmowania do 30 szt. bezdomnych psów, pochodzących z terenu Gminy Ryczywół,
w prowadzonym przez Jednostkę Budżetową Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
„AZOREK" w Obornikach przy ulicy Łopatyńskiego 1.
2. W 2012 r. z terenu naszej Gminy zostało wyłapanych i dostarczonych do schroniska
9 psów.
3. Gmina Ryczywół przekazała do budżetu Gminy Oborniki kwotę 30.000,00 zł w
terminie do 31 marca 2012 r. na dofinansowanie przyjmowania do 30 szt.
bezdomnych psów pochodzących z terenu naszej gminy.
Dodatkowo koszt dojazdu, wyłapania i dostarczenia do schroniska psów wyniósł

2.224,54 zł.
Ogółem koszt całego zadania w 2012 r. wyniósł 32.224,54 zł.

W,

loundcube Webmail:: ROL-6140.1.2013

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

ROL-6140.1.2013
Urząd Gminy Ryczywół <ug@ryczywol.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
11.02.2013 11:38
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• Stowarzyszenie obrona zwierzat.PDF (21 KB)
Dzień dobry,
W załączeniu przesyłamy odpowiedź na pismo z dn. 28.01.2013r.
dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu.

Anna Wyka
Urząd Gminy w Ryczywole
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TAKA GMINA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA
Rydzyna, dnia 5 luty 2013 r.

GPKR 1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
W związku z pismem z dnia 28 stycznia 2013 dotyczącego udzielenia informacji publicznej na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 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 kierowane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Henrykowie, którego Gmina Rydzyna jest udziałowcem.
Kompetencje i zasady działania schroniska są ściśle określone między stronami porozumienia,
tak aby opieka i bezpieczeństwo dla bezdomnych zwierząt było jak największe i jak najlepsze.
Szczegółowe informacje na temat schroniska można znaleźć na www.schronisko.lesz_aQ.j)l
Ad2- Ilość wyłapanych bezdomnych zwierząt to 7 w 2012r.
Ad3- Koszt realizacji zadania to comiesięczne koszty stałe utrzymania schroniska oraz opłaty
dotyczące aktualnie przebywających tam zwierząt
Osoba do kontaktu
Kornel Klefas

Z poważaniem
z up. B U R M I S T R Z /

OTRZYMUJĄ:
1. Adresat
2. a/a.

Bartkuwiak
Zastępca Burmist.r-••;•

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. +48 65 53 88 434, fax +48 65 53 88 513
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl *- www.rydzyna.pl

GMINA

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

Siedlec. 6.02.2013 r.

GKOŚ.6140.1.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędr/ejów

W nawiązaniu do wniosku o u d z i e l e n i e inlbrmacji p u b l i c z n e j na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „Opieka nad b e / d o m n y m i zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informujemy, ;-;c w 20! 2 r. g m i n a Siedlec nie posiadała żadnej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, W jirzypadku wystąpienia takiej konieczności osoba
zajmująca się opieką nad bezdomnymi zwierzętami wraz / podległymi p r a c o w n i k a m i dokonywała
schwytania psa, po czym autem przetransportowywano je na teren, na którym z n a j d u j ą się kojce oraz
inne pomieszczenia służące za tymczasowe s c h r o n i e n i e d l a w/w zwierząt w miejscowościach Siedlec.
Tuchorza i Kopanica. gdzie zwierzęta mają zapewniony stały dostęp cio pożywienia i wody, jak
"również podstawową T/picki^ weu-;rvi;:rrv'!TTć^.-"
Następnie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej t u l . Urzędu oraz na
stronie vvwyv_.zvyierzaki.wojs/ ; K!!.pi są zamieszę/arie ogłoszenia dolYc/ace bezdomnych psów, w celu
znalezienia dla nich nowego, bądź \v przypadku zagubienia psa. dotychczasowego w ł a ś c i c i e l a .
W roku 2012 schwytano l ! be/pan.skich psów wałęsających się na terenie g m i n y Siedlec.
Obecnie tymczasowe schronienie posiada łącznic 6 psów.
Na utrzymanie bezpańskich psów \\ 20 i 2 r. wydano:
- zakup karmy 5085,54 zł,
- zakup obroży, łańcuchów, kłódek do KOJCY i l p ; 86.97 zł.
- usługi weterynaryjne (szczepienia, kastracja i l p . ) 250,56 zł.
Gmina Siedlec nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z opieką nad schwytanymi
bezpańskimi zwierzętami, gdyż z a p e w n i o n a jest c-'1;::, przez pracowników tut. Urzędu, jak również
pracowników Zakładu Eksploatacji Urządzeń K o m u n a l n y c h Sp. z o. o. \\ Siedlcu.

Jednocześnie w z w i ą z k u z t r u d n o ś c i a m i .v n a w i ą z a n i u współpracy ze schroniskami dla
zwierząt, zwracamy się z uprzejmą prośbą o informowanie, w miarę możliwości, o miejscach, do
których można by bezpańskie zwierzęta przekazywać

Sprawę prowadzi:
Hubert Nowak, tel. (68) 384-85-2 1 \ve\v. 24
NIP 923-10-50-037

tel: (068) 384 85 21 fax:(068)3848473

Agnieszki Kasperczak

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

U R Z Ą D GMINY
63-405 Sieroszewice
0546259
powiat ostrowski
woj. wielkopolski©

Sieroszewice 14.02.2013r

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

Odpowiedając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28 stycznia
2013roku Urząd Gminy Sieroszewice informuje co następuje:
1. Gmina Sieroszewice jest udziałowcem „Międzygminnego schroniska dla zwierząt
w Wysocku Wielkim" - Powiat ostrowski a wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmują
się, na nasze zlecenie pracownicy zatrudnieni w tym schronisku na mocy porozumienia.
2. W gminie Sieroszewice miały miejsce 3 przypadki wyłapywania zwierząt
bezdomnych (psów).
3. W roku 2012 na utrzymanie schroniska wyasygnowaliśmy 12.810zł a na
inwestycje tam prowadzone 3355zł.

Z up. W'
Jerzy

INS

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

ROŚ.1431.2.2013

Skoki, l lutego 2013 roku

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

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28 stycznia 2013
roku (data wpływu: 31.01.br.) informuję odpowiednio:
1. Gmina Skoki w 2012 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz przyjmowanie ich do schroniska z firmą YET-AGRO SERWIS z
siedzibą w Trzciance.
2. W 2012 roku Gmina Skoki utrzymywała od 10 do 15 bezdomnych zwierząt (w
zależności od adopcji zwierząt ze schroniska).
3. W 2012 roku Gmina Skoki poniosła łączny koszt na utrzymanie bezdomnych zwierząt
w kwocie 39.893,62 zł.
Forma płatność za opiekę - oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką schroniska.

STRZ

Otrzymują:

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

URZĄD MIASTA W SŁUPCY
ul. Pułaskiego 21

e-mail: um@miasto.slupca.pl

Tel. 63 277 27 27

NIP 667-12-26-390

62-400 Słupca

www.miasto.slupca.pl

Fax. 63 277 26 69

REGON 000524625

Słupca, dnia 05 lutego 2013r.
OR.1431.6.2013

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiedź na wniosek
dotyczący udzielenia informacji publicznej
Ad l Na terenie Gminy Miejskiej Słupca, zadania statutowe w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidziane ustawa
o ochronie zwierząt sprawuje Związek Gminy Regionu Słupeckiego, który prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym 35, Gm. Strzałkowa.
Ad 2 W 2012 roku z terenu miasta Słupcy do schroniska przyjęto: 31 psów,
7 kotów.
Ad 3 Dokumentację w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami dla
członków Związku prowadzi Biuro Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z siedzibą w Słupcy, przy ul. Sienkiewicza

16. Miasto Słupca jest

członkiem Związku i w ramach składki członkowskiej przekazało w
2012 r. na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska w formie
ryczałtu kwotę 37 412,00 zł.

URZĄD
GMINY W SŁUPPY
'~* i
^^ ^"^
^~~" *•

'~" ~) A -'"ii"'

• -v Słupca,, ui, Sienkiewicza 16
tel./fax 63 274 36 76
J
6671764408 R£GON 311019421

Słupca, dn. 01 luty 2012r.

OŚ.6140.5.2013

STOWARZYSZENIE OBRON A ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy w Słupcy udziela następującej informacji publicznej dotyczącej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:
Ad.l.

Urząd Gminy w Słupcy realizację zadania wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad nimi
powierza w ramach członkostwa Związkowi Gmin Regionu Słupeckiego, które jest właścicielem
schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Ostrowie Kościelnym 35, gm. Strzałkowe.
Ad.2.

W 2012 roku wyłapano 57 sztuk psów z terenu gminy Słupca.
Ad.3.

Koszt realizacji zadania wynosił 24.884,64 zł, w ramach składki członkowskiej płaconej na
utrzymanie schroniska dla zwierząt.

WÓJjaMINY

62-610 Sompolno
ul, 11 Listopada 16
woj, wielkopolskie
M. 2J 14054, iox 27 14057

, .

,

Sompolno, dnia 06.02.2013
nf nn nni

RIŚ.6140.2.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
UL 11 Listopada 29
28-300 JĘDRZEJÓW
Odpowiadając na wniosek o udzieleni informacji publicznej, Urząd Miejski w
Sompolnie podaje jak niżej:
l . w 2012 roku Gmina Sompolno miała zawartą urno we na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o.
w Sompolnie.
2. W roku 2012 stan zwierząt na początku m-ca stycznia wynosił 42 szt. a na koniec
2012r. - 102 szt.
3. koszt realizacji:
wynagrodzenie ryczałtowe 44.280,00zł
BURMISTRZ MIASTA

Roundcube Webmail:: informacja

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

informacja
Ochrona Środowiska UG Sośnie <srodowisko@sosnie.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
13.02.201311:13

roundcube

i i-Sfi wŁisiuu; tórtf« tr^ss:..?".

• informacja psy.doc (30 KB)
Urząd Gminy Sośnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

Sośnie, 12.02.2013 r.

OŚ.1431.1.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy Sośnie informuje:
1.

W 2012 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki zajmowało się
międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.
2.
W 2012 roku wyłapanych zostało 10 sztuk psów.
3.
Gmina Sośnie zgodnie z porozumieniem międzygminnym partycypuje w kosztach utrzymania
schroniska w Wysocku Wielkim. W 2012 r. na utrzymanie schroniska przekazaliśmy 8610,00 zł,
dodatkowo przekazano 2255,00 zł na wykonanie koniecznych modernizacji w schronisku.

Wójt Gminy
Krzysztof Bochen

l zł

im i ni 11 nn.m

URZĄD GMINY
STARE MIASTO

AG h
tv/li.w
Stare Miasto
ul. Główna 16
b, R9
62-b/
td. 063 2416216. fax 063 24

Stare Miasto, dn. 4.02.2013r.

RGOŚ.6140.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
uLUListopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
28.01.2013 roku (data wpływu 31.01.2013r.) na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, co następuje:
1. w 2012 roku Gmina nie miała podpisana stałej umowy w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz zapewniania im opieki.

Doraźnie

wyłapywaniem

zajmowali się pracownicy Towarzystwa opieki nad zwierzętami prowadzącego
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie oraz pracownicy Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Starym Mieście. Przy wyłapywaniu zwierząt pomocy udzielała również
Straż Gminna.

Zwierzęta bezdomne trafiały do adopcji lub były umieszczane

w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Pomoc lekarsko - weterynaryjna
zapewniana była bezpośrednio w schronisku, a także doraźnie zlecana lekarzowi
weterynarii z terenu Gminy Stare Miasto,
2. na koszt Gminy utrzymywanych było ok. 20 szt. zwierząt
3. koszt realizacji zadania w 2012 roku to kwota ponad 40 tyś. zł. Za utrzymanie zwierząt
w schronisku i opiekę weterynaryjna Gmina była obciążana miesięcznie na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt,

za doraźną pomoc lekarsko - weterynaryjną

lekarz

weterynarii obciążał Gminę po wykonaniu zlecenia.
W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt: Piotr Wawrzyniak, tel: 063 2416-

216 w. 243.
KIEROWNIK REFERATU
ROZWOJU GOSPODARCZEGO
l OCHRON/ ŚRODOWISKA
•t)CA&C<ÓU&s-

Piotr Koziarski

U1ZĄD GMINY i MIASTA
w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3

62-820 S T A W I S Z Y N
tel. 062 75 28 079, fax 062 75 28 097

.

NI? 918=01=71 $ffi 8IGON aoQ|H44Q
RiOS. 6140.1.2013

.

Stawiszyn, dmą 21 lutego 2013 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia, Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn informuję że:
1. Gmina i Miasto Stawiszyn w 2012 roku posiadała stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt zapewnienie im opieki podpisaną z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 z filią w miejscowości Wojtyszki
18 gm. Brąszewice
2. W 2012 r. na koszt gminy wyłapano l psa.
3. Koszt złapania i umieszczenia w schronisku wyniósł 153,75 zł
B^MISTRZ

Stęszew, dnia 4 lutego 2013 r.

Urząd M i e j s k i Gminy
62-060 Sięszew
u l . P o z n a ń s k a 11

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Znak: Oś. 1431.1.2013

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyjaśniam:
1. W 2012 r. gmina Stęszew miała podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt w
Przyborówku (gm. Szamotuły) dotyczącą przyjmowania i utrzymywania bezdomnych psów w
terenu gminy Stęszew. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowali się pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie (zakład budżetowy gm.
Stęszew), Powyżsi pracownicy zajmowali się również dowożeniem odłowionych psów do
schroniska.
2. W 2012 r., odłowiono i umieszczono w schronisku 22 psy. Nie było zgłoszeń dotyczących
bezdomnych kotów.
3. Koszt utrzymania bezdomnych psów w w/w schronisku w 2012 r. wyniósł 45.600 zł
(przedmiotowa opłata uiszczana była w sposób ryczałtowy).

z

up. Hur/nistya

Zastępca B u r m i s t r / n

Sprawę prowadzi:
Barbara Pempera tel. 61 8197-125

Specjalista de.
Rolnictwa i Ochrony Środowisk*
D

--

Barbarę Pampers

URZĄD GMINY
W STRZAŁKOWIE
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

FAIR PLAY

Strzałkowe, dnia 06.02.12013r.
GPOS.6181.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
W nawiązaniu do pisma z dnia 28.01.2013r. (otrzymano w dniu 31.01.2013r.) Urząd
Gminy w Strzałko wie uprzejmie informuje, że:
1. Gmina Strzałkowe w ramach członkowstwa powierzyła Związkowi Gmin Regionu
Słupeckiego realizacje zadań polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz
zapewnieniu im opieki,
2. wg otrzymanych danych, w 2012r. na terenie gminy wyłapano 49 psów i jednego kota,
3. na realizację ww zadania powierzonego Związkowi gmina przeznaczyła w 2012r. kwotę
26 553,12zł w ramach składki członkowskiej płaconej na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

a/a.

upfWOJTA
Lidia Śmidowicz

Zastępca Wójta

Gmina Suchy Las
Suchy Las, dnia 7 lutego 2013 r.
ROS.604.2.5.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy Suchy Las w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuje:
1. Zwierzęta bezdomne są wyłapywane przez Straż Gminną Gminy Suchy, a następnie
przewożone do schroniska, z którym Gmina ma podpisane porozumienie.
2. W 2012 r. na terenie Gminy Suchy Las zostało wyłapanych 106 sztuk zwierząt.
3. W 2012 r. Gmina Suchy Las przekazała do budżetu Gminy Oborniki 110 000 zł w ramach
zawartego porozumienia.

Z up. yvójta
& Jerey IL*r?cou>sfci
Z-ca Wpita

Sprawę prowadzi:
Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnict\va
AnnaJańska
(pok. 7, tel.:618926543)
e-mail: a.janska@suchylas.pl
Otrzymują:
1.
adresat
2.
ROŚ-aa.

Urząd Gminy Suchy Las
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Tel.:+48 61-8926-250, Fax.: +48 61-8125-212, e-mail: ug@suchylas.pl, www.suchylas.pl

NIP: 7773145371

URZĄD MIEJSKI
63-750 Sulrnierzyce. ul. Rynek 11
tel. 62722 3201."fax. 6 2 7 2 2 3 4 7 5

Sulrnierzyce, dnia 01.02.2013 roku
Nr O.S. 6140.1.2013
Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Miejski w Sulmierzycach udziela informacji publicznej dotyczącej
sposobu i skutków wykonywania zadań z zakresu ochrony zwierząt:
ad. l Miasto Sulrnierzyce posiada przeszkolonego pracownika Zakładu Usług Komunalnych w
Sulmierzycach i jemu zleca wyłapywanie bezdomnych psów na swoim terenie. W 2012 roku nie
zawarto żadnej umowy na wyłapywanie.
ad. 2 Miasto Sulrnierzyce w 2012 roku i obecnie ma podpisaną umowę z Miastem i Gminą
Krotoszyn na utrzymanie 5 psów rocznie w schronisku dla Zwierząt Bezdomnych w Krotoszynie
przy ul. Ceglarskiej.
ad.3 W 2012 roku Miasto Sulrnierzyce poniosło koszt utrzymania l psa w schronisku w kwocie
3150,00 zł.
Zgodnie z umową opłata za l miesiąc pobytu l psa w schronisku wynosi 350,00 zł.

z up. Burmistrza Miasta

Karina BłłŁJyk
Sekretarz Miasta

Swarzędz
FR

Swarzędz,

<\ D M I A S T A ! C '• i

ROS.6140.1.2.2013

ROS.6140.1-0002/007/2013

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 JĘDRZEJÓW

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej, informujemy:
1. W 2012 roku Gmina Swarzędz miała zawartą umowę z Fundacją na Rzecz Bezdomnych
Zwierząt „Przytuliska u Wandy", ul. Spółdzielcza 27/2, 64-500 Szamotuły, w zakresie
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
W tym samym roku Gmina Swarzędz zawarła osobną umowę z Lekarzem Weterynarii Sławomirem Nabiałkiem, ul. Kaczorowskiego 2, 62-020 Swarzędz, obejmującą usługi
weterynaryjne związane m.in. z doraźnym odławianiem zwierząt.
2. - Ilość zwierząt wyłapanych z terenu gminy Swarzędz w 2012 r. - 49 szt.
- Ilość zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. - 21 szt.
3. Koszt realizacji powyższych zadań w 2012 roku wynosił (brutto):
- 49 048,00 zł - za prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Płatności były w
formie comiesięcznego ryczałtu, a po przekroczeniu pewnej ilości zwierząt przebywających
pod opieką- wypłaty na zasadzie bieżącej ewidencji.
- 17 496,00 zł - usługi weterynaryjne związane m.in. z odławianiem zwierząt. Odpłatność w
formie comiesięcznego ryczałtu.
Ponadto, Gmina Swarzędz posiadała umowę z w/w Lekarzem Weterynarii na sterylizację i
kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, za co płatność dokonywana była na zasadzie
skierowań i bieżącej ewidencji zwierząt. Na to zadanie wydano 2 149,20 zł. Dodatkowo wydano
środki na zakup m.in. karmy dla zwierząt w wysokości 323,94 zł.
Jednocześnie, Gmina Swarzędz należy do Związku Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt - SCHRONISKO", którego celem jest budowa schroniska w Skałowie. W związku z tym,
na udział członkowski Gmina Swarzędz w 2012 roku przekazała 44 260,00 zł.

Otrzymują:
("n Adresat
2) a/a

Pierwszy Zastępdś Burmistrza
Miast^ Upminyj/Swarzędz
lid,,,,
ł Aa

"liński

prowadź,
Adamska

Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211, umig@swarzedz.pl, www.swarzedz.pl

GMINA S Z A M O C I N
Pl. Wolności 19
(2)
64-820 Szamocin
tel. (0-67) 28-48-048, tel,/fax 28-48-065
NIP 6070016423, Regon 57079104P

Oś.6140.2.2013

Szamocin, dnia 05.02.2013 r.

STOWARZYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy: wniosku z dnia 28 stycznia 2013 r. o udzielenie informacji publicznej

Gmina Szamocin informuje, że:
a) w roku posiadała umowę na wyłapywanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych
zwierząt z firmą YET-AGRO SERWIS, ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków
b) na początku stycznia 2012 roku w schronisku przebywały trzy psy, w 2012 r. przyjęto
cztery psy a dwa oddano do adopcji, na koniec 2012 roku w schronisku przebywało sześć
psów
c) koszty realizacji całego zadania w roku 2012 wyniosły 16 014,99 zł, forma płatności oparta
na ewidencji zwierząt przebywających w schronisku jednakże gmina Szamocin każdorazowo
obciążana jest opłatą za interwencję (wyłapanie psa) oraz za przyjęcie psa do schroniska
(opłata obejmuje czynności związane z doprowadzeniem psa do kondycji, ewentualne
leczenie itd.). Każdy przyjęty pies do schroniska poddawany jest także sterylizacji na koszt
gminy.
Z up./BurnAstrza

inż. Marnej mtwak
Zastępe

D.M

Szamotuły, dnia 05.03.2013 r.
WNiR.6140.5.3.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, w nawiązaniu do wniosku z dnia 31.01.2013 r. udziela
informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, jn.:
1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gminne Schronisko dla zwierząt zlokalizowane w Parku Edukacji Przyrodniczej
w miejscowości Przyborówko w 2012 r., było prowadzone przez Fundację na rzecz Bezdomnych
Zwierząt " Radość Psiaka" reprezentowaną przez Prezesa p. Wandę Jerzyk.
Fundacja poprzez prowadzenie schroniska realizuje zadania obejmujące organizowanie opieki nad
bezpańskimi zwierzętami, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody
i opieki nad zwierzętami, edukację i wychowanie proekologiczne dzieci i młodzieży.
W roku 2012 gmina zawarła stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Fundacją
„Radość Psiaka". Bezdomne, porzucone, wałęsające się psy po wyłapaniu transportowane były
do Schroniska w Przyborówku.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i/ lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 roku?
Zbiorcze dane na dzień
31. 12.2012 r.

psów

kotów

Liczba utrzymywanych na
dzień 31. 12.2012 r.

205

43

Zaadoptowanych

91

24

Padłych

50

13

Zbiegłych

0

0

Poddanych sterylizacji

91

24

Przyjęte

122

46

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna )?
Ze środków budżetowych w 2012 r. wydatkowano łączną kwotę 155.703,21 zł w tym:
100.000,00zł
Umowa na prowadzenie schroniska
Energia elektryczna w schronisku
15.826,89zł
Łapanie i transport do schroniska
7.998,06zł
Sterylizacj a dodatkowa realizowana przez MiG Szamotuły 6.13 5,24zł
Usługi weterynaryjne w schronisku
19.926,00zł
Całodobowa opieka weterynaryjna
5.817,02zł
Za opiekę nad zwierzętami przekazywano środki finansowe w formie czterech transz jednakowej
wysokości, zgodnie z zawartą umową.

• BURMISTRZA fyllASTA
Szamotuły

r JaruOsz Startke
ZasteaKa Hurmisirza

GMINA

SZCZYTNIKI

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. (62) 76 25 001
(62) 76 25 015
fax (62) 76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 06.02.2013

IOS.6140.4.2013

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
W związku otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy Szczytniki odpowiada:
L
Gmina Szczytniki w 2032 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie oraz przetrzymywanie
w hotelu bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy z

Panem Longinem Siemińskim

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego wpisaną
do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr ew. 53259 z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
lok. 2 oraz z filią w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice.
2.

Na terenie gminy Szczytniki w 2012 r. nie wyłapano żadnych zwierząt. Nie posiadamy

zwierząt utrzymywanych w 2012 r. na koszt gminy.
3.

W 2012 roku gmina Szczytniki nie poniosła żadnych kosztów związanych z realizacją w/w

zadania.

Urząd Gminy w Szczytnikach; Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki; tel. 62-762-50-01, 62-762-50-15,
fax 62-762-52-74; e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl; oficjalna strona: www.szczytniki.ug.gov.pl

Szydlowo

jaraczewo 2

l SZYDŁOWO
216-12-36

Jaraczewo, dnia 8 lutego 2013 r.

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

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 2012 roku 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 2012 roku w schronisku dla zwierząt znajdowało się 61 szt. bezpańskich
zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy Szydłowo
3. Opłata w 2012 roku następuje na podstawie faktury, do której załączona jest specyfikacja
usługi( opłata za pobyt zwierzęcia w schronisku, akcja, szczepienia, itp.). Za wykonanie
usługi ustalono wynagrodzenie:
1. Pobyt psa w schronisku 7,30zł/dobę netto,
Całościowy koszt realizacji w/w zadania Gmina Szydłowo na 2012 roku ustaliła na 149
tyś. zł.

J T
Chrobak

Otrzymują:
(TP adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Aleksandra Komenderska
e-mail srodowisko@,szvdlowo.pl
Tel. 67211 55 36, biuro nr 15

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

ul. Kieozewska 15
62-581 ŚLESIN

8 lute

°

°

2013

SPR.6140.1.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, Jędrzejów 28-300
Odpowiadając na Państwa pismo udzielam następujących informacji:
r

1. Doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina Ślesin udziela
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Koninie, które to prowadzi schronisko
dla zwierząt .
2. Ogólna liczba bezpańskich zwierząt z ternu gminy Ślesin wynosi 20 sztuk.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2012 za opiekę bezpańskich psów
z terenu gminy Ślesin wynosił 38.238,00 zł.
Należności za opiekę nad bezpańskimi psami są regulowane na podstawie faktur
VAT, które obejmują bieżącą ewidencję bezpańskich psów przebywających
w schronisku, zabiegi wykonywane zwierzętom oraz koszty leczenia, jeżeli
zwierze tego wymaga.

z up. Burmi
Sporządziła:
.................
Beata Majdzińska
Inspektor ds. rolnictwa
Tel./63/2704-011,wew.l9
Otrzymują:

l .a/a

*!&' mżl Beata A

Na
realizację
zadania
związanego
z
prowadzeniem
Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju
w 2012 r. gmina Śrem (właściciel Schroniska) przekazała dotację
celową w wysokości 509.118,91 zł. W niniejszej kwocie dotacji
partycypowały również wymienione w pkt 2 gminy - uczestnicy
porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r.
Formę płatności za wyłapanie i opiekę na bezdomnymi zwierzętami
reguluje przedmiotowe porozumienie, zgodnie z którym uczestnicy
porozumienia partycypują w kosztach stałych i kosztach zmiennych
bieżącego utrzymania Schroniska. Koszty stałe rozliczne są wg
przyjętego
w/w
porozumieniem
procentowego
udziału
poszczególnych gmin. Natomiast koszty zmienne rozliczane są na
podstawie iloczynu ilości psów przyjętych do Schroniska z danej
gminy, dobowego kosztu utrzymania psa oraz ilości dni pobytu psa
w Schronisku. Przyjęty koszt utrzymania l psa w Międzygminnym
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju aktualnie wynosi
3,45 zł.
m
Rolnictwa
Jośpochirki Kimunalnej

Sprawę prowadzi:
Anna Koronowska - Skrzypczak
inspektor
tel. 612847 144

BURMISTRZ MIASTA
Ś R O D A

W I E L K O P O L S K A

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5 • tel. 61 286 77 00 • fax 61 286 77 02
E-mail: burmistrz@sroda.wlkp.pl
www.sroda.wlkp.pl
Środa Wielkopolska, dnia 11 lutego 2013 roku

BB.1431.9.2013
RiOŚ.6140.1.3.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 stycznia 2013 roku o udzieleniu
informacji publicznej jaki wpłynął do tut. Urzędu 31 stycznia 2013 roku dot.
informuję:
1. W 2012 r. Gmina Środa Wielkopolska miała zawarta, umowę na
prowadzenie

i

administrowanie

Gminnym

Schroniskiem

dla

Bezdomnych Zwierząt w Kijewie z Usługami Komunalnymi Spółka
z o. o. w Środzie Wielkopolskiej. W ramach tej umowy pracownicy
schroniska

zatrudnieni

przez

Usługi Komunalne

zajmowali

się

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
2. Zbiorcze dane ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r. przedstawione są w dołączonym załączniku.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł

195.600 zł. zgodnie

z umową jaką Gmina zawarła z Usługami Komunalnymi, Gmina
wypłacała

należność za

administrowanie

schroniskiem

(w tym

realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi)
w comiesięcznej stałej kwocie ).

Należy nadmienić, że ww. koszty dotyczą wyłącznie kosztów bieżących
dotyczących schroniska, natomiast inne wydatki Gmina pokrywa z innych
środków finansowych.

Worfciech Ziętkowski
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska

Załączniki:
- raport o stanie zwierząt w 2012 roku

Sprawę prowadzi:
Joanna Pyrzyńska
podinspektor w Referacie Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Środzie Wielkopolskiej
Tel. 061 28677 25
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Sporządził;
Krzysztof Grzesiecki
i/
. *

GMINA SWIĘCIECHOWA
U R Z Ą D G M I N Y W Ś W I E C IE C H O WIE

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.6140.1.2013

Święciechowa, l lutego 2013
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Nawiązując do wniosku w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Święciechowie uprzejmie informuje, że Gmina Święciechowa przystąpiła
do Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Leszno budowy wspólnego
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt"
w Henrykowie i jego prowadzenia. Ponadto Rada Gminy Święciechowa dnia 31 stycznia
2013 r. podjęła Uchwałę Nr XXI/167/2013 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa.
W roku 2012 w schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywały cztery psy z terenu Gminy
Święciechowa. Miesięczne koszty utrzymania schroniska przypadające na Gminę
Święciechowa to kwota ok. 2 300,00 złotych, płatne na podstawie rozliczenia kosztów.

W(
mgr mz, M

I.H-K.

Gmina Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne 08.02.2013 r.

WIP. 1431.10.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 JĘDRZEJÓW
dot.: odpowiedzi na zapytanie publiczne w sprawie ochrony zwierząt na terenie Gminy
Tarnowo Podgórne.

Odpowiadając na Państwa zapytania, dotyczące ochrony zwierząt na terenie Gminy Tarnowo
Podgórne, informuję:
Ad. l w 2012 roku Gmina Tarnowo Podgórne miała podpisaną stałą umowę z firmą VET- AGRO
SERWIS ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.
Ad. 2. w 2012 roku utrzymywanych przez Gminę Tarnowo Podgórne było średnio 50 psów i 6
kotów. W ciągu roku wyłapano 60 zwierząt.
Ad. 3. koszt wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł w 2012 roku 160 tyś zł.
opłata oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Z poważaniem

a Blach

Sprawę prowadzi:
Dorota Błoch
Kierownik Wydziału Informacji Publicznej
i Obsługi Administracji
tel. 61 8959233

CERTYFIKAT

ISO

IFAIRPLAY2012

9001:2008

Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

centrala tel.: (+48) 61 8146 221, 895 92 00, fax: 61 8146 118
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl, www.tamowo-podgome.pl

WÓJT

GMINY TARNÓWKA
ul. Zwycięstwa 2 77-416 TARNÓWKA
Tarnówka, dnia 1 luty 2013 r.
Rol.6140.1.2013

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 stycznia 2013 r. informuje, iż Gmina Tarnówka w
2012 r:
1.) miała podpisana umowę z VET-AGRO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62, 64-980
Trzcianka.
2.) utrzymywano na koszt Gminy Tarnówka 4 psy
3.) za które zapłacono 20570,36 zł w formie opartej na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

aran

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

URZĄD M
TRZCIANKI
ul.Sikorskiego 7

Trzcianka, 19 luty 2013 r.

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

Stowarzyszenie
Obrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W nawiązaniu do pisma z dnia 28.01.2013 r. (data wpływu: 31.01.2013 r.) dot. udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie miasta i gminy Trzcianka, informuję co następuje:
ad.l. W roku 2012 Gmina Trzcianka miała podpisaną umowę z firmą Vet-Agro Serwis,
ul. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych.
Poprzez utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku należy rozumieć;
-wyłapywanie zwierząt bezdomnych wraz z przetransportowaniem ich do schroniska;
-przyjęcie zwierzęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt;
-sterylizacja lub.Jcastracja bezdomnego zwierzęcia, a_wjprzypj!dku kotów po wykonaniu zabiegu
zdrowe wypuszczane na wolność;
-utrzymanie (zapewnienie pobytu) zwierzęcia w schronisku;
-zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej;
-eutanazja (nieuleczalnie chorych zwierząt i ślepego miotu);
-zapewnienie właściwych pomieszczeń oraz warunków bytowania zwierzętom bezdomnym;
-przekazywanie martwych zwierząt do utylizacji,
-podskórne wszczepianie mikrochipu oraz prowadzenie bazy danych dotyczących bezdomnych
zwierząt;
-przygotowanie zwierząt do adopcji.
ad.2. Zbiorcze dane o ilości bezdomnych psach i kotach •- załącznik.
ad.3.Zapłata miesięcznym ryczałtem - stawka za l psa lub kota za pobyt dzienny wynosiła 8,98 zł
brutto - załącznik.

mgr Inż.AgnieWua Cięmachowska
Kierownik fejromj Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wr

Zestawienie kosztów utrzymania schroniska
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Roundcube Webmail:: informacja nt zwierząt

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webimil/?Jask==mail&_action=pri.

informacja nt zwierząt
Urząd Gminy w Trzcinicy
<agronom@trzcinica.nowoczesnagmina.pl>
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obronazwierzat.pl>
01.02.201309:56
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Trzcinica, 01.02.2013r.
GKM-III.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielelnie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przedstawiamy poniższe informacje:
1.. W 2012 r. Gmina Trzcinica posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z Hotelem Dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny
56/2.
2.. W 2012 r. nie było zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy.
3.. W 2012r. gmina nie poniosła kosztów w zakresie opieki nad zwierzętami.

Z poważaniem

Wójt Gminy Trzcinica
/-/ Grzegorz Hadzik

Izl

2013-03-14

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY TRZEMESZNO
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. (61) 41 54 306, tel./fax (61) 41 54 412
www.trzemeszno.pl e-mail: sekretariat@trzemeszno.pl
Trzemeszno, 04.02.2013 r.

RGNK.1431.1.2013

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 28.01.2013 r. dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadań „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:
1. W 2012 r. gmina Trzemeszno podpisała umowę z Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem
Komunalnym w zakresie wyłapywania i przechowywania zwierząt domowych do
trzech dni roboczych. Gmina Trzemeszno korzystała z usług Firmy TRAPER S.C.
w zakresie wyłapywania psów, podpisała porozumienie z Prezydentem miasta
Gniezna na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz Lecznicą dla
zwierząt w Trzemesznie na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadkach zdarzeń drogowych.
>
2. W 2012 r. na terenie miasta i gminy Trzemeszno wyłapano 38 psów i l kota z czego
15 psów wywieziono do schroniska.
3. Łączna kwota na utrzymanie zwierząt oraz wywóz do schroniska w 2012 r. wynosiła
17.343,00zł. W w/w kwotę wlicza się: jednorazowy wywóz psa do schroniska, zakup
karmy dla psów, zapewnienie opieki bezdomnym psom.

BUR]
Krzysztof fyerez iński

Sporządził:
Angelika Sobczak,- Referent
ds.komunalnych, rolnych
i rozwoju obszarów wiejskich
tel. 61 4154 306 w.33

r

^lZ:" "MINY I MIASTA
62-740 Tuliszków

i-iac Powstańców Styczniowych 1863r. l
powiat turecki, woj. wielkopolskie
tel. 63 279-31-16, fax 63 279-17-70
-15-

Tuliszków, dnia 4 lutego 2013r.

RRG-RM.1431.1.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28 300 Jędrzejów

W nawiązaniu do pisma w sprawie udzielenia informacji nt. sposobu i skutków
wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami,

Urząd Gminy i Miasta

w Tuliszkowie informuje, że w 2012 roku:
1. zawarta była umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o ul. Polna 4 62-700 Turek,
2. w schronisku dla zwierząt na koszt gminy utrzymywanych było 12 psów,
3. koszt realizacji zadania wyniósł 66.342,60zł. Forma płatności oparta była na
bieżącej ewidencji zwierząt.

Z-ca

Piotr Hry^mk
V_/

/

Turek, dnia O l-02-2013
IDG. 6140.5.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 Litopada 29
28-300 Jędrzejów
Urząd Miasta w Turku w odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2013
dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania

„opieki

informujemy,

że

nad bezdomnymi zwierzętami
Gmina

Miejska

Turek

ma

i

ich

wyłapywaniem"

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 31-12-2012 to 89
psów i l kot, koszt utrzymania schroniska w roku 2012 wyniósł 338 145,70 zł,
płatność realizowana była na podstawie faktur wystawionych co miesiąc
zgodnie z prowadzoną ewidencją zwierząt przebywających w schronisku.

Roundcube Webmail:: Fw: dot. zwierząt

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=pri.

Fw: dot. zwierząt
Adriana Olek <ada.olek@miastoturek.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
01.02.2013 14:44

roundcube
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informacja dot. bezdomnych zwierzat.doc (31 KB)

witam
w załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej
z poważaniem
Adriana Olek

63 289 61 74

Izl

loundcube Webmail:: Gmina Turek- informacja dot. opieki nad bez...

Temat

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmaił/?_task=mail&_action=prin..

Gmina Turek- informacja dot. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
Nadawca <elap@gmina.turek.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 05.02.201313:19

roundcube
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W odpowiedzi na wniosek SW 199 z dnia 28.01.2013 r., dotyczący udzielenie
informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Gminy w Turku dnia 31.01.2013r.
informuję, że:
1.

W zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki
Gmina Turek działa w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku prowadzącym schronisko
dla bezdomnych zwierząt.

2.

W 2012 roku na koszt Gminy utrzymywano 18 psów pozostających w
schronisku od 2011 r. oraz 24 psy wyłapane w 2012 r.

3.

Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 93.925,37 zł
(dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 37/100).
Płatność za opiekę nad zwierzętami wnoszono na podstawie miesięcznych
zwierząt
faktur sporządzanych w oparciu o bieżącą ewidencję
przebywających w danym miesiącu pod opieką schroniska.

Pozdrawiam serdecznie,
Karolina Cesarz.

loundcube Webmail:: Dot. Wniosku o udielenie informacji publiczne...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&__action=prin..

Dot. Wniosku o udielenie informacji publicznej z

dnia 28-01-2013 r.

Sylwia Sówka <nieruchomosci@ujscie.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
05.02.2013 14:02

roundcube
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W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28-01-2013 r., który wpłynął do tut.
Urzędu dnia 31-01-2013 r, poniżej przedstawiam odpowiedzi
na zawarte w ww. wniosku pytania:
1 - Gmina posiadała umowę z VET-AGRO SERWIS" z Trzcianki, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka,
2 - w 2012 r. na koszt Gminy Ujście utrzymywanych było 5 szt. zwierząt (psów) - stan na koniec roku 2012,
3 - koszty poniesione w 2012 r. związane z opieką nad zwierzętami bezdmomnymi przedstawiają się
następująco:
- usługi związane z opłaceniem schroniska oraz usługami weterynaryjnymi: 18.673,05 zł/rok,
- ryczałtowa opata związana z utylizacją zwierząt: 1.684,00 zł/rok.
Stosownie do treści Państwa wniosku, odpowiedź przesłana zostaje w formie elektronicznej.
W związku z powyższym proszę o potwierdzenie odebranina niniejszego maiła.
Z poważaniem
Sylwia Sówka
Urząd Miejski w Ujściu
tel.: (67) 284-00-03 wew. 40
e-mail: nieruchomosci@ujscie.pl

2013-03-1417:02

WAPNO

62-120 Wapno, u). Śwterczewskiego 1A
tel. 67 2611459, fax 67 2611 019

wapno@wokiss.pl

REGON 570791320, NIP 7661969939

.

-A,-, OA1,,

A

Wapno, dmą 07.02.2013 r.

OC.6140.1.2013

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

W odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 31 stycznia 2013 r. do Urzędu Gminy Wapno, udzielam następujących informacji:
Gmina Wapno w 2012 roku miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z firmą VET - AGRO SERWIS z siedzibą przy ul. Konopnickiej 62; 64 - 980
Trzcianka w imieniu której działał lek.wet. Z. Jażdżewski. W 2012 roku nie zostało
przekazane do schroniska żadne zwierzę. W 2012 r. Gmina poniosła koszt 2.168,99 zł łącznie
z tytułu gotowości schroniska do przyjęcia zwierzęcia, natomiast nie poniosła żadnych
kosztów z tytułu utrzymania zwierzęcia w schronisku (dot. jednorazowej opłaty).

PODINSPEKTOR
fo^
lycka

BURMISTRZ
MIASTA WĄGROWCA

Wągrowiec, 06.02.2013 r.

PR.1431.3.2013

Sz.P.
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 -300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
28 stycznia 2013 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, informuję że:
Ad. l/ Gmina Miejska Wągrowiec, w roku 2012, korzystała z usług firmy YET-AGRO
SERWIS z siedzibą w Trzciance (64-980) przy ul. M. Konopnickiej 62, na podstawie
zawartej umowy.
Ad.2/ W roku 2012 na terenie Wągrowca odłowiono 29 bezdomnych zwierząt.
Spośród zwierząt przebywających w schronisku, 31 trafiło ponownie do
swojego właściciela lub znalazło nowy dom. W ciągu całego roku, w schronisku
przebywało średnio 20 zwierząt,
Ad.3/ Całkowity koszt realizacji zadań związanych z odławianiem bezdomnych
zwierząt wraz z zapewnieniem im miejsca w schronisku w roku 2012 wyniósł 78
133,74 zł brutto. Rozliczenia następowały w oparciu o miesięczne faktury, wystawiane
na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

V

loundcube Webmail:: Opieka nad bezdomnymi zwierzatami _odp. n...

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action:=prin..

Opieka nad bezdomnymi zwierzatami _odp. na
wniosek o informację publiczną
Piotr Korpowski <rzecznik@wagrowiec.eu>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
06.02.201308:06
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• PR.1431.3.2013.pdf (773 KB)
Szanowni Państwo,
zgodnie z wyrażonym przez Państwa życzeniem przesyłamy w załączeniu odpowiedź na wniosek o informację
publiczną.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.
z poważaniem
Piotr Korpowski
rzecznik prasowy
Burmistrza Miasta Wągrowca
tel.: 67 - 262 15 22, 604 977 258
e-mail: rzecznik@wagrowiec.eu
www.waqrowiec.eu

2013-03-14 17:0:
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Wągrowiec 12,02.2013r.

Or, 1431.4.2013.KC
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy Wągrowiec w odpowiedzi na Wasze pismo b/z z dnia 28.01.2013 roku
w sprawie udzielania informacji publicznej o sposobie i skutkach wykonywania zadania
„ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje że;
1. Gmina Wągrowiec posiada podpisaną umowę z YET-AGRO SERWIS
62-980 Trzcianka, ul. Konopnickiej 62. Wyłapywane bezdomne psy utrzymywane są
w pogotowiu dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejowie.
2. Łącznie w 2012 roku wyłapano 19 sztuk psów. Na koniec 2012 roku w
schronisku przebywało 13 psów.
3. Odpłatność Gmina regulowała na podstawie umowy i bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w pogotowiu. Koszt wyłapania i utrzymywania psów
w 2012 roku wyniósł 52 ,9 tyś. złotych brutto.

KS

Zup, W ó j t a
/
/
»owL(

ff

uLKościus/ki 34
64-730 Wieleń
tcl.(67) 256! 170, fax.(67)2561021
Wieleń, 7.02.2013r.
S. 1431.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Odpowiadając na wniosek z dnia 31 stycznia 2013 roku oraz na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r., Nr 112, póz. 1198 ze zm.)
Urząd Miejski w Wieleniu informuje, że zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003r., Nr 106, póz. 1002 ze zm.) Gmina Wieleń w 2012 roku posiadała stałą umowę ryczałtową
z firmą YET-AGRO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na wykonywanie usług
związanych z wyłapywaniem, przyjmowaniem oraz utrzymaniem bezdomnych zwierząt.
Natomiast na dzień 31 grudnia 2012 roku na utrzymaniu Gminy pozostawało 64 bezdomnych psów
i 3 bezdomne koty. Całkowity koszt związany z realizacją w/w zadań, wynikający z miesięcznej
opłaty ryczałtowej wyniósł 114.583,25 zł.

mgr MagdalerwSobczak

Otrzymują:
1. Adresat;
2. a/a

K.D./K.D

::

OMINA WIEUCHGWO

ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo
NIP 993-01-49-371
REGON 631259301

Wielichowo, dnia 01.02.2013r.

Nr IRN.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy:

udzielenia informacji publicznej, pismo z dn. 28.01.2013r.

Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w odpowiedzi na Wasze pismo na temat sposobu i
skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie
informuje, że:
1. Gmina Wielichowo w roku 2012r. miała podpisaną umowę w zakresie wyłapywania oraz
zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami na terenie gminy wraz z zapewnieniem opieki
weterynaryjnej z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie.
2. Liczba wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy psów wynosiła - 7 sztuk, stan obecny to 4
psy.
3. Gmina Wielichowo w roku w 20!2r. poniosła koszty na ww. zadanie w kwocie 16.498,92 zł.

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

Ewjt, Masperslia
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Roundcube Webmail:: odp na wniosek z dnia 07.02.2013 r.

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

odp na wniosek z dnia 07.02.2013 r.
Urząd Gminy Wierzbinek <wierzbinek@wp.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>

fOUflOCUD©
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20.02.2013 10:50

Nawiązując do Państwa wniosku z dnia 07.02.2013 r. (data wpływu) informujemy:
Ad. l w 2012 r. gmina nie miała podpisanych stałych umów, zlecała doraźnie wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku Sp. z o.o.
Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno;
Ad. 2 w ilości 3 szt. za 2012 (psy);
Ad. 3 koszty utrzymania ponosi spółka gminna, opłatę za zlecenie wyłapania ponosiła gmina (kwota
przeznaczona w programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 r. to l tyś. zł).
Gmina w 2012 r. zwróciła się z prośbą współpracy w osadzaniu bezdomnych psów i kotów do 9 schronisk dla
zwierząt na terenie dwóch województw, wszystkie schroniska odmówiły takiej współpracy.
Pozdrawiam
Tomasz Woźniak
UG w Wierzbinku
63 2611380

1 -7 \

URZĄD GMINY

64-150 WIJEWO, ul. Parkowa 1
tel (65)5494085,86,teUtax549475
REGON 001004402, NIP 697-16-06-659

Wijewo, dnia 14 lutego 2013 roku.

BRŚ 1431.3.2013.

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

W odpowiedzi na Wasz Wniosek z dnia 28.01.2013., wpłynął dnia 31.01.2013 r.
informuję, że Gmina Wijewo jest wspólnikiem Międzygminnego schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Henrykowie w związku z tym informuję:
ad. l. Gmina posiada zawartą umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki dla bezdomnych
zwierząt z Miastem Leszno.
ad.2. W roku 2012 na terenie Gminy Wijewo wyłapano l (jednego) bezdomnego psa.
Ad 3.Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 5.338.69 zł - opłata ryczałtowa.

-WÓJTA
=*^C.
'Janusz Ćhodorowski

GMINY
w Wilczyn/e
U

62S-55o wfe!2D

tel. (63l26a30l?

Wilczyn, dnia 26.03.2013 r.

KfeRGZ-61.4ft4.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy w Wilczynie uprzejmie informuje, że od dnia 7 września 2012 r. Gmina
Wilczyn została przyjęta przez Związek Gmin Regionu Słupeckiego jako członek związku.
Celem Związku zgodnie z § 13 pkt l i 2 Statut Związku Gmin Regionu Słupeckiego

jest

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, a także prowadzenie
schroniska. W 2012 roku z terenu Gminy Wilczyn wyłapano i przekazano do schroniska 10 szt.
bezdomnych psów.
Koszty poniesione na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2012 r. zgodnie z uchwałą
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego nr YI/16/2011 wynosiły 4267,56 zł - za ostatni
kwartał.

Z poważaniem

rtski

Otrzymują;
ń.J Adresat,
2. RGŻa/a.

.oundcube Webmail:: ochrona zwierząt gmina Witkowo

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

ochrona zwierząt gmina Witkowo
<srodowisko@witkowo.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
04.02.201308:30

Witam,
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28.01.2013r. o udzielenie informacji publicznej w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt, przedstawiam poniżej informacje we wnioskowanym zakresie z terenu Gminy Witkowo za
2012 rok:
1. Umowę na wyłapywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy i Miasta Witkowo do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie mieliśmy zawartą z firmą „TRAPER" S. C., mającą swoją siedzibę w
Gnieźnie. Ponadto mieliśmy zawarte Porozumienie i współpracowaliśmy z Miastem Gniezno w zakresie
przyjmowania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie oraz
zawarliśmy umowę z Przychodnią Lekarsko - Weterynaryjną w Witkowie na zapewnienie opieki weterynaryjnej.
2. Wyłapaliśmy i dostarczyliśmy do schroniska dla zwierząt 12szt. bezdomnych psów z terenu Gminy Witkowo.
3. Koszt realizacji zadania:
a) za utrzymanie dostarczonych psów do schroniska: 13.200,OOzł, formą płatności była opłata jednorazowa za
umieszczenie 1 psa w schronisku na podstawie bieżącej ewidencji psów przekazanych do schroniska,
b) za wyłapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska: 3.013,50zł.
Pozdrawiam
Piotr Janowicz
inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo
(61)47781 94
www.witkowo.pl
srodowisko(a)witkowo. pl

Urząd Gminy Władysławów
Władysławów, dnia 14.02.2013 r.

OS.6140.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 28.01.2013 r. o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
informuję, że w roku 2012 Gmina Władysławów miała stałą umowę na wyłapywanie i zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom, zawartą w dniu 17.08.2006 r. ze Schroniskiem PGKiM Sp. z o. o.
w Turku, mieszczącym się przy ul. Polnej 4, 62-710 Turek.
W 2012 roku utrzymywano na koszt gminy 7 bezdomnych psów, a dla 6 porzuconych
czworonogów, dzięki akcji „przygarnij psa" prowadzonej przez Gminę Władysławów udało
się znaleźć nowych właścicieli.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 30,863 zł 6 gr., forma płatności miała postać
przelewu dokonywanego na podstawie wystawionej faktury VAT z dołączonym wykazem psów
przebywających w tym czasie w schronisku.

Z up. Wójta
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunaljjai i Ochrony Środowiska
Jarosław Szczap
Otrzymują:
Adresat;
A/a.
Sposób wysyłki:
Poczta Polska.
Sprawę prowadzi:
Daniel Kacprzak

tel. 0-63 2804648, srodowisko@wladyslawow.pl

Adres do korespondencji:

Telefony:

Kontakt:

Urząd Gminy Władysławów

63-2795003

e- maił: uq@wladvslawow.p!

Poniedziałek - Piątek

ul. Rynek 43

63 - 280 46 57

http:// www.wladvslawow.pl

7:15-15:15

62-710 Władysławów

fax. 63 - 280 46 67

http://wladyslawow.bip.net.pl

Dyżur Wójta:

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek 10:00 - 12:00
powiat turecki
Numer konta Urzędu Gminy we Władysławowie: 77 85570009 07000007 20070001 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie O./Władysławów
NIP : 668-12-90-490

REGON : 000551131

WÓJT GMINY WŁOSZAKOWICE
ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
Tel: 065 52 52 999 Fax: (0-65) 53 70 106

E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Nr NiB.6140.3.2013

http://www.wloszakowice.pl
Włoszakowice, dmą 18.02.2013 r.

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.01.2013 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidziane ustawą o ochronie zwierząt, z upoważnienia
Wójta Gminy Włoszakowice informuję, iż Rada Gminy Włoszakowice uchwałą Nr
XV/114/2012 z dnia 30 marca 2012 r. przyjęła "Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice".
W 2012 r. Gmina Włoszakowice nie posiadała stałych umów oraz nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W ubiegłym roku zostało wyłapanych i utrzymanych na koszt gminy 10 psów, które
następnie zostały oddane do adopcji bądź zgłosił się właściciel zwierzęcia.
Program realizowany był ze środków finansowych budżetu Gminy Włoszakowice do
wysokości kwoty uchwalonej w budżecie - 5 000,00 zł.

mgr
RobeiffiUsperczak
Kierownik Biura Budownictwa i Nieruchomości

Otrzymuje:
f",
Q/ adresat
2.

a/a

Opracował:
Albert Cygan
tel. 065 52 52 994

OStZĄD M I E J S K I
w Wolsztynie
Rynek 1, 64-200 WOLSZTYN

Wolsztyn, dnia 15 lutego 2013 r.

RGK.7021/3/2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013 r. dotyczącej udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie- Urząd Miejski w Wolsztynie , Wydział Rolnictwa i
Gospodarki Komunalnej podaje:
1. W 2012 roku stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina zawarła z
Zakładem Handlowo-Usługowym, Przemysław Maraszek,ul. Poznańska 12, 64-200
Wolsztyn
2. W 2012 roku wyłapano 41 psów, z czego31 psów przekazano do adopcji( podpisane
umowy adopcyjne).
3. W 2012 roku koszt realizacji całego zadania wynosił 54.000,00 zł.
Formą płatności w schronisku była opłata ryczałtowa w kwocie 2.500,00 zł
miesięcznie.
L up.fc>Ui<!Vlip! !<,/A.

Barbara
Z-ca

Września, 14 luty 2013 r.

f*WRZEŚNIA
STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi

na Państwa pismo z dnia 28.01.2013r. przesyłam informacje

dotyczące „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania".
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni posiada schronisko na potrzebę Gminy Września
ponadto stałą umowę z Gminą Kostrzyn na przyjmowanie ich zwierząt.
Statystyka za 2012 r.
- ilość zwierząt przyjętych - 307
- ilość zwierząt adoptowanych - 223
- stan zwierząt do 31.12.2012r. - 73
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni na koszt realizacji całego zadania przeznaczył
200 tyś. zł. z czego Gmina Kostrzyn przekazała 40 tyś. zł.

Pozdrawiam
Mirosław Morawski
Schronisko Dla Zwierząt

Roundcube Webmail:: informacje Schroniska we Wrześni

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/? J;ask=rmil&_action=prin..

informacje Schroniska we Wrześni
Straż Miejska we Wrześni <straz@wrzesnia.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
14.02.2013 11:02

inf._Schroniska_we_Wrzeni.odt

roundcube

l ,,:>(:• ..<•/(•«,; :>-,;: iot •*••:•:• •--asami ^^^r

(151 KB)

Witam,
w załączniku przesyłam informacje dotyczące Schroniska we Wrześni.
pozdrawiam
Mirosław Morawski

l zł

STRAŻ MIEJSKA W WYRZYSKU
89-300 Wyrzysk ul. Bydgoska 32
tel.(67) 286-41- 28, fax. (67) 286-26-26
e-mail: strazmiejska@wyrzysk.pl

Wyrzysk, dnia 06.02.2013r.

SM.5521.21.2013

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 28.01.2013 roku dotyczący udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" na terenie Gminy Wyrzysk informuję:
1.

W 2012 roku Gmina Wyrzysk miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie i utrzymanie

w schronisku zwierząt z Firmą Vet Agro Serwis z Trzcianki ul. Konopnickiej 62, natomiast doraźne
usługi weterynaryjne zlecane były Gabinet Weterynaryjny Tomasz Gruchalski ul. Polna 89-300
Wyrzysk.
2.

W 2012 roku przeprowadzono 23 akcje wyłapania bezdomnych psów z czego do schroniska

trafiło 21 sztuk, natomiast według stanu na dzień 31.12.2012 roku w schronisku przebywały 22
psy, do adopcji trafiło 19 sztuk bezdomnych zwierąt.
3.

Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 87185,41 zł, forma płatności oparta była na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.

Komendant Straży Miejskiej
Sławomir Mikołaj czak

Roundcube Webmail:: Informacja gjnina Wyrzysk.

Temat
Nadawca
Odbiorca
Kopia
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Informacja gmina Wyrzysk.
Sławomir mikołajczak <straznikl964@wp.pl>
<soz@obrona-zwierzat.Pl>
bom <bom@wyrzysk.pl>
06.02.2013 11:48
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• Odp. na wniosek - Stowarzyszenie Obrona Zwierząt.odt (142 KB)
W załączeniu przesyłam informację na wniosek z dnia 28.01.2013 r.
Sławomir M i k o ł a j c z a k

l

7 l

BURMI
Plac Pow
Wysoka, dnia 6 lutego 2013r.

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia 2013r., dot. udzielenia informacji publicznej 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 roku 2012 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 2012 roku wyłapano 6 psów. W chwili obecnej na koszt gminy utrzymywanych jest 10

psów.
Ad. 3 Comiesięczna opłata wyliczana jest na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku, ilości interwencji itp.
Koszt poniesiony przez gminę w 2012 roku: 42.794, 96 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat [soz@obrona-zwierząt.pl]

2.

a/a

OBZIID MIEJSKI w

u!. Kościelna 4
62-410 ZAGÓRÓW

Zagórówdn. 2013-03-25

R 606.7.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2012 roku

Urząd Miejski w

Zagórowie informuje, że w ramach zawartego porozumienia Gmina Zagórów powierzyła
realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt" Związkowi Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska dla
zwierząt,

położonego w

miejscowości

Ostrowo

Kościelne

35, 62-420

Strzałkowo.

Wypełnianiem wszelkich obowiązków i zadań wynikających z w/w programu, zajmuje się
Związek Gmin Regionu Słupeckiego z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, którego
Gmina Zagórów jest członkiem.
Na realizację zadań powierzonych Związkowi Gmin Regionu Słupeckiego, Gmina
Zagórów przeznaczyła w 2012 roku kwotę 24.093,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące
dziewięćdziesiąt trzy złote) płatne w ramach składki członkowskiej na utrzymanie schroniska
dla zwierząt.
Tutejszy urząd nie prowadzi ewidencji wyłapywanych na terenie gminy psów i
kotów. Dane takie można uzyskać w siedzibie Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

BURMISTRZ

URZĄD GMINY
ul. KujańskaS
77-424 Zakrzewo
woj, wielkopolskie

Zakrzewo/ dnja

^ ,utego2Q13

GKM.6140.1.2013

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie.
W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2013 r. udzielamy następujących
odpowiedzi:
1. Gmina Zakrzewo w 2012 r. miała podpisaną umowę z firmą Vet-Argo Serwis, ul. M.
Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki.
2. Na koszt gminy w 2012 r. wyłapano 7 psów i utrzymywano 12 przez okres roku.
3. Koszt realizacji zadania: 33.000 zł.
Forma płatności za opiekę: oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.
Osoba prowadząca sprawę: Tadeusz Dywel, tel. 67 266-70-75.

. WÓJTA

fKRETARZ GMINY

Urząd Gminy
ul. Sredzka 9

Zaniemyśl, 04.02.2013r.
NIP 786-1049-224 REGON 000546302

RR 6140. 7 .2013

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów
W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.br. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie - Urząd Gminy w Zaniemyślu informuje, że Gmina
Zaniemyśl w 2012 roku miała podpisaną umowę z Gminą Środa Wlkp. na świadczenie
usług polegających na odławianiu bezpańskich

psów z terenu

gminy Zaniemyśl

i dostarczaniu ich do schroniska dla bezpańskich zwierząt w Środzie Wlkp.
W imieniu Gminy Środa Wlkp .usługi te świadczył Zakład Komunalny ul. Wiosny Ludów 3;
63 - 000 środa Wikp., który prowadzi schronisko dla zwierząt na terenie Środy Wlkp.
W roku 2012 z terenu gminy Zaniemyśl wyłapano i przekazano do schroniska
dla zwierząt w Środzie Wlkp. 4 bezpańskie psy.
Koszt całego zadania w 2012 roku wyniósł 3.027,00zł. - opłaty wnoszone
były w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających w schronisku.

WÓJT
inż. Krzysztof Urbas

Sporządziła: E. Siudzińska

Burmistrz Zbąszynia
64-360 Zbąszyń, ul.por.Żwirki 1
woj. wielkopolskie

SGN.6140.3.2013

Zbąszyń, dnia

9rm no

tUP UZ.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013 r. dot. sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
1. Gmina Zbąszyń w 2012 zleciła wyłapywanie i transportowanie bezdomnych zwierząt
Zakładowi Usług Komunalnych w Zbąszyniu.
2. W 2012 r. wyłapano 8 bezdomnych psów.
3. Koszty realizacji całego zadania obejmującego wyłapywanie i transport zwierząt, zakup
pożywienia oraz opiekę weterynaryjną wyniosły 4 722, 24 zł brutto. Jako, że Zakład Usług
Komunalnych jest zakładem budżetowym, Gmina Zbąszyń pokrywała wszelkie koszty
związane z czasowym przetrzymywaniem wyłapanych bezdomnych psów (np. karma,
opieka wterynaryjna).
Z up. Burmistóa^bąszynia

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

]3

^oundcube Webmail :: Udzielenie informajci publicznej

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Udzielenie informajci publicznej
Adrian Matysiak <adrian.matysiak@zduny.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>

roundcube

Pf»3« iv(4iT>a?l fc- .')«! n:,B>;.::,&i

^^r^

07.02.2013 10:20

Zduny, dnia 7.02.2013 r.
OŚ.604.3.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jedrzów
W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2013 r. w sprawie udzielenie informacji publicznej,
Urząd Miejski w Zdunach informuje, że:
1. Gmina Zduny w 2012 r. posiadała umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w
Krotoszynie, ul. Ceglarska 11, 63-700 Krotoszyn.
2. Na terenie Gminy Zduny w 2012 r. nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy
bezpańskich zwierząt.
3. W 2012 r. nie poniesiono żadnych kosztów realizacji zadania dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, ponieważ nie było przypadków wyłapania i utrzymania bezpańskich zwierząt na
koszt gminy.
Z poważaniem
Adrian Matysiak
Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7978 (20130206)
Wiadomooeae zosta3a sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

_i Q m -ni

AL Piasta l
77-400 ZłotÓW
NIP 761-166-94-26, REGON 570791342

Zlotów, dnia 08.02.2013r.

GK.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
Gmina Miasto Zlotów 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 Zlotów w 2012 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 przedstawia załączona tabela.
3. Forma płatności za opiekę była oparta na bieżącej ewidencji, zgodnie z załączoną tabelą.
Z poważaniem

BEZDOMNE ZWIERZĘTA MIASTA ZŁOTOWA W 2012 ROKU
PRZYJĘCIA l ADOPCJE
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Roundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek

Temat
Nadawca
Odbiorca
Data

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

odpowiedź na wniosek
Emilia Piechowska-Ciozda <empiel@wp.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>
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14.02.2013 14:33

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2013r., które wpłynęło dnia 31.01.2013r. 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 2012 r. gmina na podstawie stałej umowy zawartej z ?Vet-Agro-Serwis? ul. M. Konopnickiej 62,
64-980 Trzcianka udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w
schronisku w/w przedsiębiorcy.
2. W 2012 r. wyłapano na koszt gminy 25 bezdomnych psów, a dodatkowo utrzymywanych w schronisku
było ok. 13 psów wyłapanych w poprzednich latach.
3. Koszt realizacji całego zadania związanego z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami w
2012 r. wyniósł 98 020,74 zł (opłata comiesięczna na podstawie faktury zawierającej ewidencję
zwierząt wyłapanych i przebywających w schronisku).
Z poważaniem
Emilia Piechowska-Ciozda, insp. ds. ochrony środowiska,
Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,
tel. 672635305

URZĄD GMINY
6'i - 8 1 7 Ż e l a z k o w
POWIAT KALISKI

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
00552030

Zelazków ,13.02.2013 r .

IWS.6140.1.2012
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul.l l Listopada 29
29-300 Jędrzejów
Urząd Gminy w Żelazkowie w odpowiedzi na Państwa wniosek o
udzielenie informacji publicznej podaje następujące informacje:
Ad. ł) Gmina Żelazków w 2012 r.miała podpisaną umowę z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński ul. Kosodrzewiny 56 lok.2
92-411 Łódź
Ad.2) Do w/w hotelu przekazano 10 sztuk psów.
Ad.3) Ogółem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Gmina poniosła koszty
7.039,58 zł W kwocie tej zawarte są koszty dot. wyłapywania psów
przez pracowników hotelu , przewożenia i hotelowania /opłatę uiszczamy za
każdy dzień zgodnie z ewidencją zwierząt przebywających pod opieką/ oraz
koszty poniesione na usługi weterynaryjne / szczepienie, ew. leczenie i zakup
karmy dla zwierząt adoptowanych przez mieszkańców/.

inż. Anna Janiak

Żerków, dnia 07.02.2013

63-210 2ERKÓW
woj. wielkopolskie
NIP 617-10-06-231, R.: 000529433
4*) 10202P12 OOOC 5402 0027 6931

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

NrGKM/7114.3.2013
W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuję, że :
Adl.Gmina miała w 2012r. podpisane porozumienie z Towarzystwem Opieki nad
zwierzętami w Jarocinie Schronisko w Radlinie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad.2 W roku 2012 w ilości 23 szt bezdomnych zwierząt.
Ad.3.Koszt realizacji całego zadania w kwocie 39.200,-zł przekazana w dwóch równych
ratach.
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