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URZĄD GMINY BANIE
ul. Skośna 6

74-110 BANI E Banie, dnia 4 kwietnia 2011 r.
woj. zachodniopomorskie

RÓL. 6140.2.1.2011

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

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 informuję, że na

terenie gminy Banie wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im

opieki w 2009 i 2010 roku zajmowała się firma „ANIMAL CONTROL" Zbigniew

Kossewski, ul. Piaskowa 86/6 w Policach. W 2009 r. wyłapanych i opłaconych na

koszt gminy Banie zostało - 15 psów, w 2010 r. - 19 psów. Koszt realizacji tego

zadania w 2009 r. - 6.335,00 zł, w 2010 r. - 6.479,00 zł, płatne przelewem po

wystawieniu rachunku.



Barwicedn23.03.2011r
Straż Miejska
w Barwicach
strażnik
Andrzej Grzywaczewski

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 marca 2011 roku chcę poinformować iż w latach 2009 i
2010 nie posiadaliśmy podpisanej umowy w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, doraźnie
na zgłoszenia mieszkańców naszej gminy dokonywaliśmy sami wyłapywania danych zwierząt.

Wyłapywane zwierzęta w ramach współpracy z Gmina jak i Strażą Miejską były
przekazywane do schroniska dla zwierząt jak i w ręce prywatne tj do przedsiębiorców oraz
rolników.

Z posiadanych informacji o bezdomnych zwierzętach w 2009 roku było kilka takich
przypadków na terenie Gminy Barwice lecz zostały przygarnięte przez naszych gospodarzy.

W roku 2010 do schroniska przekazaliśmy cztery psy za które Gmina zapłaciła łącznie 1400
zł (jednorazowa płatność za umieszczenie), dodatkowo do prywatnych osób przekazaliśmy dwa
koty oraz sześć psów, w związku z chęcią przygarnięcia bezdomnego zwierzaka oferowaliśmy
sterylizacje oraz zapas karmy.

Łącznie w 2010 roku koszt poniesiony przez Gminę wyniósł ok 2000 zł.



U R Z Ą D
B Ę D Z I N O

-037 B ę d z . n o Będzino 2011-03-28

RZG.II.6140/

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek Urząd Gminy w Będzinie uprzejmie informuje:
Ad l. Gmina Będzino miała i ma podpisana umowę z Towarzystwem Ochrony Zwierząt

„ANIMALS" ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard, na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki.

Ad.2 W 2009 r. wyłapano 24 szt. psów. W 2010 r. wyłapano 8 szt. psów
Ad 3. a) Koszt wyłapania i utrzymania 24 szt. psów w 2009 r. wyniósł 12 200,00 zł.

Odpłatność za jednego psa złapanego i powierzonego opiece dla schroniska jest opłatą
ryczałtową i wynosi 500,00 zł od jednej sztuki.

b) Koszt wyłapania i utrzymania 24 szt. psów w 2010 r. wyniósł 4 400,00 zł.
Odpłatność za jednego psa złapanego i powierzonego opiece dla schroniska jest opłatą
ryczałtową i wynosi 550,00 zł od jednej sztuki



Białogard, 24 marca 2011 r.

ZPOŚ. 1431.3.201 LEP
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nawiązując do pisma z dnia 14 marca 2011 r. w powiązaniu z ustawą z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.,
Nr 112, póz. 1198) informuję, że:

1. W 2009 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta zajmowała się
straż miejska, a w 2010 r. zakład budżetowy Miasta Białogard - Białogardzki Ośrodek
Sportu i Rekreacji; w 2009 r. Miasto zlecało zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom Inspektoratowi Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS"
w Białogardzie, w 2010 r. zawarło umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju
Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS", a od października 2010 r.
opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie miasta Białogard zapewniał Inspektorat
Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie.

2. W 2009 r. wyłapanych i utrzymywanych na koszt miasta było 17, a w 2010 r. było
13 bezdomnych zwierząt.

3. W 2009 r. na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przeznaczono
19146,40 zł, a w 2010 r. 19343,74 zł. Forma płatności była jednorazowa za
umieszczenie w schronisku.

Ponadto informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr 186/04 Burmistrza Miasta Białogard
z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za udostępnienie
informacji publicznej przez Urząd Miasta, opłata za udostępnienie informacji publicznej
o treści określonej w Pani wniosku wynosi 4,10 zł.

W związku z powyższym kwotę w podanej powyżej wysokości należy wpłacić na
konto Miasta Białogard Bank Pekao S.A.
Oddział Białogard 36 1240 3666 1111 0000 4344 6782.



MlHA BIAŁOGARD
Ąi) GM1MY BiA-' i Białogard, 11.04.201 Ir.

ul. Wileńska 8, 78-20C • >
NIP 672-19-51-1 •

kl. (094) 311 02 05, fax (094) 312 78 44

PR.7031. l .2011 .MJ Biuro Ochrony Zwierząt
w Warszawie
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 201 Ir. (data wpływu: 21.03.201 Ir.) w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu" uprzejmie informuję, że
Gmina Białogard ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie im opieki z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" z siedzibą w
Białogardzie, ul. Zwycięstwa 58.
Umowa została zawarta 19.04.2005r. z możliwością przedłużenia jej na następne lata i ważna
jest do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zgodnie z § 5 zawartej umowy Gmina wypłaca wynagrodzenie ryczałtowo w wysokości
300,00 zł od jednego zwierzęcia.
W 2009 roku wyłapano 54 bezdomne psy, w 201 Or. 57 psów.
Koszt realizacji zadania w 2009r. to kwota 18.050 zł, w 2010r. 20.050 zł.
Na terenie Gminy Białogard nie jest prowadzone schronisko dla bezdomnych zwierząt.
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ZP
URZĄD MIEJSKI w BIAŁYM BORZE

ul. Żymierskiego 10
7 8 - 4 2 5 B I A Ł Y B Ó R

NIP 673-11 -35-953 REGON 00052773C

Biały Bór, 23.03.2011 r.
OŚ. 6140/3/11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

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

dot: pisma z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na prośbę z dnia 14 marca 2011 r., informuję, że:

1. w roku 2009 i 2010 gmina miała podpisaną stała umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki ze schroniskiem
prowadzonym przez Schronisko Towarzystwa Ochrony Zwierząt
„ANIMALS" w Białogardzie;

2. w roku 2009 przeprowadzono wyłapanie 10 bezdomnych psów, na koszt
gminy na kwotę 5,0 tyś.zł., natomiast w 2010 r. przeprowadzono wyłapanie
8 bezdomnych psów, na koszt gminy na kwotę 4,0 tyś. zł.

3. W roku 2009 koszt całego zadania wyniósł 5,0 tyś. zł (forma płatności za
złapanie i opiekę w schronisku jest jednorazowa - 500 zł/1 szt.).
Natomiast w 2010 r. koszt całego zadania wyniósł 4,0 tyś. zł (forma
płatności za złapanie i opiekę w schronisku jest jednorazowa - 500 zł/
1szt).

Z upoważnienia Burmistrza Białego Boru
Marianna LisiewiczfĄ'

Inspektor ds. ochrony środowisKą i rolnictwa



2P
MAD GMINY BIELICE

ul. Niepokalanej 34 Bielice, dnia 28.03.201 Ir.
74-202 SiELlCE

woj. zachodniopomorskie

OCHS.6140.01.2011.AG

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt

„Argos"
ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku dotyczącego udzielenia informacji na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Wójt Gminy Bielice informuje, że: w roku 2009
Gmina udzielała jednorazowych zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów specjalistycznej
firmie „ANIMAL CONTROL" Zbigniewa Kossewskiego, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police.

W 2009r. zostały wyłapane 2 bezdomne psy przez w/w firmę. Za usługi te
zapłaciliśmy 430,00 zł przelewem na konto firmy ANIMAL CONTROL.
W roku 2010 na terenie Gminy Bielice był tylko jeden przypadek bezdomnego psa i został on
zaadoptowany przez rodzinę z terenu Gminy Bielice.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
sporządziła: AG tel. 91 56-44-235 wew. 20



U R Z Ą D G M I N Y
73-240 Bierzwnik.. ul. Kopernika 2

tel. (095) 768-01-30
fax(095) 768-01-34

NIP:594-100-20-40,Regon:000533363

Bierzwnik 28.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
Warszawa

Nasz znak: OOR.1431.05.2011

Urząd Gminy Bierzwnik w odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. o

udostępnianie informacji publicznej udziela dane w zakresie:

1. Umowa zawarta była na wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na

terenie Gminy Bierzwnik z podmiotem Inspektorat Towarzystwa Ochrony

Zwierząt „Animals" 78-200 Białogard ul. Zwycięstwa 58 od 12.072006r do

28.02.2012r.

- 2009 - l pies

-2010-2 psy

2. W2009-500zł

2010 - lOOOzł (opłata 500zł za l/psa)

3. Od 01.03.2012r. podpisaliśmy umowę z firmą „YET-AGRO SERWIS" z

Trzcianki na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt w Schronisku

dla Zwierząt Bezdomnych w Jędrzejowie.



UCJ.Or.R.7227/33/11

Biesiekierz dii, 25,03,201 l r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszaw i

Garncarska 37 A

Dcii, bezdomnych zwierząt

1, W latach 2009 - 2010 Gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów z Towarz>st\vetn Ochrony /\vicr/.ąi ,„Animuls" w
Białogardzie.

2, Ilość interwencji u tych latach u> 8 i 9 przypadków,
3, Poniesione koszty to 4.000 i 4.500 zł, Koszt noiedvnc/v to 500 /ł i 700 /



URZĄD MIEJSKI W BOBOLICACH
76-O20 B O B O L I C E

ul. Ratuszowa l
POWIAT KOSZALIN

INŚ.6140.2.2011.IB Bobolice,2011-03-25

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

Dot. informacji publicznej

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie, Urząd Miejski w Bobolicach informuje :
1. W 2009 i 2010 r. Gmina Bobolice w ramach doraźnych zleceń zlecała wyłapywanie

bezdomnych zwierząt Inspektoratowi Towarzystwa Zwierząt „Animals" Jerzy Harłacz
Białogard ul. Zwycięstwa 58.

2. Wyłapane zwierzęta :
2009 r. - 18 psów,
2010 r. - 18 psów.

3. Koszt realizacji zadania :
2009 r. - 9.000,00 zł. płatne za wyłapanie psa i umieszczenie w schronisku ( 500 zł płatne
każdorazowo za wyłapanie i umieszczenie w schronisku 1 psa);
2010 r. - 9.975,71 zł płatne za wyłapanie psa i umieszczenie w schronisku ( 550 zł za 1
psa).

a/a Z-CA Bt

mar JanlMokrzyckl

Sprawę prowadzi:

Ireneusz Bielecki - inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska
UM Bobolice pok. Nr 19,tel. (094) 345 84 26, e -maił i.bielecki@bobolice.pl



Urz^ąd Gminy Boleszkowicc tel. (95) 760 61 24
ul. Świerczewskiego 24 (95) 760 61 36
74-407 Boleszkowice fax.(95) 760 61 35

e-mai l: boleszko wice@boleszko wice .pl
www.boleszkowice.pl

2f

Boleszkowice, dnia 06.04.2011 r.

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

Nasz znak: OS-OZ.6140.1.2011

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 r. Urząd Gminy
Boleszkowice informuje:
Ad. 1. Gmina Boleszkowice w latach 2009 - 2010 miała podpisaną umowę z lecznicą
weterynaryjną „REKS" ul. Gorzowska 18 74-400 Dębno.
Ad. 2. W 2009 roku wyłapano 8 psów dorosłych oraz 3 szczeniaki. Psy po zbadaniu i
przetrzymaniu w azylu zostały poddane adopcji.
W 2010 roku wyłapano 18 psów oraz jednego bociana. Psy po przetrzymaniu w azylu
zostały poddane adopcji. Bocian po wyleczeniu został wypuszczony na wolność.
Ad. 3. W 2009 roku wartość ogółu zabiegów związanych z wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt wynosiła 1.899,99 zł.
W 2010 roku wartość ogółu zabiegów związanych z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt wynosiła 3.196,83 zł.

Z poważaniem

• /Wójta

mgr Ma
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towska
Y



z?
(Burmistrz

(Bornego Su&nowa

jl(eja yfiepotffegfości 6 7S-449 (Bonie Sufinowo
ttL (094) 37 34 120 fa.\,(094) 37 34 133

www. 6oni£su(incnvo.p(
gmina (Borne SuRnowo 6ome5u(intni>o@6omesuttiiffu>o.pf

Borne Sulinowo, dnia 31 marca 2011 r.

RO. 1421.8.2011

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
21 marca br. dotyczący sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania podaję poniżej odpowiedzi na zadane pytania zgodnie
z Państwa wnioskiem.

A d l .
Gmina w 2008 roku podpisała umowę z Firmą „YET-AGRO SERYICE" z siedzibą

w Czarnkowie. W 2010 roku ta sama firma została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną
bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Borne Sulinowo i podpisano z nią umowę
na kolejne 3 lata. Ponadto w marcu 2010 roku Gmina Borne Sulinowo wyłoniła w drodze
zapytania ofertowego podmiot, z którym podpisała umowę na okres jednego roku
na świadczenie usług z zakresu zabiegów i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami
bezdomnymi.
W miesiącu marcu 2010 roku Gmina Borne Sulinowo podpisała również porozumienie
z funkcjonującym na terenie miasta Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Ad 2.
W 2009 roku firma YET-AGRO SERYICE dokonała 20 przyjęć zwierząt z terenu

gminy Borne Sulinowo, 10 adopcji i 14 sterylizacji. Na dzień 31 grudnia 2009r. w schronisku
YET-AGRO SERYICE przebywało 20 psów i l kot.
W 2010 roku firma YET-AGRO SERYICE dokonała 13 przyjęć zwierząt z terenu gminy
Borne Sulinowo, 14 adopcji i 12 sterylizacji.
Ponadto w roku 2010 dokonano 20 sterylizacji i 10 kastracji bezdomnych kotów.

Ad 3.
Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 43 656,68 zł, a w 2010 roku

61 209,85 zł. Płatność za opiekę dokonywana jest miesięcznie po przedstawieniu faktury.
W 2010 roku na wykonywanie sterylizacji i kastracji wydatkowano 5 831,99 zł.



G M I N A B R O J C E

Brojce, dnia 24.03.2011 r.

Urząd Gminy w Broicach
72-304 BROJCE, ul. DłJga 48

wcj. zachodniopomorskie
lei. 091/38 811 94, 38 611 32, fax 38 011 86

' 857-02-07-753. Ragon OOG533386
e-mail: ugbrojti ftpost.pl

Nasz znak:6140.1.2011

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

Dotyczy odpowiedzi t wniosek z dr 14.03.2011 r.

Uprzejmie informuję, że Gmina Brojce posiada umowę na wyłapywanie zwierząt
z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" Białogard. W schronisku posiadamy
wybudowany kojec.
W 2009 r. na terenie gminy wyłapano 7 bezdomnych psów na wartość 3.700,00 zł..
W 2010 r. wyłapano l bezdomnego psa na wartość 550 zł.

Płatność odbywała się przelewem na konto schroniska.

ÓJT GMINY

Urząd Gminy w Brojcach
ul. Długa 48 72-304 Brojce

Tel. 91 3861194



GMINA BRZEŹNO
78-316 BRZEŹNO 5O

woj. zachodniopomorskie
tel. (094) 3642740, fax (094) 364??41
NIP 672-20-31-622, REGON 330920848

Brzeźno, dnia 22 marzec 2011 r

OŚP.-6140-4/2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

14 marca 2011 r na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie", Gmina Brzeźno informuje:

Ad.l. - zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/144/05 Rady Gminy Brzeźno z dnia 17.11.2005r
od 22 sierpnia 2006r Gmina Brzeźno ma podpisaną umowę z Jerzym Harłaczem-
przedsiębiorcą działającym pod nazwą "Towarzystwo Ochrony Zwierząt
„ANIMALS" Białogard, w której jest zawarte udzielenie doraźnych zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki.

Ad.2. - w 2009r na terenie Gminy Brzeźno odebrano 5 szt. bezdomnych psów,
natomiast w 2010r 4 szt. bezdomnych psów.

Ad.3. - w budżecie gminy co roku zabezpieczane są środki finansowe w kwocie około
2000- 2500 złotych, środki te z reguły są wykorzystywane w całości.

Nadmieniamy, iż w 2011 r w budżecie Gminy Brzeźno zostały zwiększone środki finansowe

z racji - prośby ze strony „Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w związku

z wymogami weterynaryjnymi dotyczącym trzymania psów i suk w osobnych kojcach.

Z poważaniem.

SEKRETARZ,GtillNYWmgr inż. Marź&fa Osińska

W.J./W.J/



URZĄD MIEJSKI
Plac Wolności l

74-520 CEDYNIA
n r i d e n t , 0 0 0 5 2 8 2 9 6

Znak: INF.6140.5.2011.AP
Cedynia, dnia 20 kwietnia 2011 r.

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

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu do UM Cedynia:
21.03.2011 r.), udzielam następujących informacji:

1. W 2009 i 2010 r. Gmina Cedynia nie podpisywała stałej umowy na wyłapywanie zwierząt i
zapewnianie im opieki, natomiast przekazano gospodarstwu pomocniczemu ww. zadania
Zarządzeniem Nr 64/2010 Burmistrza Cedyni z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie przekazania Zakładowi
Remontowo- Budowlanemu wykonywania zadań pn. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie
gminy Cedynia oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Cedynia.

2. Dane liczbowe:
Za 2009 r.: l pies
Za 2010 r.: 6 psów

3. Koszt realizacji:
Za 2009 r.: 120 zł
Za 2010 r.: 3915,43 zł
Forma płatności: na podstawie faktur VAT

•zycki

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"
2. a/a

Urząd Miejski w Cedyni
Plac Wolności 1; 74 - 520 Cedynia
tel. (091) 4144006; fax (091) 4144162

NIP 858-15-01-155
info@cedynia.pl

www.cedynia.pl; www.bip.cedynia.pl



Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel

tel.( 91) 5622-001, 5622-024, fax.(91) 5622076
e-mail: urzadwchociweł.pt

Chociwel, dnia 2009.03.23.

Nasz znak: OŚ. 6134.7.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej uprzejmie informuję;

1. Nie mamy podpisanej stałej umowy na świadczenie usługi w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki. Od kilku lat
współpracujemy w tych sprawach z firmą ANIMAL CONTROL z Polic woj.
Zachodniopomorskie.

2. Zabrano;
1) w 2009 r -12 psów, 1 kota, drób i ryby akwariowe - koszt 6.208 zł w tym;

a) kot - 340 zł,
b) psy - 3.430 zł
c) opieka medyczna i usługi hotelowe za 2 psy, drób i ryby akwariowe -

2.438zł
2) w 2010 r - 8 psów - koszt 3.140 zł.

3. Łącznie w/w zadanie w 2009 r kosztowało nas 6.208 zł. A w 2010 r. 3.140 zł.
Płatne było po wystawieniu rachunku przez podmioty które świadczyły usługi (inny
za wyłapywanie a inny za usługi hotelowe).



Gmina Chojna 74-500 Chojna «!. Jagiellońska 4 e-maii: info@chojna.pl www.chojna f

tel. (091) 414-12-95,414-14-85,414-10-35,414-26-85, fax (091) 414-11-17

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Chojna, dn. 15.04.201 Ir.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, uprzejmie

informuję, że Gmina Chojna ma podpisaną umowę zlecenia z dnia 2 listopada 2000r. z

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnianie im opieki.

Koszty realizacji zadań z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt wyniosły:

w 2009 roku-14.803,00

w 2010 rku-15.108,00 zł

Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i dostarczonych do schroniska:

w 2009 roku - 16 psów

w 2010 roku-18 psów.

Forma płatności za umieszczenie bezdomnego psa w schronisku jest jednorazowa

(wliczany jest koszt dojazdu do schroniska oraz opłata za umieszczenie psa w schronisku),

natomiast kwota za krótkotrwałą opiekę nad bezpańskimi zwierzętami jest stała i wynosi

350 zł miesięcznie.

Sporządziła:
Małgorzata Muraszka



Urząd Miejski w Choszcznie
ul. Wolności 24

73-200 C h o s z c z n o
teLccnu: 095 765 9300, fex 095 788 93 06

(°) Choszczno, dnia 22 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04- 886 Warszawa

Nasz znak: BP. 1431/2/2011

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji w

trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie informuję, co następuje:

1. Gmina Choszczno w 2009 i 2010 roku miała zawarte umowy na zapewnienie opieki

jak i wpływanie na bezdomne zwierzęta z firmą VET - AGRO SERWIS LEK. WET.

ZENON JAŻDŻEWSKI ul. Marii Konopnickiej 62, Trzcianka 64-980.

2. W 2009 r. przyjęto 38 psów, natomiast w 2010 roku, 34 psy.

3. Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 73 449,52zł, natomiast koszt realizacji

zadania w 2010 roku to 70 283,92zł. Forma płatności - comiesięczna faktura oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

mz.

strza

aszkiewicz
trza



Czaplinek 18.05.201 Ir.

Urząd Miejski
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek

tel. O 94 37 26 200, fax O 94 37 26 202
REGON 000525412, NIP 253 018 40 03 Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Agros"
ul. Garncarska 37a
00-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.201 Ir. informuję, że Gmina Czaplinek w 2009
i w 2010r. nie miała podpisanych stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2009r Gmina trzymywała na swój koszt -28 psów i 29 kotów, w 2010r- 30 psów
i 39 kotów.
Koszt realizacji opieki to kwoty w 2009r wydano-10 SOOzł. na zakup karmy i 9 844,85zł. na
opiekę lekarską, w 201 Or. - 11 SOOzł. na zakup karmy i 12127,29 zł. na opiekę lekarską.

Z poważaniem

Mieć
Kierownik Rei

2 "P- Burmi
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O i GMINA CZŁOPA
78-630 Człopa, ul. Strzelecka 2
tel.067 259 1069, fax 067259 1065
MIP 76S1R02873 REGON 570791490

SM 5520.2.2011 Człopa 28.03.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 roku, dotyczące udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutku wykonywania zadań „ opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt informuje się, co następuje:

1. Urząd Miasta i Gminy w 2009 i 2010 roku posiadał i nadal posiada podpisaną

umowę z VET AGRO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka oddział

w Jędrzejewie tel. kontaktowy 067/2165750 lub 691995888, firmie tej zlecano

wyłapywanie bezdomnych psów i zapewniano opiekę.

2. W 2009 roku na terenie schroniska przebywało 8 psów ( cztery zostały

adoptowane pod koniec roku)

W 2010 roku na terenie schroniska przebywały 4 psy.

3. Koszt w 2009 roku wyniósł 11.603,62 zł. natomiast w 2010 roku 14.198,12 zł.

Opłaty przelewamy zgodnie z umową każdego miesiąca na konto schroniska,

- koszt przyjęcia psa do schroniska - 33,49 ( opłata obejmuje wymagane

szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne)

- pobyt psa w schronisku 6,14zł/ doba pobytu

- jeśli nie znajdzie się właściciel to po 14 dniach sterylizacja, kastracja, tatuaż -

koszt78,15zł.

Do w/w cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.

z up. B7LfRMi,ST/RZA

' Jćrzy oekker
SEKRlETAtfZ MIASTA l G M I N Y CZtOPA



URZĄD MIEJSKI

REGON9 000523867 Darłowo, dn. O l .04.20 1 1 r.

GKM-III.6143.5.2011

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

W odpowiedzi na pismo Biura Ochrony Zwierząt w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję,
co następuje.
Ad. 1. bezdomne zwierzęta oraz agresywnie zachowujące się psy z terenu miasta wyłapuje Straż
Miejska przy nadzorze lekarza weterynarii, z którym podpisana jest umowa na wykonywanie usług
weterynaryjnych na rzecz Gminy Miasto Darłowo, bezdomne zwierzęta wywożone są do
schroniska w Kołobrzegu,
Ad. 2. w 2009 roku Straż Miejska wyłapała 30 sztuk bezdomnych psów, z czego:
- 9 sztuk psów agresywnie zachowujących się,
- 7 sztuk psów odebrali właściciele,
- 4 sztuki psów wywieziono do schroniska w Kołobrzegu,
- 10 sztuk, to psy potrącone w wypadkach samochodowych w okresie sezonu letniego,

w 2010 roku Straż Miejska wyłapała 25 sztuk bezdomnych psów, z czego:
- 6 sztuk psów agresywnie zachowujących się,
- 6 sztuk psów odebrali właściciele,
- 5 sztuki psów wywieziono do schroniska w Kołobrzegu,
- 8 sztuk, to psy potrącone w wypadkach samochodowych w okresie sezonu letniego.

Ad. 3. w 2009 roku w budżecie miasta na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług
weterynaryjnych na rzecz Gminy Miasto Darłowo wydano 17.495,57 zł., natomiast za wywóz 4
sztuk psów do schroniska w Kołobrzegu wydano 2.000,00 zł.,

w 2010 roku w budżecie miasta na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług
weterynaryjnych na rzecz Gminy Miasto Darłowo wydano 13.860,78 zł., natomiast za wywóz 5
sztuk psów do schroniska w Kołobrzegu wydano 2.500,00 zł.

AM



U R Z Ą D G M I N Y
76-150 DARŁOWO

ul H Dąbrowskiego 4
tel 094 344 6301, fax 094 344 63 09

- j, NIP 669-18-82-252 Darłowo 29.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A,

04-886 Warszawa

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

skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że Gmina Darłowo w 2009 r. i 2010 r.

posiadała podpisaną umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych z Lecznicą dla Zwierząt

Pana Mieczysława Bójkę ul. Morska 43 B, 76-150 Darłowo. W 2009 r. koszt wykonywanych

usług wet. wynosił ok. 7500 zł. Opieki wymagało 16 szt. psów, z czego 4 szt. zostały

umieszczone w Schronisku dla zwierząt. Gmina Darłowo podpisała umowę ze Schroniskiem

dla zwierząt w m. Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty 60. Jednorazowy koszt utrzymania

zwierzęcia w schronisku wynosił 400 zł.

W 2010 r. koszt wykonywanych usług weterynaryjnych wynosił ok. 9500 zł. 23 psy, 2 koty, 3

psy umieszczone w schronisku. Jednorazowy koszt przebywania zwierzęcia w schronisku

wynosił 500 zł.

mgrinż.



URZĄD MIEJSKI W DĘBNE
74-400 DĘBNO Biuro Ochrony Zwierząt

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

Nasz znak:GNiOŚ.6140.83.2011.JF Dębno, dnia 24 marca 201 Ir.

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej o opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniu w 2009 i 2010 roku.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Dębnie odpowiadając na Państwa pismo z dnia 21 marca 2011 r. informuje, że:

Ad.l.
Znalezione, bezdomne zwierzęta można przekazać do miejscowego „Azylu"

prowadzonego przez dr wet. Ryszarda Baum, ul. Baczewskiego 6a, 74-400 Dębno,
z którym w 2009 r. i 2010 r. zwarto także umowę na świadczenia usług weterynaryjnych dot.
leczenia zwierząt bezdomnych, badania wyłapanych zwierząt przed transportem do
schroniska, przeprowadzania zabiegów np. sterylizacji, znakowania itp. W 2009 r. i 2010 r.
gmina zawarła również umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych z Lecznicą
Weterynaryjną „REKS" w Dębnie ul. Gorzowska 18 prowadzoną przez lek. wet. Konrada
Bełezinę.

Ponadto gmina zorganizowała w 2009 i 2010 roku akcje wyłapywania bezdomnych
zwierząt. W/w akcje w 2009 r. prowadzone były przez Firmę EMZOL Transport,
Interwencyjne Wyłapywanie Psów z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 6/4 w Strzelcach
Krajeńskich, natomiast w 2010 r. akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt przeprowadziła
Firma MÓJ PIES Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów z siedzibą przy
ul. Sienkiewicza 6/4 w Strzelcach Krajeńskich. Akcje przeprowadzane były z udziałem
dr weterynarii, przedstawicieli Straży Miejskiej oraz pracownika Urzędu. Wyłapane
bezdomne zwierzęta przewiezione zostały do Schroniska prowadzonego przez Inspektorat
Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie, z którym Gmina Dębno
w 2009 i 2010 roku miała zawarta umowę.

Ad.2.
Ogółem w trakcie 2009 roku wyłapano 132 szt. zwierząt w tym 35 kotów.

W trakcie akcji wyłapano 24 psy, z których 14 przekazano do Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Białogardzie.

Wyłapane zwierzęta były poddane szczegółowym badaniom lekarskim, natomiast
9 psów i 10 kotów z uwagi na stan zdrowia zostało poddane eutanazji.

Pozostałe wyłapane zwierzęta po badaniach lekarskich zostały przekazane nowym
właścicielom na podstawie umów adopcyjnych (113 szt.).

W 2010 roku wyłapano 183 szt. zwierząt w tym 51 kotów.
W trakcie akcji wyłapano 62 psów, z których 45 przekazano do Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Białogardzie.

Wyłapane zwierzęta były poddane szczegółowym badaniom lekarskim, natomiast
26 psów i 15 kotów z uwagi na stan zdrowia zostało poddane eutanazji.



sir. 2

Pozostałe wyłapane zwierzęta po badań'ach lekarskich zostały przekazane nowym
właścicielom na podstawie umów adopcyjnych (142 szt).

Ad.3.
Ogólny koszt działań związanych z ochroną zwierząt w 2009 roku to kwota

53 156,58zi w tym:
- akcje wyłapywania bezdomnych psów - 11 200,00 zł
- wyłapywanie oraz opieka lekarska bezdomnych zwierząt - 35 556,58 zł
- schronisko - 6 400,00 zł.

Ogólny koszt działań związanych z ochroną zwierząt w 2010 roku to kwota
63374,21 zł w tym:
- akcje wyłapywania bezdomnych psów - 19 700,00 zł
- wyłapywanie oraz opieka lekarska bezdomnych zwierząt - 30 642,99 zł
- schronisko - 10 000,00 zł.

W roku 2009 oraz 2010 forma płatności za akcje wyłapywania psów, opiekę oraz
badanie weterynaryjne była ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, natomiast ^a przyjęcie psów do schroniska płacono
jednorazowo, za każde umieszczenie w schronisku.

KiEROWNJfcWYBZIAŁU
..Otrzymuje: ( Jf^itjf) l

iWresat. ««O#$W/
inź Sebastian Dąbski



Strona l z l

Od: "Agnieszka Witkowska" <a.witkowska@dobragmina.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 kwietnia 2011 14:31
Temat: dotyczy informacji publicznej- opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Witam serdecznie.
Bardzo przepraszam za brak odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. dotyczące zapytania na temat
sposobu
i skutków ywkonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", ale byłam na
zwolnieniu lekarskim.
1. gmina Dobra posiada umowę (z INSPEKTORATEM TOWARZYSTWA OCHRONY
ZWIERZĄT „ANIMALS" z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Zwycięstwa 58,
reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Jerzego Harłacza), na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, która obejmuje ich transport i przetrzymywanie w schronisku dla
zwierząt.
2. w 2009 r. wyłapano 9 psów, natomiast w 2010 r.
8 psów.
3. koszt zadania w 2009 r. wyniósł -3,5 tyś zł., natomiast w 2010 r.-4.4 tyś zł.

7011-04-9Q



URZĄD GMINY DOBRA Biuro Qch Zwierząt
Wydział ds. Obywatelskich

ul. Lipowa 51, Wołczkowo Fundacja dla Zwierząt „Argos"
72-003 Dobra

tpi. 091311-23-nfi uj Garncarska 37a

04-886 Warszawa

Nasz /nak: WSO.OŚ.6140.1.201 l.PS Dobra, dnia 28 marca 2011 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję, że w

latach 2009-2010 Gmina Dobra udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienia im opieki, firmie „Animal Control" Zbigniew Kossewski z siedzibą w

Policach przy ul. Piaskowej 86/6.

W roku 2009 wyłapano łącznie 37 psów i kotów, natomiast w roku 2010 odłowiono

53 psy i koty. Koszt odłowienia jednego zwierzęcia, wraz z zapewnieniem mu opieki wynosi

180 zł brutto. Łączny koszt realizacji ww. zadania w roku 2009 wyniósł 6660,00 zł, natomiast

w roku 2010 wyniósł 9540,00 zł.

Kierownik Wyd
ds. Obywatelskich



Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros

7SS ul. Garncarska 37 A
woj. zachodmopo 04-886 Warszawa

Znak:ITSiZ.6140.3.2011 Dobrzany, data 2011-04-01

Dotyczy: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, uprzejmie informuję , że
gmina miała w 2009 r. i w 2010 r. zawartą umowę z firmą prowadzącą
działalność gospodarczą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Animal
Control z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej 86/6.
Z terenu gminy Dobrzany w roku 2009 wyłapano 9 psźw bezdomnych, a
w 2010 roku wyłapano 17 pśw bezdomnych
Koszty całkowitego zadania wyniosły w 2C09 r -3 750 zł a w 2010 r. - 5681 zł
forma płatności za wyłapywanie, transport, hotelowanie, karmienie i opieka
lekarska.



2P
U R Z Ą D GMINY

73-115 D O L I C E
woj. zachodniopomorski©
tel centr. (091) 564-01-29
TFL/FAK (091) 564-02-37

Dolice 29.03.2011 r.
RGK-614.3.2011

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

W odpowiedzi na pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie

informuję że Gmina Dolice udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie:

- Animal Contorl, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police.

- 2009 rok:

- liczba wyłapanych zwierząt - 20 szt.

- koszt odłowienia oraz hotelowania psów - 8373,00 zł

-2010 rok:

- liczba wyłapanych zwierząt - 18 szt.

- koszt odłowienia oraz hotelowania psów - 7360,00 zł

Z,-ca

li



Urząd Miejski w Drawnie
(16) 73-220 D R A W N O

ui. Kościo:ns 3
woj. zachodniopomorskie
ts!./f3X (0-95; 7C8-2C-31
PIOS. 1431.1.201 LAL Drawno, dnia 25.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnym zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że :
1. Gmina posiada podpisaną umowę od 15.02.06r. z INSPEKTORATEM TOWARZYSTWA
OCHRONY ZWIERZĄT „ANIMALS" 78-200 Białogard, ul. Zwycięstwa 58,
reprezentowanym przez: Przewodniczącego Zarządu Jerzego Harłacza na wykonanie usługi
polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt domowych (psów) z terenu Miasta
i Gminy Drawno wraz z ich przetransportowaniem i przetrzymywaniem.

2. Ilość wyłapanych psów:
• w 2009r. - 3 sztuki
• w 201 Or. - 4 sztuki

3. Koszt realizacji całego zadania
• w2009r.-1500zł
• w 201 Or.-2200 zł

forma płatności -jednorazowa za umieszczenie psów w schronisku.

JS



URZĄD MIEJSKI
W DRAWSKU POMORSKIM
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wiesław Lisowski - kierownik referatu

Drawsko Pomorskie, dnia 28 marca 2011 r.

ROŚ.L614.7.2011

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

Dotyczy: bezdomności zwierząt

Burmistrz Drawska Pomorskiego w nawiązaniu do pisma z dnia 14 marca 2011 121.03.2011 /data
wpływu/ informuje, że realizację działań w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na
terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie prowadzi się w oparciu o „Gminny program
przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych", uchwalony uchwałą Nr XLVII/410/2006
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz umowę z dnia 14 czerwca
2005r. ze schroniskiem dla bezpańskich zwierząt z siedzibą w Białogardzie ul. Zwycięstwa 58
dotyczącą wyłapywania, dowozu i zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy
Drawsko Pomorskie opieki w prowadzonym schronisku.
W roku 2009 wyłapano i umieszczono w schronisku 24 szt. bezdomnych psów - koszt realizacji
całego zadania 12.000,00 zł,- w roku 2010 wyłapano i umieszczono w schronisku 32 szt.
bezdomnych psów - koszt realizacji całego zadania 15.400,00zł,-

ul. Gen. Wl. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 363-34-85; fax 094 363-31-13

e-mail: ekologia@drawsko.pl, Hntemet: www.drawsko.pl



WÓJT GMINY
D Y G M p ' W O
ZWT.6143.2.2011 Dygowo, 2011-04-07

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

Dotyczy wniosku z dn. 14.03.2011 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

W odniesieniu do przedmiotowego wniosku Urząd Gminy w Dygowie informuje:

Od. 1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 roku stałe umowy albo udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki?
Wyłapywane zwierzęta były oddawane do Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu
oraz w Białogardzie.

Od. 2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych
na koszt gminy w 2009, a jakie w 2010 roku?
W 2009 roku oddano do schronisk 14 psów, dla 10 znaleziono nowych właścicieli i

skierowano bezpośrednio do adopcji. W 2010 roku do schronisk oddano 5 psów, dla 8
znaleziono nowych właścicieli.

Od. 3. Jaki był w 2009 i w 2010 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
Płatności za opiekę?

Całkowity koszt w 2009 roku wyniósł 17.721,27zł, w tym lO.OOOzł przeznaczone było
na budowę kojców dla zwierząt. W 2010 roku wydano 2.149,80zł.
Płatność była jednorazowa i wynosiła 500,00zł za umieszczenie psa w schronisku.

Osoba prowadząca sprawę: Adam Kuźma
Tel. 94-35 486 35, e-mail: a.kuzma@dygowo.pl



Mraąd Miejski w Dziwnowie Dziwnów, dnia 25 marca 2011 r.
"'•Szosowa 5

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14.03. 2011 r. (data wpływu:21.03.2011r.) w sprawie sposobu

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

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że :

1.Gmina nie miała w latach 2009 - 2010 r. stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Doraźne zlecenia wykonywała firma Animal Control. ul. Piaskowa 86, Police.

2. W 2009 r. utrzymywano w schronisku na koszt gminy 12 psów, a w roku 2010 6 psów.

3.W roku 2010 gmina poniosła następujące koszty związane z realizacją zadania:

koszty związane z utrzymaniem schroniska:

-stałe- 27 569,40 zł rocznie, płatne w miesięcznych transzach

-zmienne- l 785,38 zł płatne co miesiąc oparte na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających

pod opieką

W roku 2009 były to koszty:

-stałe- 26 637,12 zł rocznie
BUHfMlSTRZ

-zmienne- 2 757,01 zł rocznie

Otrzymują:
1. Adresat
2. OSR a/a



Komunalne Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach

Golczewo, dnia 29 kwietnia 2011

Komunalne Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt
Sosnowiec nr. 6
72-410 Golczewo
tel-0-91-38-60-535

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Nasz znak: SCHR 03/11

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami ich wyłapywanie" informuję, iż na terenie Gminy Golczewo funkcjonuje

Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Podstawą działalności

w/w Schroniska jest świadczenie usług związanych z zakresu wyżywienia, pielęgnowania

oraz leczenia bezpańskich psów.

Gmina Golczewo w 2009 oraz w 2010 roku podpisała porozumienia z takimi gminami

jak: Dziwnów, Wolin, Międzyzdroje, Gryfice, Nowogard. Na podstawie tego porozumienia

każda Gmina we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązana jest do wyłapania i

transportu bezdomnych psów do Schroniska w Sosnowicach.

Do Komunalnego Schroniska w Sosnowicach w 2009 roku trafiło łącznie 140 psów w

tym z Gminy Golczewo 35. Natomiast w 2010 roku do Schroniska zostało przyjętych 148

psów w tym z Gminy Golczewo 29.

Koszty utrzymania psów w Schronisku były naliczane na podstawie prowadzonej

ewidencji zwierząt. Fundusze otrzymane z Gmin Dziwnów, Wolin, Międzyzdroje, Gryfice

Nowogard na wydatki bieżące w 2009 roku wyniosły 184287,34 zł, a w 2010 roku

196450,68 zł. Natomiast wydatki Gminy Golczewo na koszty bieżące oraz inwestycje w

Schronisku w 2009 roku wyniosły łącznie 60545,32 zł, natomiast w 2010 roku wyniosły

45 884,59 zł



W związku z podpisanymi porozumieniami komunalnymi, każda Gmina zobowiązana

jest do przekazania środków na pokrycie kosztów stałych związanych z utrzymaniem

Schroniska oraz kosztów zmiennych uzależnionych od ilości zwierząt przebywających w

Schronisku z danej Gminy.

W porozumieniu tym zaznaczono również, iż ewentualne koszty leczenia psa

przypisane będą indywidualnie dla każdej z w/w Gmin.

Z poważaniem

P.OJIEROWNIKA SCHRONISKA

mgli Marła TysiąftStępień



URZĄD GMINY l MIASTA
w Goleniowie

72-100 Goleniów
Plac Lotników 1

INTERNET:
www.goleniow.pl

e-mail: ugim@goleniow.pl

Cl O

tel. 91 469 82 00
91 469 82 22

fax 91 469 82 98

Nr konta: PEKAO S.A. l o/Goleniów
35124038391111000044134765

NIP 856-00-08-981

Goleniów, dnia 05 kwietnia 2011 r.
WPNS.0717.22.2011.am

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 201 Ir. (data wpływu 21 marca 201 Ir.) dot.

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż:

-Gmina Goleniów w roku 2009 i 2010 miała podpisaną stałą umowę na odbieranie

wyłapanych bezdomnych zwierząt z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w

Białogardzie;

-w roku 2009 wyłapano 176 bezdomnych zwierząt (85szt. oddano do schroniska, 54szt.

wydano do adopcji, 32szt. oddano właścicielom, 5szt. padło lub zbiegło), natomiast w roku 2010

wyłapano 175 bezdomnych zwierząt (40szt. oddano do schroniska, 78szt. wydano do adopcji,

29szt. oddano właścicielom, 24szt. padło lub zbiegło);

- koszt realizacji zadania w 2009 roku - 35.700zł, w 2010 roku -- 17.200zł. Formą

rozliczania za opiekę nad zwierzętami jest jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku.

z op Ba
mgr

RMISTRZA
fa Mucha'+

CWONYŚRODCWtgW



URZĄD MIEJSKI W GOŚCINIE
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 5t

78-120 Gościno

OŚR.6140eł/.*K)>H512503
Gościno, dnia 2011-04-

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

Odpowiadając na pismo w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", niniejszym
informuję:
Ad. l - W okresie 2009 i 2010 roku Gmina Gościno na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt udzielała doraźne zlecenia na wyłapywanie i transport do
schroniska w Kołobrzegu. Zawarta była umowa ze Stowarzyszeniem
Wspierania i Rozwoju Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu „Relaks" z
siedzibą przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60.
Ad. 2 - W roku 2009 wyłapano i umieszczono w schronisku 3 psy

- W roku 2010 wyłapano i umieszczono w schronisku 4 psy
Za umieszczanie każdego psa w schronisku Urząd Gminy Gościno płacił
ryczałtowo po 500 zł oraz koszt 200zł za wyłapanie i dowóz do schroniska.
Kwota obejmuje 15 dniową kwarantannę, odrobaczenie, odpchlenie, leczenie,
szczepienia przeciwko wściekliźnie, szczepienia kompleksowe, sterylizacje,
kastrację o raz czopowanie. Po okresie kwarantanny dalsze postępowanie ze
zwierzętami przyjętymi na warunkach umowy pozostaje w gestii Schroniska.
Ad. 3 - Koszt realizacji zadania wyniósł ca za umieszczenie psów w schronisku
1500zł plus 600 zł. za transport w 2009 roku łącznie 2.100,-zł oraz za 2010 rok
odpowiednio 2000zł oraz 800 zł za wyłapanie i transport łącznie 2800zł.

Otrzymują:
1. Adresat.
2 . A/a

RMISTRZ

rfon Sieradzki



K? t?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję,
iż gmina Gryfino na rok 2009 i 2010 posiadała umowy z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie (P.U.K. Sp. z o.o.) na wyłapywanie, przetrzymywanie i
wywóz bezpańskich psów z terenu gminy Gryfino. Ponadto na świadczenie usług
weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach były podpisane również
umowy z prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn.
Specjalistyczne Usługi Weterynaryjne z siedzibą w Gryfinie.

Na przyjmowanie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt bezpańskich psów z terenu
gminy Gryfino zawarte były umowy z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie.

Poniżej przedstawiam tabelkę o zbiorczych danych z zakresu ilości zwierząt i kosztach
realizacji całego zadania:

Zestawienie

1 . Schronisko - koszt
2. P.U.K. Sp. z.o.o. (kwarantanna)
3. Ogłoszenia o adopcji
4. Weterynaria (usługi lecznicze)
5. Inne (wyłap, dzikich zwierząt)
6. Psy przewiezione do Schroniska

Rok
2009

29 600 zł
27 372,22 zł
2497,95 zł

12 104,95 zł
1165 zł
37 szt.

2010
3 1200 zł

45 392,31 zł
3377,78 zł

14 500,71 zł

39 szt.
Podane koszty w tabeli określają wartość brutto.
Forma płatności za opiekę: jednorazowy ryczałt za umieszczenie psa w schronisku.



zr

URZĄD MIEJSKI
w GRYF5CACH

WYDZIAŁ ROLNICTWA
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

l OCHRONY ŚRODOWISKA
Pl. Zwv«i?stw» 37. 72-300 C,rynce

Nasz znak:WNOŚ.6140^1 l.WK

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
fundacja dla Zwierząt „ARGOS"

UL.GARNCARSKA 37/A
04 - 886 WARSZAWA

Gryfice dnia*^,2011 r.

Dot. Informacji n/t opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

l. Gmina Gryfice partycypowała w kosztach budowy Komunalnego Schroniska dla zwierząt

w Sosnowicach, gmina Golczewo, które rozpoczęło działalność z dniem 01.01.2007r.

Ostateczne,, Porozumienie Komunalne" w sprawie prowadzenia schroniska dla

bezdomnych zwierząt w Sosnowicach oraz utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi

zwierzętami zawarto 11 maja 2007r., na okres 2007- 2017, z możliwością przedłużenia o

kolejne 10 lat.

Na przestrzeni roku 2009 - 2010 gmina Gryfice kierowała bezdomne zwierzęta w wyniku

zleceń doraźnych oraz pochodzące z łapanki zwierząt..

2. W roku 2009 dostarczono do schroniska w Sosnowicach i utrzymywano na koszt gminy

29 szt. psów , na koniec grudnia pozostało 1 5 sztuk.

W roku 20 1 0 dostarczono 52 psy, na koniec grudnia zostało 26 szt. psów.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł za rok 2009 41 . 729, 25 zł, w tym koszty stałe -

26.637,12 zł, koszty zmienne - 15.092,13 zł

Za 2010r koszt całego zadania wyniósł 45.708,75zł,w tym: koszty stałe 27.569,40 zł,koszty

zmienne 18.139,35 zł.

Za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami odpłatność odbywała się co miesiąc ,oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt zawarta w co miesięcznych fakturach obciążających Gminę

Gryfice. .

N A C Z E L N I K .
Wydziału Rolnictwa

Gospodarki Nieruchomościami
»Ś r o d o wi s K a

mgr



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Gospodarka Komunalna" <gospodarka.komunalna@gryfino.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 4 kwietnia 2011 11 :48
Temat: UMiG Gryfino
Witam serdecznie
W związku z otrzymaniem dnia 21.03.2011 r. wniosku o udzielenie informacji publicznej informuję, iż ze
względu na konieczność przetworzenia danych w postaci faktur, odpowiedzi udzielimy w terminie do 14
kwietnia 20 11 r.
pozdrawiam
Lidia Rafa - UMiG Gryfino
tel. 0914162011 wew. 215

2011-04-05



URZĄD G M I N Y GRZMIĄCA
ul. 1 Maja 7

78-450 G R Z M I Ą C A
tel 094 373-68-10, t e l . / l a » 094 373-58-83
HEGON 000537645, N I P 573-14-60-943

OŚ.6142.8.2011

2 P

Grzmiąca. 25.0302011 r.

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 marca 2011 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Grzmiącej informuje jak niżej:

Ad. l
Gmina miała podpisaną umowę ze „Schroniskiem dla bezpańskich zwierząt" w Białogardzie
na czas nieokreślony na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej
opieki.

Ad. 2
w roku 2009 wyłapano 8 psów i 2 koty oraz dwie interwencje.

w roku 2010 wyłapano 16 psów oraz dwie interwencje.
Zwierzęta zostały przewiezione do Schroniska i utrzymywane na koszt gminy.

Ad. 3

KOSZTY REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA

2009

4600.- zł

2010

9850,- zł

UWAGI

Za wyłapanie, umieszczenie
i zapewnienie dalszej opieki
gmina płaciła przelewem kwotę
ryczałtową za jedno bezdomne
zwierzę



ZP

Urząd Gminy i Miasta Biuro Ochrony Zwierząt

Powfauta*?rdzki Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
woj. zachodniopomorskie i Garncarska 37 A

ul. Boh. Warszawy 38. 73-140 Ińsko «, ooT7«
rei. (091) 562-30-25. fax: (091) 562-30-28 04-886 Warszawa

Nasz znak: ROL.DT.6236.9.2011 Ińsko, dnia 22.03.2011 rok

W odpowiedzi na wiosek z dnia 14 marca 2011 roku informuję, że w 2009 i 2010 roku

na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt (psów, kotów) Gmina Ińsko, miała podpisaną

umowę z Firmą „ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski, 72-010 Police, ul. Piaskowa 86/6.

W 2009 roku odłowiono 6 psów z terenu gminy Ińsko. Koszt realizacji całego zadania wyniósł

2.461 zł.

W 2010 roku odłowiono 4 psy z terenu gminy Ińsko. Koszt realizacji całego zadania wyniósł

1.904 zł.

Za odłowienie psów Firma „ANIMAL KONTROL" wystawiała rachunek.

Z poważaniem

Otrzymują :
1. Adresat
2. A/a



ZP

URZĄD MIEJSKI KALISZ POMORSKI
78-540 Kalisz Pom., ul. Wolności 25

tel. (094) 361 62 63 fax (094) 361 62 88 e-mail: ratusz@kaliszpom.pl
Sprawę prowadzi: Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel. wew. 30

lub tel. bezpośredni (094) 36177 82

U R Z Ą D M I
78-540 Kalisz Pomorski Kal'SZ Pomorski> dnia 23 marca 2011 roku

ul. Wolności 25
tel. (094) 3616263,3616259, fax (094) 36162 88

e-mail: ratusz@kaliszpom.pl

NO 711.39.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 roku informuję, że Gmina Kalisz

Pomorski w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 11 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, ma zawartą umowę z Panem Jerzym

Harłaczem - przedsiębiorcą działającym pod nazwą: Schronisko dla bezpańskich

zwierząt w Białogardzie.

W roku 2009 wyłapano 14 psów, z tytułu realizacji powyższego zadania Gmina poniosła

koszty w wysokości 7500,00 zł, natomiast w roku 2010 wyłapano 10 psów na kwotę

5500,00 zł. Formą płatności jest jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku.

Z up. BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat

2. Aa

--Rożek
GMINY

l/l



Zf
U R Z Ą D MIEJSKI

72-400 Kamień Pomorski

lień Pomorski 2011-03-24
D

PIGK/7015/2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 roku sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie,
uprzejmie informuje że ;
- w roku 2009 i 2010 Gmina miała umowę zawartą z Inspektoratem Towarzystwa
Ochrony Zwierząt ANIMALS w Białogardzie i tam były wywożone i przechowywane
bezdomne zwierzętat
W roku 2009 było 18 przypadków zgłoszeń i zabrania psów do schroniska w
Białogardzie poniesione koszty to kwota 9900 zł.
Natomiast w roku 2010 było 15 zgłoszeń i zabrania psów do schroniska na kwotę
8250 zł. Koszty złapania przewiezienia i umieszczenia zwierzęcia w schronisku to
kwota 550 zł od sztuki.
W roku 2011 bezdomne zwierzęta są przekazywane do schroniska Animal Control w
Policach Pan Zbigniew Kossewski, z firmą tą została zawarta umowa na okres
trzech lat.

Otrzymują:

1 .Adresat Sebj,s ian Mamzer
2. Ma



7 f
Urząd Miejski w Karlinie *•

ul. Plac Jana Pawła II6
78-230 Karlino

tel. (094) 3117273, fax (094) 3117410

S. 1431.2.2011 Karlino, dnia 28 marca 2011 r..

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r. na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezpańskimi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Miejski w Karlinie udziela informacji na niżej wymienione pytania :

1) czy i z kim gmina miała w 2009 r. i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

Odp. Gmina Karlino w latach 2009 i 2010 miała zawartą umowę na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals w Białogardzie.

2) jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach i kotach) wyłapanych i lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 r. ,a jakie w 2010 r.

Odp. W roku 2009 wyłapano 79 psów, a w roku 2010 r. wyłapano 63 psy.

3) jaki był w 2009 r. i 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa , oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?

Odp. Koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniósł 12.000,00 zł w 2010 r. 13.500,00 zł.
Wynagrodzenie było wypłacane w formie ryczałtowej, w dwóch ratach.

z up. Burmistrza

ZastepcaBurmistrza



URZĄD GMINY
ul. 11 Marca 7, tel. 91 387 72 24

72-343 KARNICE
REGON 000538870, NIP 857-10-07-206

RLŚ. 7083/3/09

Kamice 20110513

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: wniosek o udzielenie informacji publicznej.

1. Umowa z „ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kosewski, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police

na wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

Umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „Reks"
w Kołobrzegu, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg na przyjmowanie
wyłapanych bezpańskich zwierząt.

2. W 2009 r. roku wyłapano l bezpańskiego psa, a w 2010 r. 2 bezpańskie psy.
Nie wyłapano innych zwierząt.

3. Koszt przedsięwzięcia w 2009 roku - 1.820 zł, a w 2010 roku 3.610 z ł .
Forma płatności za opiekę -jednorazowa.

Puzdrowski



URZĄD GMINY KOBYLANKA
ul. Szkolna 12

73-108 KOBYLANKA
woj. zachodniopomorskie

tel. ft»9i) 578 85 21, &6) 03 10
OŚ.6140.2.2011.ML

Kobylanka, dnia 22 kwietnia 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

21 marca 2011 r. informuję, że:

ad.l. W latach 2009/10 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kobylanka

(na podstawie stosownej umowy) zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o. o. w Stargardzie Szczec., ul. Okrzei 6; w latach 2009/10 bezdomne zwierzęta (psy) trafiały -

na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego między Miastem - Gminą Stargard Szczec..

Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Stargardzie Szczec. i Gminą Kobylanka - do schroniska

w Kiczarowie 29 (właściciel Miasto - Gmina Stargard Szczec.).

ad.2. W 2009 r. do schroniska trafiło 7 psów. a w 2010 r. - 8 psów.

ad.3. Koszt realizacji zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł

w 2009 r. 12600 zł, a w 2010 r. - 14 400 zł (opłata za roczny pobyt psa w schronisku wynosi l 800 zł).



URZĄD GMINY Kołbaskowo 25 03 2011 r72-001 Kołbaskowo Kołbaskowo, 25.UJ.2U11 r.
tel. (091) 311-97-17

woj. zachodniopomorskie

I.K.6143.2.2011.A.K

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu: 21.03.201 Ir.) infonnuję, że:

1) w latach 2010-2011 Gmina Kołbaskowo zawarła umowę na wyłapywanie i transport

bezdomnych zwierząt z firmą: „ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski 72-010

Police, ul. Piaskowska 86/6,

2) w roku 2009 z terenu gm. Kołbaskowo odebrano: 65 psów i 10 kotów

w roku 2010 odebrano: 68 psów i 2 koty,

3) koszt realizacji zadania w roku 2009 wynosił - 30.940 zł, zaś w 20010 r. - 38,620 zł

forma płatności za opiekę -jednorazowa.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



7 ł?

Urząd Miasta Kołobrzeg

Wydział Komunalny - Referat Lokalowy
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 545, fax 094 35 23 769
e-mail: komunalnv@um.kolobrzeg.pl 05 kwietnia 2011
www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

K.L-7080.IV-1/11
OR.0813-2.11-7/11

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie prośby o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie", Wydział Komunalny - Referat Lokalowy przekazuje następujące informuję:

1. W latach 2009-2010 Wykonawcą z którym Gmina Miasto Kołobrzeg miała
zawarte umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt było
Stowarzyszenie Wspierania l Rozwoju Schroniska Dla Zwierząt w Kołobrzegu
„REKS" z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. VI Dywizji Piechoty 60. Do obowiązków
w/w Wykonawcy należało między innymi wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.

2. Ilość utrzymywanych bezdomnych zwierząt na koszt Gminy Miasto Kołobrzeg
zarówno w roku 2009 jak i 2010 wyniosła 82 szt.

3. Ryczałtowa wartość umowy:
a) w roku 2009:

- od dnia 01.01.2009r. do 31.12.2009 wyniosła 136.999,92 zł ( kwota
miesięczna 11.416,66 zł)

b) w roku 2010:
- od dnia 01.01.2010r do dnia 30.10.2010r. wyniosła 114.166,60 zł (kwota

miesięczna 11.416,66 zł)
- od dnia 01.11.201 Or. do dnia 30.11.201 Or wyniosła 11.416,66 zł
- od dnia 01.12.201 Or. do dnia 30.11.2013r. wynosi 702.000,00 zł ( kwota

miesięczna 19.500,00 zł)

Z poważaniem

N A - C s E L N I K
VI CNA LN EGO

Otrzymują: , .
Wydział O R

w/m

Opracowała: Mira Sierżęga, podinspektor ds. lokali użytkowych i garaży, tel. 94-35-51-538



URZĄD GMINY Kołhaskowo 25 03 2011 r72-00.1 Kołbaskowo Kołbaskowo, 25.UJ.2U11 r.
tel. (091) 311-97-17

woj. zachodniopomorskie

I.K.6143.2.2011.A.K

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu: 21.03.201 Ir.) informuję, że:

1) w latach 2010-2011 Gmina Kołbaskowo zawarła umowę na wyłapywanie i transport

bezdomnych zwierząt z firmą: „ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski 72-010

Police, ul. Piaskowska 86/6,

2) w roku 2009 z terenu gm. Kołbaskowo odebrano: 65 psów i 10 kotów

w roku 2010 odebrano: 68 psów i 2 koty,

3) koszt realizacji zadania w roku 2009 wynosił - 30.940 zł, zaś w 20010 r. - 38,620 zł

forma płatności za opiekę -jednorazowa.

Otrzymują: mf inż~ Walde["\ Trusewic*
1. Adresat
2. A/a °«^^Jfi^£iar*.
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Urząd Miasta Kołobrzeg

Wydział Komunalny - Referat Lokalowy
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 545, fax 094 35 23 769
e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl 05 kwietnia 2011
www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

K.L-7080.IV-1/11
OR.0813-2.11-7/11

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie prośby o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie", Wydział Komunalny - Referat Lokalowy przekazuje następujące informuję:

1. W latach 2009-2010 Wykonawcą, z którym Gmina Miasto Kołobrzeg miała
zawarte umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt było
Stowarzyszenie Wspierania l Rozwoju Schroniska Dla Zwierząt w Kołobrzegu
„REKS" z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. VI Dywizji Piechoty 60. Do obowiązków
w/w Wykonawcy należało między innymi wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki.

2. Ilość utrzymywanych bezdomnych zwierząt na koszt Gminy Miasto Kołobrzeg
zarówno w roku 2009 jak i 2010 wyniosła 82 szt.

3. Ryczałtowa wartość umowy:
a) w roku 2009:

- od dnia 01.01.2009r. do 31.12.2009 wyniosła 136.999,92 zł ( kwota
miesięczna 11.416,66 zł)

b) w roku 2010:
- od dnia 01.01.2010r do dnia 30.10.2010r. wyniosła 114.166,60 zł (kwota

miesięczna 11.416,66 zł)
- od dnia 01.11.201 Or. do dnia 30.11.2010r wyniosła 11.416,66 zł
- od dnia 01.12.201 Or. do dnia 30.11.2013r. wynosi 702.000,00 zł ( kwota

miesięczna 19.500,00 zł)

Z poważaniem

N A C^kE L N IK
l 'N ALN EGO

Otrzymują: , ,
Wydział OR

w/m

Opracowała: Mira Sierżęga, podinspektor ds. lokali użytkowych i garaży, tel. 94-35-51-538



URZĄD GMINY
ul. Trzebiatowska 48A

78-100 K O Ł O B R Z E G

Nr OC 6140.3.2011

Kołobrzeg, dnia 30 marca 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt

„ARGOS" Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14
marca 201 Ir. informuję :

1) Gmina w latach 2009 i 2010 miała stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla
Zwierząt w Kołobrzegu zarządzanym przez Stowarzyszenie „REKS".

2) Na koszt Gminy wyłapano w 2009roku 22 zwierząt a 2010roku
wyłapano 27 zwierząt ogółem.

3) Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 12.530,00zł
koszt realizacji całego zadania w 2010roku wyniósł 14.986,08zł.
Płatność za opiekę dokonywana była jednorazowo po wystawianiu
faktury.



Urząd m
w Koszalinie \&

zf
GKO-ll-7080.04.2011 JŚ. Koszalin dnia 04-04-2011 r.

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

W odpowiedzi na zapytanie dot. informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w Koszalinie uprzejmie informuję:

1. Od dnia l lipca 2009r oraz w całym 2010 roku Gmina Miasto Koszalin miała zawartą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Koszalina z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w
Polsce oddział w Koszalinie przy ulicy Gen. Wł. Andersa 15.
Wcześniej tzn. od l stycznia 2009 do 31 czerwca 2009 r. istniała umowa na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5.

2. Ilość bezdomnych zwierząt:

- wyłapanych w 2009r. wynosiła - 144 szt.
- utrzymywanych w 2009 na koszt gminy średnio w miesiącu -186 szt.

- wyłapanych w 2010 r. wynosiła - 179 szt.
- utrzymywanych w 2010 na koszt gminy (średnio w miesiącu) - 204 szt.

3. Budżet Gminy Miasto Koszalin w 2009 roku przeznaczył na:

- wyłapywanie zwierząt bezdomnych kwotę - 24.000 zł. (Jest to forma płatności zryczałtowana.)
- na utrzymanie schroniska ogółem - 612.400 zł. (Płatność za utrzymywanie zwierząt w schronisku
realizowana jest zgodnie z podpisaną umową i ustalana w oparciu o udokumentowane faktyczne i
niezbędne koszty utrzymania schroniska w danym miesiącu.

w 2010 roku Budżet Gminy Miasto Koszalin przeznaczył na:

- wyłapywanie zwierząt bezdomnych kwotę - 24.000 zł. (Jest to forma płatności zryczałtowana.)
- na utrzymanie schroniska ogółem - 570.000 zł. (Płatność za utrzymywanie zwierząt w schronisku
realizowana jest zgodnie z podpisaną umową i ustalana w oparciu o udokumentowane faktyczne i
niezbędne koszty utrzymania schroniska w danym miesiącu

insp. Janusz Śnieżek

Urząd Miejski
75-007 Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
TeL: (+48) 94 348 86 00
Fax: (+48) 94 342 86 25
www.koszalin.pi



URZĄD GMINY KOZIELICE
Kozielice 73, 74-204 Kozielice

powiat Pyrzyce
woj. zachodniopomorskie

tel.091561 1130,0915630377
fax 0915630365

NIP 853-124-06-00, Regon 000541581

Kozielice, dnia 05.04.201 Ir.

GKD.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14,03.2011.w sprawie udzielenia informacji nt.
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, iż na terenie gminy Kozielice nie ma schronisk dla bezdomnych
zwierząt.

Ne terenie naszej gminy stwierdzono pojedyncze przypadki wyłapywania
bezdomnych zwierząt: w 2006r. -l przypadek wyłapania 2 psów, w 2009r. -l przypadek
wyłapania l psa.
W 2010r. i w roku bieżącym nie stwierdzono ani jednego przypadku wyłapywania
bezdomnych zwierząt.
Nie stwierdzono również przypadków:
- aktów znęcania się nad zwierzętami,
- odebrania właścicielom zwierząt hodowlanych.
Gmina współpracuje na podstawie zlecenia z ANIMAL CONTROL z Polic.

lica



GMINA KRZĘCIN Krzęcin, dnia 29 marca 2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

dot.: wniosku o udzieleniu informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r.

Urząd Gminy w Krzęcinie w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14

marca 2011 r. uprzejmie informuje, że gmina, realizując ustawowy obowiązek

opieki nad bezdomnymi zwierzętami, powierzyła Zakładowi Usługowemu

„PAJMA" Łukasz Pajdzik z Gorzowa Wlkp., mającemu swoją siedzibę przy ul.

Kazimierz Wielkiego 79/ 13 kompleksową usługę w zakresie wyłapywania,

transportowania i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt, jak

i usuwania martwych zwierząt z terenu gminy.

Zgodnie z zawartą umową gmina ponosi jednorazową opłatę za

umieszczenie zwierzęcia w schronisku. W 2009 r. gmina nie poniosła kosztów,

gdyż schwytany został jeden bezdomny pies, dla którego udało się znaleźć

nowego właściciela. W 2010 r. za umieszczenie jednego psa w schronisku

ponieśliśmy koszt 1220 zł, natomiast dla pięciu znalezionych szczeniaków

(zostały porzucone w lesie) znaleziono nowych właścicieli.

Urząd Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, tel./fax (0-95) 765 52 13,
www.krzecin.pl



URZĄD Mir.. UPiANACH
74-240 Lipiany, Plac Wolności 1

woj. zachodniopomorskie
ifil 091564i049,tei/faxQ915641385

' "p 853-000-29-27

2P

Lipiany, 31.03.2011 r.

ROA-Ś.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14.03.2011r. dot. udzielenia informacji publicznej nt
sposobów i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie informuję, że:

1. w latach 2009-2010 gmina nie posiadała podpisanej umowy z firmą wyłapującą bezdomne zwierzęta.
Wyłapywanie zwierząt odbywa się na zasadzie polecania złapania bezdomnych zwierząt do Straży
Międzygminnej w Pyrzycach a Straż, złapane zwierzęta przekazuje firmie Animal Control z Polic.
Wymieniona firma przekazuje zwierzęta do „Hotelu dla Psów i Kotów" Zbigniew Kończak 72-004
Tanowo, Sierakowo 1.

2. W roku 2009 złapano 20 psów i 11 kotów, które przekazano do „Hotelu dla Psów i Kotów"
Sierakowie. W roku 2010 złapano łącznie 13 psów.

w

3. W roku 2009 ogółem wydatkowano z budżetu 6.997 zł., natomiast w roku 2010 wydatkowano na ten
cel 7.453 zł. Wyższa kwota w roku 2010 wynika stąd, że zwierzęta (koty) wyłapane zostały w grudniu
2009r., natomiast płatność nastąpiła w styczniu 201 Or.
Forma płatności - jednorazowa za transport i umieszczenie w schronisku.

nemaszlio
.INSPEKTOR

ds. gospodaiti wodnej, ochrony środowiska
i spraw leśnych



BURMISTRZ ŁOBZA
73.150 ŁOBEZ

l Niepodległości 13 BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A,
04-886 Warszawa

IK.6140.01.2011.PD Łobez dnia 14.04.2011 r.

Dot. zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

1. Gmina Łobez zawarła na czas nieokreślony umowę z Panem Jerzym Harłaczem

- przedsiębiorcą działającym pod nazwą Schronisko dla bezpańskich zwierząt,

mającym swą siedzibę w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58. Schronisko to

zobowiązuje się w ramach powyższej umowy do wyłapywania, dowozu i zapewnienia

bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Łobez opieki w prowadzonym przez siebie

schronisku.

2. W 2009 roku Gmina Łobez przekazała do schroniska w Białogardzie osiemnaście

porzuconych psów za co zapłaciła 9000 zł. Jednorazowy koszt umieszczenia psa w

schronisku wyniósł 500,00 zł.

3. Całkowity koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 r.

wyniósł 15 943,06 zł, z czego za wykonywanie doraźnych usług weterynaryjnych dla

bezpańskich zwierząt zapłaciła Gmina 6456 zł Spółce Cywilnej EKO-WET

Przychodni dla Zwierząt -ul. Rolna 18, 73- 150 Łobez.

4. W 2010 roku Gmina Łobez przekazała do schroniska w Białogardzie dwadzieścia

siedem porzuconych psów za co zapłaciła 14950 zł. Jednorazowy koszt umieszczenia

psa w schronisku wyniósł 550,00 zł.

5. Całkowity koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2010 r.

wyniósł 22673,52 zł, z czego za wykonywanie doraźnych usług weterynaryjnych dla

bezpańskich zwierząt zapłaciła Gmina 7000 zł Spółce Cywilnej EKO-WET

Przychodni dla Zwierząt -ul. Rolna 18, 73- 150 Łobez.

Z p o w a ż ^ a n i e m

Z i?P- BURMISTRZA
Otrzymują: ,X
1) Adresat ^Li™1/1*"482 Kabat
2) aa. (IK) ^ST?PC/A BURMISTRZA



Gubi; Marianowo
1 1,73-121 yi

n,»r8.
tel/fw (091J 561-38-66

NłP 854- 11 -36-229 Marianowo, dnia 30 marca 2010 r.

Nasz znak: GW.6140.01.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Zgodnie z art. 13 ust. l oraz art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198, ze zm.), odpowiadając na wniosek
otrzymany w dniu 21 marca 2011 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej, poniżej
udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina Marianowo w 2009 i 2010 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z firmą „ANIMAL CONTROL" w
Policach ul. Piaskowa 86/6.

2) Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2009 roku, a jakie w 2010 r.?

W roku 2009 wyłapanych zostało 10 bezdomnych psów. Natomiast w roku 2010
wyłapano 8 bezdomnych psów.

3) Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była
forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa,
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

W roku 2009 koszt realizacji całego zadania wynosił 5.442,00 zł. Natomiast w roku 2010
koszt realizacji tego zadania wynosił 4.795,00 zł. Forma płatności za wykonane przez
firmę usługi była zgodna z zawartą umową..

Zgodnie z wnioskiem, odpowiedź udzielona zostaje w formie listownej.

Otrzymują:
1. adresat,
2. aa. Z u p . ̂

Sebast
SeM

jjja Gminy

in Stępień
sr?. Gminy



URZĄD GMINY w M4ELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 M15LNC

woj. zachodniopomorskie
te!. 345-98-30. fax 345-98-34

RK.II.6140.6.2011.2

Mielno, dnia 28.03.2011 r.

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

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r.

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

wyłapywanie " przedkładam następujące informacje :

1. Współpraca Gminy Mielno w zakresie opieki nad zwierzętami zgodnie z art. 11 ustawy

o ochronie zwierząt:

a) Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS", 78-200 Białogard, ul. Zwycięstwa 58

- rok 2009 i 2010 (umowa stała);

b) Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu

„REKS" - rok 2010 (zlecenia).

2. Zwierzęta wyłapane i przewiezione do schronisk w 2009 r. - 14 psów, w 2010 r. -

18 psów.

3. Koszt realizacji zadania jednorazowy za umieszczenie w schronisku w 2009 r. - 5.500 zł

(jednorazowa za umieszczenie w schronisku), w 2010 r. - 9.050 zł (jednorazowa za

umieszczenie w schronisku + miesięczna opłata ryczałtowa).



zr

URZĄD MIEJSKI
w M i s a T Mieszkowice, dnia 01.06.2011r.
74-505 MIESZKOWICE

NIP 858-10-05-060. Regon 000530904

GP.1431.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11 maja 2011r.
informuję, iż:
Ad 1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2009r. oraz
2010r. odbywało się na podstawie zawartej umowy firmą „Animal Control" z Polic, która
świadczy usługi w tym zakresie.
Ad 2. w 2009r. z terenu gminy Mieszkowice wyłapano 13 bezpańskich psów. Natomiast
w 2010r. ilość wyłapanych psów wyniosła 16 szt.
Ad 3. koszt realizacji tj. wyłapania, transportu i umieszczenia zwierząt w schronisku w 2009r.
wyniósł 4 748,00 zł., a w 2010r. wyniósł 7 240,00 zł.

*» Ujm jvi ff/tj -j^n f



U K Z A L) M I b .1 S K

ul. Książąt Pomorskich 5
72-500" Między zdroje

tel. 091 32-75-656
(14) fax091 32-75-630 Międzyzdroje, 20.04.201 Ir.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r., uprzejmie informuję, że:

1) W latach 2009, 2010 Gmina Międzyzdroje nie miała podpisanych umów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

2) Do schroniska zostało przekazanych:

- w roku 2009 - 9 psów,

-w roku 2010- 14 psów;

W 2009 roku na koszt gminy zostało v,ysterylizowanych / wykastrowanych ok. 80

kotów, natomiast w 2010 roku ok. 70 kotów.

3) Koszt całego zadania wyniósł ok.:

a) w 2009 roku 57.000 zł, w tym:

- 28.000 zł - koszty związane z utrzymaniem schroniska,

- 29.000 zł -opieka nad bezdomnymi zwierzętami (kastracja/sterylizacja, przewóz

psów do schroniska, opieka);

b) w 2010 roku 56.500 zł, w tym:

- 30.000 zł - koszty związane z utrzymanie schroniska,

- 26.500 zł - opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Z poważaniem
'RZA

;t Mateusz FlotyńsM



MALECHOWO
76-142 MALECHOWO

. sławieński, woj. zachodniopomorskie
tel. (94)3184-213, 214 & (94)3184-305
NIP669-14-63--89. R f f l O N i C'00537622

RR.I. 6140. 2.2011

Malechowo, dnia 23 .03.201 Ir.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 14 .03.2011 r. (wpływ 21.03.2011 r.) w

sprawie o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Malechowo

uprzejmie informuje, że w 2009 i 2010 r. r. nie zawierał umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

Gmina w 2009 i 2010 r. podpisała umowę na usługi weterynaryjne z lekarzem

weterynarii, który w swoim zakresie ma przewiezienie psa do swojej lecznicy, leczenie go, a

następnie przewiezienie do schroniska.

Gmina nie posiada własnych schronisk dla bezdomnych zwierząt. Mamy podpisaną

umowę ze schroniskiem w Kołobrzegu. Koszt umieszczenia jednego psa w schronisku

ryczałtowo w 2009 r. i 2010 r. wynosił 600 zł brutto.

W 2009 r. zostało zgłoszone 15 przypadków bezdomnych zwierząt.

W 2010 r. zostało zgłoszone 28 przypadków bezdomnych zwierząt.

Wszystkie koszty poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 r.

wyniosły- 11.757,13 zł, natomiast w 2010 r. - 19.392,38 zł.



"-> p
MANOWO

v. koazalińsk!
M» "^"^kpornorski

318-32-" Manowo, dnia 25.O3.20iir.

OŚ.6140.3.2011.MO

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

Pot, wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na zapytanie o sposobie i skutkach wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o
ochronie zwierząt, Urząd Gminy Manowo informuje :
1. w 2007 roku Gmina Manowo podpisała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i opiekę nad nimi z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „ ANIMALS" w
Białogardzie,

2. W 2009 r. zlecono wyłapanie 15 szt. psów za kwotę 6300 zł., w 2010 4 szt. za kwotę
2100 zł.
3. Forma płatności przelew, jednorazowe umieszczenie w schronisku zwierzęcia

wynosiło 500 zł.

Zup.W Q j T A

rUUuĄ
mgr Irena uleksy

Sekretarz Gminy

Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a



URZĄD
GMINY I MIASTA Mirosławiec dnia 21 marca 2011 r.
ul. Wcfeści 37, tel./fax (0-67) 259-5042

73-S50 MIROSŁAWIEC

OŚ.6140.1.201 LAM

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

Odpowiadając na Wasz wniosek ZP 60 z dnia 14 marca 2011 r. Urząd Gminy i Miasta
Mirosławiec informuje, że Gmina ma podpisana umowę ze schroniskiem dla zwierząt „Animals" w
Białogardzie ul. Zwycięstwa 58 od stycznia 2007 r.

- do grudnia 2010 r. koszt rezerwacji kojca wynosił 10 000 zł.
- jednorazowa ryczałtowa opłata za odebranego psa wynosiła 500 zł. brutto.
- w roku 2009 oddano do schroniska 16 psów, łącznie za sumę 8 000 zł.
- w roku 2010 oddano do schroniska 2 psy, łącznie za sumę l 000 zł.
- w grudniu 2010 r. podpisano umowę do 31 października 2013 roku i dokonano rezerwacji

kojca za sumę 12 000 zł.
-jednorazowa ryczałtowa opłata za odebranego psa od stycznia 2011 r. wynosi 700 zł. brutto.

Zgodnie z umową po upływie 14 dni oddany pies przechodzi na własność schroniska.

Sporządził:
A. Matusiak



zPBURMISTRZ MORYNIA
Plac Wolności l Moryń, dnia 30 marca 201 Ir.
74-503 MORYN J

GMOŚ.6140.3.2011 Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek Waszego Biura w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków realizacji zadania publicznego
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję jak niżej:

1. w 2009 i 201 Or. gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Doraźnie zlecano wyłapywanie bezdomnych
zwierząt firnie Animal Control, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police,

2. w 2009r. wyłapano 13 szt. psów
w 2009r. wyłapano 6 szt. kotów
w 2010r. wyłapano 10 szt. psów
w 2010r. wyłapano 12 szt. kotów

3. Koszt realizacji zadania w 2009r. wynosił 4.072,00 zł, koszt realizacji
zadania w 2010r. 3.260,00 zł wynosił. Forma płatności-gotówka.

BURMIStlRZ

mgr \jm/llMranda



URZĄD MIASTA I GMINY
W MYŚLIBORZU

ul. Rynek im. Jana Pawia H i
74-300 Myśl ibórz

N1P 5970010929 Regon 000529769

Nasz znak: RGG 6140-3/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37/A
04-886 Warszawa

Myślibórz, dnia 13 kwietnia 2011

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej, dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt -- uprzejmie
informuję, że:

1) Gmina Myślibórz w latach 2009-2010 miała zawarte umowy na wyłapywanie i
przetrzymywanie psów z terenu miasta i gminy Myślibórz z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Myśliborzu.
Wysokość wynagrodzenia, za wykonywane prace nie przekroczyła kwoty 19.200, 00 zł brutto za
rok 2009 i 18.000,00 zł brutto za rok 2010. Koszt przetrzymywania i wyżywienia jednego psa w
przytulisku w latach 2009-2010 wynosił brutto: 3,20 zł/dobę.
Zapłata za wykonywanie przedmiotu umowy dokonywana była co 2-3 miesiące przelewem na
rachunek wykonawcy prac, na podstawie zestawienia kosztów poniesionych na utrzymywanie
psów na terenie przytuliska, zawierającego koszt} utrzymania psów i opieki weterynaryjnej, oraz
na podstawie wystawionej faktury VAT.

2) Zestawienie danych o ilości zwierząt (psów) utrzymywanych w przytulisku:

Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

2009 r.
14
14
13
13
12
13
13
14
17
15
13
14

2010 r.
14
13
15
16
17
14
12
13
13
11
14
15

DM

Otrzymuje:
<P. Adresat,
2. A/a. BURMISTRZ

l-kadiu&fónowicz
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Nowe Warpno, dnia 06.04.2011 r.
URZĄD GMINY
™^óS7cię8wa l BIURO OCHRONY ZWIERZĄT72-022 Nowe Warpno

tel. (091) 312 96 BO Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak: Och. 6134/01/2011

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania w temacie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:

1. Gmina Nowe Warpno w roku 2009 i 2010 nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

2. W roku 2009 gmina nie udzieliła zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt a
tym samym nie ponosiła kosztów z tego tytułu.

W roku 2010 gmina interweniowała w sprawie jednego chorego psa w sierpniu 2010
roku. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 460 zł, w tym za odłowienie i transport psa do
hotelu wynosił 250,00 zł natomiast za pobyt i przejście kwarantanny w hotelu wynosił
210,00 zł.
3. Płatność została dokonana przelewem po wystawieniu faktury.

Ponadto informuję, że w Gmina Nowe Warpno planuje rozwiązanie ww. problemu w celu
zapewnienia właściwej opieki bezdomnym zwierzętom. Nawiązała współpracę z sąsiednią
gminą „Dobra" w zakresie uruchomienia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie tej
gminy. Rada Miejska w Nowym Warpnie podjęła Uchwałę Nr XV/092/2008 z dnia 27
lutego 2008 r. w sprawie przekazania Gminie Dobra zadania polegającego na zapewnieniu
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowe Warpno. W uchwale wyraża się
zgodę na przekazanie Gminie Dobra zadania polegającego na zapewnieniu opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy na podstawie porozumienia zawartego przez wójta
Gminy Dobra oraz Burmistrza Gminy Nowe Warpno. Porozumienie takie zawarte zostało w
dniu 4 kwietnia 2008 r. Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowe Warpno będzie wykonywana przez Gminę
Dobra poprzez wybudowanie i prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Dobrej. Wykonana została dokumentacja projektowa Schroniska dla
bezdomnych zwierząt.

Z informacji uzyskanej z Gminy „Dobra" wynika, że aktualnie załatwiane są
formalności z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wyborem oferenta, który będzie budował
schronisko.

Wybudowanie schroniska z pewnością pozwoli rozwiązać problemu bezdomnych zwierząt
teraz i w przyszłości.

Otrzymuj ą: Burmistrz Gminy

1. Adresat, /^"^T/
2. a/a. Władysław Kiraga



y r
URZĄD MIEJSKI

72-200 w Nowogardzie Nowogard, dnia 11 kwietnia 2011 r.
WHffiAl GOSPODARKI KOMUNALNEJ

MIESZKANIOWEJ I OCHRONY
ŚROTKWISKA

GKMiOŚ.6140.20.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Nowogard w roku 2009 zadania polegające na wyłapywaniu i zapewnieniu
opieki bezdomnych psów wykonywała na mocy podpisanej umowy
za pośrednictwem Przychodni Weterynaryjnej „Sikorka" z siedzibą w Sikorkach 41,
gm. Nowogard oraz schroniska dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Golczewo.
W roku 2010 zadania te były wykonywane za pośrednictwem Przychodni
Weterynaryjnej „Sikorka", „Animal Control" z siedzibą w Policach przy
ul. Piaskowej 86/6 oraz schroniska dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Golczewo.

2. W roku 2009 w wyniku interwencji zostało wyłapanych 103 bezdomne zwierzęta,
a w roku 2010 wyłapano 63 bezdomne zwierzęta. Wszystkie te zwierzęta trafiły
do schroniska dla zwierząt w Sosnowicach i dalej do adopcji.

3. W roku 2009 koszt związany z odłowieniem zwierząt wyniósł 50.411,75 zł, a koszt
związany z utrzymaniem zwierząt w schronisku wyniósł 44.104,13 zł. W roku 2010
koszt związany z odłowieniem zwierząt wyniósł 52.396,87 zł, a koszt związany
z ich utrzymaniem wyniósł 44.718,52 zł. Płatność za odłowienie i opiekę była oparta
na bieżącej ewidencji zwierząt.

Z poważaniem,

Urząd Miejski v/Nowogardzie
Wydział C,»-,i.i^i5rli K o m u n a l n e j

Mieszkanfrwcj
^ ' U , ,

lik/Wydziału
1 Tadstfsz Fiejdasz



URZĄD GMINY
74-304 Nowogródek Pom.

ul. A. Mickiewicza 15
tel./fax (095) 7471760

Nowogródek Pomorski, dnia 14.04.2011r.

Znak:RiGMK.6140.4.DD

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" uprzejmie informuje:

Ad . l. Gmina nie podpisała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźnie
wyłapywanie psów zlecano Panu Adamowi Kyc. Psy przekazywane były do adopcji.

Ad 2. W 2009 r. wyłapano 8 szt psów, a w 2010 r. 6 szt.

Ad. 3. Koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem zwierząt w 2009 r. wyniosły -
1950zł, w 2010 r. - 2295,75 zł w tym 700 zł. koszt leczenia potrąconego psa .



Strona l z l

Argos/BOZ
Z P

Od: "Piotr Piwko" <oc@osina.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 17 maja 2011 11:48
Temat: Informacja publiczna Osina
W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie przedstawienia informacji na temat opieki nad zwierzętami
na terenie Gminy Osina uprzejmie informuję:
1. W latach 2009 i 2010 Gmina Osina miała podpisaną umowę na wyłapywanie i przewożenie
bezdomnych psów z firmą Animals Białogard, która prowadzi schronisko w Białogardzie
2. W roku 2009 wyłapanych i przewiezionych do schroniska zostało 11 psów, natomiast w roku 2010 było
to 9 psów.
3. W roku 2009 koszt utrzymania jednego psa w schronisku wynosił 500 zł brutto, natomiast w roku 2010
koszt utrzymania jednego psa wynosił 550 zł brutto. Kwoty te płatne byłu jednorazowo za każdego psa.
Łączny koszt utrzumania psów w roku 2009 wynosił 5500 zł, natomiast w roku 2011 była to kwota 4950
zł.

Pozdrawiam
Piotr Piwko
Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony środowiska
Urząd Gminy Osina

2011-05-17



U R Z Ą D G M I N Y
7S-606 Ostrowie* Ostrowiec, 12.04.2011 r.

RGG.032.1.2011.HS

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

Dotyczy: wniosku z dnia 14.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej.

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 14.03.2011 r. dotyczący udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
Ostrowiec informuje, że:

1. W latach 2009 i 2010 gmina posiadała umowę zawarta z Towarzystwem Ochrony
Zwierząt „Animals" w Białogardzie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnianie im opieki.

2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt / psach / wyłapanych lub utrzymywanych na koszt
Gminy:

- w 2009 r. wyłapano 4 bezdomne psy, które skierowano do w/w schroniska,

- w 2010 r. - wyłapano 4 bezdomne psy, które skierowano do w/w schroniska,
- w jednym przypadku pokryto koszty weterynaryjne za chorego psa,
- w jednym przypadku pokryto koszty interwencji związane z

bezdomnym psem.

3. Koszty realizacji całego zadania w 2009 r. wyniosły l .500,00 zł a w 2010 r.- 2.060,00
zł. Płatność następowała każdorazowo po wystawieniu rachunku.

uszkiewicz
57 GMINY



URZĄD MIEJSKI W PEŁC2YCACH
ul. RyneK bufStiyfiowy 2

73-260
woj,

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ ARGOS
ul: Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

Nasz znak: RIP-7031/ 1/2011 Data:30..03.2011r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie informuję, iż na terenie Gminy Pełczyce nie posiadamy schronisk dla bezdomnych
zwierząt. Bezdomne zwierzęta są wyłapywane przez uprawnione podmioty i poddawane są
obserwacji przez lekarza weterynarii.
Po przeprowadzonej obserwacji zostają przekazywane do nowych właścicieli.
Jednocześnie informuję, iż w roku 2009 wyłapano 17 psów na kwotę-4.330,00 zł.,
natomiast w roku 2010 wyłapano - 28 psów na kwotę 7.000,00 zł.

B U R M / ^ T R Z



URZĄD
72-310 Płoty

Pl. Konstytucji 3 Maja l
woj. zachodniopomorskie

NrROŚiD.6140.2 .2011.BK

7F

Płoty, dnia 13 kwietnia 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie poniżej podaję wymagane informacje:

1. Od m-ca września 2009 r. do chwili obecnej Gmina Płoty ma podpisaną umowę ze

Schroniskiem dla Zwierząt w Kołobrzegu. Bezdomne zwierzęta dowożone są do schroniska

przez Straż Miejską w Płotach.

2. W 2009 r. do schroniska dowieziono 3 bezdomne psy; w 2010 r. liczba ta wyniosła 28 sztuk.

3. W 2009-2010 r. koszt umieszczenia l psa w Schronisku wynosił 500,00 zł.

Natomiast od stycznia br. koszt ten wynosił 500,00 zł + VAT 23%.

Forma płatności jest jednorazowa za umieszczenie bezdomnego psa w schronisku.

URMISTRZA

mgr Sławomif Nowak

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



Argos/BOZ

Strona l z l

Od: <k.bodo@polanow.eu>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 13:41
Temat: Bezdomne zwierzęta

Witam.
Zgodnie z pismem Biura Ochrony Zwierząt z dnia 14 marca 2011 r. podajemy informacje;

1 . W roku 2009 i 2010 gmina Polanów posiadała zawartą umowę ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt z Panem Sławomirem Twardziak - schronisko dla psów "Bajer" w Małoszycach koło Lęborka.
2. W 2009 r. przewieziono do schroniska - 17 psów zapłata ryczałtowa za jednego psa wynosi 500 zł.
koszt całkowity - 8,500 zł.
3. W 2010 r. przewieziono do schroniska - 24 psy, zaplata ryczałtowa za jedn. psa wyniosła 500 zł.
koszt całkowity - 12,000 zł.

Gmina przeprowadza kntrole w schronisku sprawdzając pobyt i dalsze losy przewiezionych ze swojego
terenu bezdomnych zwierząt.

kazimierz bodo



ZT

URZĄD MIEJSKI
ul. Stefana Batorego 3

72-010 POLICE T^,. ^ i r? -tai. 091431-18-30.fax09M31-18-32 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak:OŚ.6140.19.2011 Police, 05.04.2011 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.03.2011 r. w sprawie bezpańskich
zwierząt, informuję iż gmina Police w 2009 r. i 2010 r. miała stałą umowę na wyłapywanie
bezpańskich zwierząt z firmą z Firmą „Animal Control". Wyżej wymieniona firma przewozi
bezpańskie psy do Hotelu dla Zwierząt w miejscowości Sierakowo l na 14 dniową
kwarantannę. W trakcie wymienionej kwarantanny psy były szczepione przeciwko
wściekliźnie, były szczepione szczepionką wieloważną, odpchlane oraz odrobaczane. Po
kwarantannie psy były przekazywane do adopcji lub kierowane do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 247 w Szczecinie.

W roku 2009 na terenie gminy Police wyłapano 125 psów z czego: 13 psów zostało
przekazanych do adopcji, 100 psów zostało przekazanych do schroniska dla zwierząt, 12
psów zostało poddanych eutanazji. Na terenach zurbanizowanych wyłapano 33 zwierzęta
wolnożyjące i przeniesiono je na tereny leśne.

W ramach podpisanej umowy z Lecznicą dla Zwierząt w Szczecinie na usługę
polegającą na wykonywaniu zabiegów eutanazji bezdomnych psów lub kotów, które uległy
poważnym wypadkom (wykonano 10 zabiegów eutanazji bezpańskich zwierząt).

Zawarto umowę z Gabinetem Weterynaryjnym - lek. wet. Tomasz Sadłowski na
wykonywanie usług polegających w zakresie wykonywania zabiegów sterylizacji
bezpańskich kotek z terenu gminy Police. Wykonano 140 zabiegów sterylizacji bezpańskich
kotów. Na zadanie wydatkowano 11.900 zł. Z wyżej wymienionym lekarzem zawarto także
umowę na wykonanie 300 zabiegów usypiania ślepych miotów.

Ponadto na terenie gminy Police w roku 2009 działania na rzecz ochrony zwierząt
podejmowało także Polickie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą przy
ul. Konopnickiej 2/19 , 72-010 Police oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Policach z siedzibą w Policach ul. Piłsudskiego 4b/ 4. W roku 2009 wyżej
wymienione Towarzystwa realizowały zadanie publiczne „Ochrona bezdomnych zwierząt na
terenie gminy Police oraz edukacja w zakresie ochrony zwierząt", na które otrzymały
dotację od gminy Police w wysokości 16.000 zł

Gmina Police przekazała w 2009 r. gminie Dobra dotację w kwocie 53.292,29 zł, za
którą wykonano dokumentację projektową Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Dobrej.

Łącznie gmina Police w roku 2009 wydała 257.026,59 zł na zadania związane
z zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.



r* i f

W roku 2010 na terenie gminy Police wyłapano 144 psów z czego: 6 psów zostało
przekazanych do adopcji, 125 psów zostało przekazanych do schroniska dla zwierząt,
13 psów zostało poddanych eutanazji. Na terenach zurbanizowanych wyłapano 25 zwierzęta
wolnożyjące i przeniesiono je na tereny leśne.

W ramach podpisanej umowy z Lecznicą dla Zwierząt w Szczecinie na usługę
polegającą na wykonywaniu zabiegów eutanazji bezdomnych psów lub kotów, które uległy
poważnym wypadkom wykonano 18 zabiegów eutanazji bezpańskich zwierząt.

Zawarto umowę z Gabinetem Weterynaryjnym - lek. wet. Tomasz Sadłowski na
wykonywanie usług polegających na wykonywaniu zabiegów sterylizacji bezpańskich kotek
z terenu gminy Police. Wykonano 175 zabiegów sterylizacji bezpańskich kotów. Na zadanie
wydatkowano 14.875 zł. Z wyżej wymienionym lekarzem zawarto także umowę na
wykonanie 300 zabiegów usypiania ślepych miotów.

Ponadto na terenie gminy Police w roku 2010 działania na rzecz ochrony zwierząt
podejmowało także Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach
z siedzibą w Policach ul. Piłsudskiego 4b/ 4. W roku 2010 wyżej wymienione towarzystwo
realizowało zadanie publiczne „Ochrona bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz
edukacja w zakresie ochrony zwierząt", na które otrzymało dotację od gminy Police
w wysokości 20.000 zł.

Gmina Police przekazała w 2020 r. Gminie Dobra dotację w kwocie 18.146,59 zł, za
którą wykonano dokumentację projektową sieci instalacji energetycznej, kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociągowej Między gminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej.

Łącznie gmina Police w roku 2010 wydała 256.831,99 zł na zadania związane
z zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.



URZĄD MIEJSKI
w POŁCZYN I h-Z.)l OJU

Pioc woiności -̂
78-32U PołCiyi'1-i.aroj

woj zachodniopomorskie

OŚ.6140.01.2011

Połczyn-Zdrój, dnia 24.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.04.201 Ir. (wpł. 21.03.2011 r.) uprzejmie informujemy:

1. Gmina Połczyn-Zdrój posiada umowę na przyjmowanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki ze schroniskiem w Białogardzie, należącym do Towarzystwa Ochrony
Zwierząt „ANIMALS", Inspektorat Białogard, ul. Zwycięstwa 58.

2. Schronisko pobiera zryczałtowaną opłatę za każdego przyjętego psa.

3. Efekty i koszty poniesione przez Gminę w latach: 2009 i 2010:

wysokość opłaty zryczałtowanej [zł/szt.]
ilość psów przekazanych do schroniska
koszt przekazania psów do schroniska

koszt dodatkowy: wybudowanie dodatkowego kojca na podstawie aneksu z
dnia 27.08.2010 r, w związku z wymogami weterynaryjnymi

2009 r.
500,00

11
5 500,00

2010 r.
550,00

39
20 950,00

1200,00

Z poważaniem

ZAST RMISTRZA

erz

Otrzymują:

Adresat
A/a



ZP

WÓJT GMINY
POSTOMINO

Postomino, dnia 201 1-04-14

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie podania informacji

w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania uprzejmie informuję, że:

1. W latach 2009 i 2010 Gmina Postomino nie przeprowadzała wyłapywania bezdomnych

zwierząt. W/w okresie zawarto umowy na przyjęcie bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem

Zwierząt w Kołobrzegu oraz z Lecznicą Zwierząt w Darłowie w zakresie opieki

weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi.

2. W roku 2009 objęto opieką 16 psów, natomiast w 2010 roku na koszt gminy

utrzymywanych było 24 bezdomnych psów.

3. Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2009 wyniósł ogółem 16.624,00 zł

w tym: opieka weterynaryjna 12.124,17 zł, koszty umieszczenia bezdomnych zwierząt

w schronisku 4.500,00 zł. natomiast w 2010 roku koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami

wyniósł ogółem 23.354,50 zł w tym opieka weterynaryjna 15.354,50 zł, koszty umieszczenia

w schronisku 8.000,00 zł.

Za opiekę weterynaryjną i koszty umieszczenia zwierząt w schronisku płacono jednorazowo

za wykonaną usługę.

AdamjDrapała
Wójta



Z.?
GMINY

74-210PRZELEWICE75
powiat Pyrzyce

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

OS. 6140.4.2011 Przelewice, dnia 20.05.2011 r.

Udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

Ad. l. - Grmina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźnie
wyłapywaniem zajmuje się Straż Miedzygminna.
Ad. 2. - 2009 r. przekazano 12 psów, 2010 r. przekazano 10 psów.
Ad. 3. - 2009 r. - 5 043 zł, 2010 r. - 4 510 zł - opłata jednorazowa.



U R Z Ą D G M I N Y
72-110 Przybiernów, ul. Cisowa 3

tel.(91)466 75 30, fax(91)466 75 61
NIP: 856-183-68-69, REG.000541546 Przybiernów, dnia 21 marca 2011 r.

ZP

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2011 r., w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat bezpańskich psów na terenie Gminy Przybiernów
informuję, że od dnia 5 grudnia 2005 r., Gmina Przybiernów posiada podpisaną
umowę - porozumienie na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS, ul. Zwycięstwa 58,
78-200 Białogard.

W roku 2009 do schroniska przekazano 12 psów, natomiast w 2010 r., 9.
Koszt oddania jednego psa do schroniska wynosił - w 2009 r., 500 zł w 2010 r., 600
zł, natomiast w roku 2011 r., 700 zł.

Tadfa



Argos/BOZ te

Strona l z l

Z?

Od: "Janusz Budynek" <jbudynek@pyrzyce.um.gov.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 12:03
Temat: opieka
Pozdrawiam Janusz Gmina Pyrzyce 74-200 Pyrzyce Plac Ratuszowy 1

W gminie Pyrzyce były doraźne zlecenia w 2009 r. za hotel w Stragadzie Szczecińskim i odławianie psów
przez ANMAL - CONTR w Policach zapłaciła 15.452 zł. szt. 51 oraz w 2010 roku wydano 21.519 zł. szt.
69 psów za rok 2009 i 2010 płatność za wystawieniem faktury na przelew

2011-03-31



Strona l z

Argos/BOZ

Od: "MSira" <msira@radowomale.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 08:21
Temat: Gmina Radowo Małe
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na zadane pytania:
Ad. 1
Gmina udziela doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki firmie
"ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski
ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police
Ad. 2
Zbiorcze dane o ilościach wyłapanych zwierząt
2009 rok -17 psów
2010 rok-10 psów
Ad. 3
Koszty jednorazowe po wystawieniu faktury za odłowienie psa, transport, pobyt w psim hotelu,
kwarantannę
2009 rok - 6556 zł
2010 rok-4352 zł

Z poważaniem
Mariusz Sira
Mł. referent ds. ochrony środowiska

901 1-<
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URZĄD GMINY

78-331 RĄBINO
pow. Ś wid win Kabino, dnia 18 kwietnia 2011 r.

GKiDG.0124.15.2011

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

Urząd Gminy Rąbino przesyła odpowiedź na wniosek dotyczący sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie ":

1. Gmina nie posiada podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Doraźnie odłowione psy wywożone są do schroniska dla zwierząt w Szczecinku.

2. Wyłapane bezdomne zwierzęta - 2009 r. - 2 bezdomne psy
-2010 r.-O

3. Koszt realizacji zadania - 2009 r. - 600 zł - opłata jednorazowa za umieszczenie psa
w schronisku

-2010 r. -O złotych.

W O J

mgr Krzysztof Mąje^śki

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: <inwestycje@recz.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 18 kwietnia 2011 11:18
Temat: odpowiedź na informację publiczną
W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej poniżej przedstawiamy:

ad.1 w imieniu Gminy Ręcz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami prowadzi Zakład Usługowo - Handlowy
Koumnalnik Sp. z o.o..
Jest to Spółka ze 100% udziałem Gminy. Spółka prowadzi miejscowy azyl dla bezdomnych zwierząt

ad. 2 średnio miesięczne w azylu przebywa 10-12 bezdomnych psów,

ad.3 w roku 2009 kosztyz budżetu Gminy na zadanie związane z opieką bezdomnych zwierząt wynosiły
12 tyś. zł, a w roku 2010 11,5 tyś. zł . Gmina co rocznie podpisuje umowę z ZUH Komunalnik na
powyższe zadanie.

Informacją przygotował
Andrzej Hejza - Inspektor d.s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Urząd Miejski w Reczu

9011-04.1 8



STRAŻ MIEJSKA Resko, dnia 30.03.2011 r.
£», RESKO
1 «' ul. Ryswk i

72-315Rsiko,
td. 091 39 51 503 w. 40

SM 5521.1.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. ( bez numeru) informuję, że:

1. Urząd Miejski w Resku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia
28.09.2006 r. co roku podpisuje umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Ostatnia umowa została podpisana z firmą „Ań i mai Control"

Zbigniew Kossewski
ul. Piaskowa 86
72-010 Police
Regon 81084222

2. W 2009 roku na terenie gminy Resko odłowiono 70 wałęsających się psów.
W 2010 roku na terenie gminy Resko odłowiono 111 wałęsających się psów.

3. Koszty odłowienia, transportu, hotelowania i karmienia zamknęły się w kwocie
-28 000 zł. w 2009 r.
-38 895 zł w 2010 r.

.KOMENDANT
ĵ SgŚU^epfcigi-a^

jRofcert Bogdański

Wyk. Egz.. 2
egz. nr l - adresat
eąz. nr 2 - a/a



URZĄD GMINY REWAL
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI l OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

PUŚ.6140.1.201 l.MH REWAL, dnia 06 MAJA 2011 r.

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

dół.: wniosku o udzielenie informacji publicznej

W związku z zapytaniem publicznym dotyczącym wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuje że:

1. W roku 2009 i 2010 wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń.
Zgłoszeń dokonywano w miarę potrzeb firmie „ANIMALS CONTROL" Zbigniew Kossewski z siedzibą przy
ul. Piaskowej 86/6 w miejscowości 72-010 Police. W zależności od zaistniałej sytuacji zgłoszenie takie
wykonywane było przez pracownika Referatu Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
bądź też przez strażnika Straży Gminnej.

2. Na terenie gminy Rewal wyłapano:
> w 2009 r. jedenaście psów w tym:

a) l szt. w miesiącu styczniu,
b) 2 szt. w miesiącu maju,
c) 3 szt. w miesiącu czerwcu,
d) l szt. w miesiącu lipcu,
e) 3 szt. w miesiącu sierpniu,
f) l szt. w miesiącu listopadzie.

> w 2010 r. jedenaście psów i 2 koty w tym:
g) 2 szt. w miesiącu styczniu,
h) l szt. w miesiącu lutym,
i) 4 szt. w miesiącu lipcu,
j) 3 szt. w miesiącu sierpniu,
k) l szt. w miesiącu październiku.

3. Koszt usługi wyniósł:
> W roku 2009 r.-l 0.014,00 zł
> W roku 2010 r.-l 0.144,00 zł

Od dnia 02 listopada 2007 r. Urząd Gminy w Rewalu ma zawartą umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania i
Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu "REKS" ul. 6 Dywizji Piechoty 60 78-100 Kołobrzeg na podstawie której
Schronisko po przyjęciu psa wystawia fakturę. Jest to jednorazowa opłata za umieszczenie psa w schronisku.

Firma „ANIMAL CONTROL" po złapaniu psa, odwiezieniu go do schroniska bądź doraźnym hotelowaniu, w zależności
od przeprowadzanych działań wystawia fakturę, którą uiszczamy po złożeniu jej w Sekretariacie Urzędu oraz opisaniu
przez pracownika Referatu Planowania Przestrzennego, Urbanistyki oraz Ochrony Środowiska.

KIEROWNIK
otrzymują: Referatu Planowania Przestrzennego

(F) Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos" , ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawo
2. Referat Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska , Urząd Gminy Rewal

Prowadzący sprawę:

Mirosław Hussakowski,

Referat Planowania Przestrzennego , Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Tel. 91 38 49 017 lub 91 3849018



U R Z Ą D G M I N Y R Y M A N Z P
UL.SZKOLNA7.78-125RYMAŃ

t e l . / f a x O - 9 4 / 3 5 8 3 1 2 7
Rymań, dnia 20.04.2011 r.

RLG. 6134.01.11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

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

W związku z pismem z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu
21.03.2011 r. pod nr 1045 ) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że Wójt Gminy Rymań w dniu 15.04.2009 r. podpisał
umowę na okres 4 lat z Towarzystwem Ochrony Zwierząt "ANIMALS" 78-200 Białogard, ul.
Zwycięstwa 58 na wykonywanie usług wyłapywania na terenie Gminy Rymań bezdomnych
zwierząt i umieszczania ich w schronisku, za wynagrodzeniem 500,00 zł za każde wyłapane
zwierzę. Jednocześnie Wójt zobowiązał się do pokrycia kosztów budowy kojca dla zwierząt w
wysokości 10.000,00 zł.

W roku 2009 w ramach realizacji zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami ponieśliśmy
wydatki w wysokości 11.500,00 zł w tym: 10.000,00 zł na budowę kojca oraz 1.500,00 zł za
umieszczenie 3- sztuk psów w schronisku.

W roku 2010 na realizację zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami ponieśliśmy koszty
w wysokości 3.000,00 zł za umieszczenie 6- sztuk psów w schronisku.

Otrzymują: Z o P-

,. Adresat
2. a/a.



Zf>
URZĄD GMINY I MIASTA

W SIANOWIE
ul. Armii Polskiej 30

76-004 Sianów
woj. zachodniopomorskie Sianów dnia 22.03.2011 r.

OSGN.6140. 9.2011

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 14 marca br. dotyczącego udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadań przewidzianych dla gmin

i określonych w ustawie o ochronie zwierząt, Urząd Gminy i Miasta w Sianowie odpowiada na

zadane pytania:

Ad. l
Gmina Sianów ma podpisaną umowę 2 Ochotnicza Strażą Pożarną w Sianowie na

świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
i Miasta Sianów, które stanowią zagrożenie miejscowe i transport do schroniska oraz umowę na
świadczenie usług weterynaryjnych.

Ad. 2
W 2009 r. do schroniska dla Bezdomnych zwierząt trafiło 14 psów oraz 4 psy zostały

przewiezione do lecznicy weterynaryjnej a w 2010 r. 9 psów

Ad. 3
W 2009 r. Gmina Sianów w związku z opieką, wyłapywaniem i umieszczeniem

bezdomnych zwierząt w schronisku poniosła koszty w wysokości ogółem 9.510,01 zł (kwota
dotyczy realizacji umowy z OSP, usług weterynaryjnych oraz zakupu karmy), zaś w 2010 r
ogółem 9.415,57 zł (kwota dotyczy realizacji umowy z OSP, zakup karmy i bud do schroniska
oraz usług weterynaryjnych).

11STRZA

mgr
Sekn?ta*e Gminy i Mia*ta



Siemyśl, 23 marca 2011 r.

ITR-IV.91L3.2011

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

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

1. Gmina Siemyśl w roku 2009 i 2010 r. miała zawartą umowę z Fundacją „PRO - ANIMALE
Dla Zwierząt w Potrzebie" mającą siedzibę w Charzynie gmina Siemyśl.

2. W 2009 roku gmina przekazała pod opiekę Fundacji „ PRO-ANIMALE...."' 10 psów a w
2010 roku 12 . Dodatkowo w 2010 r. w Schronisku „Reks" w Kołobrzegu umieszczono 2
psy.

3. Za zwierzęta umieszczone w Fundacji „PRO - Animalne " Gmina nie ponosiła kosztów
związanych z utrzymaniem i leczeniem zwierząt.
Za umieszczenie w Schronisku „Reks" w Kołobrzegu, Gmina wnosiła jednorazowe wpłaty
po 500 zł za jednego psa, tj. 1000 zł w 2010 roku.

Sprawę prowadzi: Podinspektor Janina Pełechata
tel. 943588013 wew. 12 / fax. 94 35 88 013 wew. 15
http;//www.siemysl.pl e-mail: ug siemyslfoipost.pl



BURMISTRZ MIASTA
d) SŁAWNO

Sławno dn.24.03.2011r.

GKI.6140.8.2011.E.Z.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011roku informuję :

Ad.l. Gmina miejska Sławno w 2009 i 2010 roku miała i ma zawarte umowy ze Schroniskiem

Zwierząt w Kołobrzegu i Lecznicą Zwierząt w Darłowie oraz na zlecenie współpracuje

z Przychodnią Weterynaryjną w Sławnie.

Ad.2. W 2009 roku do Schroniska przewieziono 6 ( psów i kotów), a w 2010 roku 5 sztuk .

Ad.3. Na realizacje zadania w ciągu roku 2009 wydano IS.tys.zł., a 2010 roku 12tys. z ł .

Formą płatności są faktury wystawione po przewiezieniu do Schroniska lub udzieleniu

pomocy weterynaryjnej przez lekarzy weterynarii.

Janus?
NACŻECNIK WYDZIAŁU

<->°spodarki Komunalnej i Inwestycji



ZP
URZĄB GMINY

76-100 SŁAWNO
l M C. Skłodowskiej 9 .

,ei os«v 810-75-26 Sławno, dnia 29.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. informuję, że:
1) Gmina Sławno w latach 2009 i 2010 miała podpisane umowy na świadczenie usług

weterynaryjnych oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z lecznicą zwierząt w
Darłowie Mieczysław Bójkę, oraz umowę ze schroniskiem dla zwierząt „REKS" w
Kołobrzegu na umieszczanie oraz opiekę dla bezdomnych zwierząt wyłapanych na
terenie Gminy Sławno;

2) W 2009 wyłapano i umieszczono w schronisku 5 szt. psów, w 2010 r. wyłapano i
umieszczono w schronisku 12 szt. psów;

3) W roku 2009 koszt wyłapania i utrzymania wyłapanych zwierząt wyniósł 5000 zł, w
roku 2010 koszt wyłapania i utrzymania wyłapanych zwierząt wyniósł 12000 zł.
Płatność następowała każdorazowo po wystawieniu faktury.

ZASTPCAWpJTA

Otrzymują:
J/ A/a.



URZĄD GMINY SŁAWOBORZE ~? J>
ul. Kolejowa 8

78-314 SŁAWOBORZE
woj zachodniopomorskie

tel./fax0943647559

Sławoborze 23.03.2011r.

OC641.11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska37A

Dotyczy pisma z dnia 14.03.2011r.Nr ZP 87 .

Urząd Gminy w Sławoborzu przesyła informację na temat sposobu i skutków

wykonywania zadań „opieka nad bezdomnym zwierzętami i ich sposobem

wyłapywania".

1.Zawarta jest umowa na czas nieokreślony z Schroniskiem Towarzystwa

Ochrony Zwierząt „Anirnais", 78-200 Białogard ,111. Zwycięstwa 58:

Gmina ma wykupiony kojec o powierzchni 12m2,celem realizacji zadań.

2. Koszty realizacji całego zadania w roku 2009 wyniosły 8000,0071- 16szt
a w roku 2010 wyniosły 2500,00zł- 5 szt.

3. Jednorazowa opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku wynosi

500zł/szt.

Z poważani
w

mgr inż. Marcin Książek

Sporządził Tadeusz Szadkowski, tel.94 36474/4



TTR7AD GMINY Stara Dąbrowa, dnia 28 marca 2011 r.
73-112 Stara Dąbrowa

0 0 0 5 4 8 2 1 2

Rol.6140.1.2011.KA

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. ( data wpływu do Urzędu: 21.03.2011 r.)
dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w Gminie Stara Dąbrowa
informuję jak niżej:

1. W 2009 r. i w 2010 r. Gmina miała podpisaną umowę z firmą „Animal Control" Zbigniew
Kossewski z siedzibą w Policach, przy ulicy Piaskowej 86/6, na wyłapywanie, transport oraz
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

2. W 2009 r. z terenu Gminy wyłapano i przekazano pod opiekę 14 bezdomnych psów, a w
2010 r. - 16 bezdomnych psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 5057 zł, a w 2011 r. - 5361 zł.
Forma płatności: każdorazowo za wyłapanie, transport oraz opiekę nad bezdomnym psem, na
podstawie przedłożonego rachunku.

Z poważaniem

Z up.
mgr inż. Kaewirerz Adamek

Otrzymują: I n /p/e k t o r
G? adresat;
2. a/a.



Stare Czarnowo 2011-03-23

Gmina Stare Czarnowo
Powiat: Gryfino
Woj. Zachodniopomorskie

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję :

Ad 1. Gmina doraźnie zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki z
firmą : Animal Kontrol - Zbigniew Koszewski ul. Piaskowa 86/6 , 72-010 Police.

Ad 2. 2009 rok - 3 szt. psów
2010 rok-10 szt. psów

Ad 3. 2009 rok - 736,00 zł - przelewem
2010 rok - 4145,00 zł - przelewem



Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. +48 91 578 48 81 do 83, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

Stargard Szczeciński ,10.06.2011

Nasz znak:TI-ll.7080.6.2011.2

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję co następuje :
Ad 1. MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim zgodnie z podpisaną umowa z Urzędem
Miejskim w Stargardzie Szczecińskim wyłapuje i przewozi złapane bezdomne psy i koty do
schroniska zlokalizowanego przy ul Maszewskiej, natomiast po ogłoszonym konkursie ofert
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Żarząc Okręgu Szczecin zostało wybrane
do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego Kiczarowo 29
73-110 Stargard Szczeciński,
Ad.2.dane zbiorcze o ilościach zwierząt przebywających w schronisku za 2009 J2010 r.
zgodnie z załączonym zestawieniem,
Ad.3. Koszty realizacji tego zadania:
Wyłapywanie i przewóz zwierząt do schroniska w 2009 i 2010 wynagrodzenie roczne w
kwocie 28000 zł. w formie ryczałtu podzielone w ratach na 12 miesięcy,
Prowadzenie Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt , w roku 2009 Urząd Miejski w
Stargardzie Szczecińskim przekazał w formie dotacji kwotę 262 OOOzł. podzieloną na 12
miesięcznych transz, ponadto TOnZ Zarząd Okręgu Szczecinie ze swej strony pokrył koszty
z własnych środków pieniężnych w kwocie 14 568 zł. oraz pozyskał karmę dla zwierząt w
kwocie 364821zł. W roku 2010 Urząd Miejski przekazał na funkcjonowanie schroniska
kwotę 294 000 zł w formie dotacji podzielonej na 12 transz .natomiast TOnZ pokryłkoszty
działalności schroniska w kwocie 7584 zł oraz pozyskał karmę dla zwierząt na
wartość464 982 zł. Schronisko zbudowane w 2004 roku jest własnością Miasta , oddanego
w nieodpłatne użytkowanie TOnZ w Polsce Zarząd Okręgu Szczecin .

1 egz. a/a

www.stargard.pl



\
Zestawienie danych ze stanu zwierząt przebywających w Schronisku za okres

od 01.01.2009-31.12.2009

PSY

Stan
początkowy

168

Przyjęcia

437

Wydania

375

Zgony

42

Eutanazje

23

Ucieczki

4

Stan
końcowy

161

KOTY

Stan
początkowy

47

Przyjęcia

83

Wydania

56

Zgony

11

Eutanazje

10

Ucieczki

0

Stan
końcowy

53

Zestawienie danych ze stanu zwierząt przebywających w Schronisku za okres

od 01.01.2010-31.12.2010

PSY

Stan
początkowy

161

Przyjęcia

458

Wydania

371

Zgony

53

Eutanazje

26

Ucieczki

-ł_>

Stan
końcowy

166

KOTY

Stan
początkowy

53

Przyjęcia

157

W7ydania

69

Zgony

32

Eutanazje

13

Ucieczki

6

Stan
końcowy

90



Zastępca Wójła Gminy
Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5 . c . , , . , _ . M om .
73-110 Stargard Siczeciński Stargard Szczeciński, dn. 24.03.2011

GNR.0640.5.2011.D.M.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję:

1. W roku 2009 i 2010 gmina obowiązywała umowa na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim.

2. Na zlecenie gminy wyłapano w 2009 r. sztuk 82, w 2010 r. sztuk 74
bezdomnych psów, które przetransportowano do schroniska
w Kiczarowie.
Zwierzęta z terenu gminy zgodnie z zawartą umową z miastem Stargard
Szczeciński, administratorem schroniska w Kiczarowie, gminą Stargard
Szczeciński są utrzymywane na koszt miasta Stargard Szczeciński.

3. Koszt za wyłapywanie zwierząt, które gmina zleciła to :
-za rok 2009-5 986,07 zł;
-za rok 2010-6 882,31 zł.

ITA~

igr iriii Jerzy Makowski

Otrzymują:
L Adresat;
2. a/a.
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AOŚ.6140.2.2011.AZ Stepnica, dnia 28.03.2011 r

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", udzielam następujących odpowiedzi:

Odp. l Gmina Stepnica ma podpisane porozumienie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z

Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" z siedzibą w Białogardzie ul. Zwycięstwa 58,

78-200 Białogard, po wygaśnięciu porozumienia zawartego w dniu 05.12.2005 r. zostało

zawarte nowe porozumienie obejmujące okres od 17.11.2010 r. do 31.12.2014 r.

Odp. 2 w roku 2009 przekazanych zostało do schroniska 7 psów i O kotów, w roku 2010

przekazano do schroniska l psa i O kotów.

Odp. 3 Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 3500 zł brutto, natomiast w roku

2010 koszt realizacji zadania wyniósł 12 550 zł brutto.

Rodzaj płatności to opłata 500 zł za przekazanie i umieszczenie jednego bezdomnego psa w

schronisku w roku 2009 oraz 550 zł w roku 2010 za umieszczenie psa w schronisku oraz

12 000 zł brutto - koszt poniesiony na remont kojców zgodnie z zawartym porozumieniem.

2. up. WójtaX3mmy



ai. Pomorgka 72 Biuro Ochrony Zwierząt
78-132 Suchań Fundacji dla Zwierząt „Agros'

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: OS.6140.3.2011 Data:2011-03-22

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
14.03.2011 r. data wpływu 21.03.2011 r. na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, co następuje:
1) gmina Suchań w 2009 r. nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.
Od 2010 r. Gmina Suchań podpisała umowę z Firmą „Animal Control „
ul. Piaskowa 86/6 w Policach na wyłapywanie i transport oraz pobyt w
klatkach hotelowych bezpańskich zwierząt.

2) w 2009 nie było przypadku wyłapywanie zwierząt.
W 2010 r. wyłapanych zostało 3 szt. psów .

3) koszt realizacji zadania wyniósł l 500,00 zł. W każdym przypadku
forma płatności za odłowienie i umieszczenie w klatkach hotelowych
jednorazowa.

B U R B J y s T R Z

^mgr im. Stakisfawa Bodną,



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.p! - www.szczecin.eu

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: WG KiOŚA/l I/M Ku/1431/3/11
Wasze pismo:

dnia: 05.04.2011 r.
z dnia: 14.03.2011 r.

Sprawa: udzielenie informacji dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania

Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska odpowiadając na Państwa ww. pismo informuje, co następuje.

Ad. 1. Problemem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Szczecin zajmuje

się Zakład Usług Komunalnych będący samorządowym zakładem budżetowym, który

jest odpowiedzialny za prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Przy

Schronisku funkcjonuje pogotowie interwencyjne. W 2009 i 2010 r. Gmina Miasto

Szczecin Zakład Usług Komunalnych miała podpisane umowy na dostarczenie

bezpańskich psów z Gminy Police ( 2009 r. - 10 szt/m-c, 2010 r. - 12 szt/m-c ) i

Gminy Gryfino (2009 r. i 2010 r. - 5 szt/m-c) do Schroniska.

Ad. 2. Ilość psów i kotów przyjętych do Schroniska w latach 2009 - 2010:

20G

Ollość przyjętych psów

1698

9 r.

Ilość przyjętych kotów

230

201

Ilość przyjętych psów

1773

Or.

Ilość przyjętych kotów

286

Ad. 3.

Koszt utrzymania Schroniska w 2009 r. - 1 506 050,19 zł

Koszt utrzymania Schroniska w 2010 r. - 1 592 300,28 zł

ZASTĘROA DYREKTORA

Dariasz Matejski



MIASTA S Z C Z E C I N E K Szczecinek, 05.04.2011 r.
woj. zachodniopomorskie

K.6140.3.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 W a r s z a w a

dot. wniosku o udzielenie informacji w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie miasta Szczecinka.

Urząd Miasta Szczecinek w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia
21 marca 2011 r w sprawie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania na terenie miasta Szczecinka w latach 2009 i 2010 uprzejmie
informuję, co następuje:

1. Miasto Szczecinek w 2009 i 2010 roku nie zawierało umów na
wyłapywanie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z podmiotami
świadczącymi usługi w tym zakresie.

2. Ilość bezdomnych zwierząt przebywających pod opieką miasta wynosiła:
w 2009 :

a/ psy - 221 szt. (zabrane do adopcji - 124 szt.)
b/ koty - 70 szt. (zabrane do adopcji - 48 szt.)

w 2010:
a/ psy - 425 szt. (zabrane do adopcji - 180 szt. oraz odebrane przez

właścicieli - 106 szt.)
b/ koty - 194 szt. (zabrane do adopcji - 80 szt.)

pochodzenie zwierząt: odłowione przez Straż Miejską, podrzucone do
schroniska, z wypadków, przejęte od osób w szczególnych okolicznościach
losowych (choroby, wyjazdy, podeszły wiek itp.).

3. W związku z wybudowaniem miejskiego schroniska na potrzeby miasta
Szczecinka i przekazaniem obiektu do utrzymania dla miejskiej Spółki
tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczecinku zadanie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami jest realizowane we własnym zakresie przez miasto.
Koszt realizacji zadania związanego z utrzymaniem bezdomnych zwierząt
wyniósł:

w 2009 roku - 284.000 zł
w 2010 roku - 600.000 zł

BURMISTRZ MIASTA

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
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GMINY SZCZECINEK
woj. zachodniopomorskie

Szczecinek, dnia 30 marca 2011r.
Ośr. - 0640/6/2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r. Urząd Gminy Szczecinek przesyła
informacje na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Szczecinek za
2009r. i2010r.:

1. Gmina posiada stałą umowę z firma Vet-Agro Serwis w Czarnkowie na udzielanie

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. Koszt realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Szczecinek to w

2009r. =29.153,59zł oraz w 2010r. =31.891,97zł.

3. Opłata za utrzymanie zwierząt w schronisku jest to opłata stała i oparta na bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Otrzymują:

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

2. a/a



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
78-300 Ś W I D W I N

Plac Konstytucji 3 Maja l

KOŚ.030.3.2011

7.f

Świdwin, dnia 29.03.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 roku, Urząd Miasta
Świdwin informuje, że :

W roku 2009 i 2010 zawierał umowy stałe z Gabinetem
r

Weterynaryjny Świdwin ul. Połczyńska 18, dot. świadczenia
bezdomnym, chorym, rannym (powypadkowym) zwierzętom
błąkającym się na terenie Miasta Świdwin usług weterynaryjnych,
oraz zgłaszanych przypadków przez mieszkańców.
W umowach zawarty jest zapis „Bezdomne zwierzęta będą przetrzy-
mywane w Lecznicy Zwierząt do momentu zgłoszenia się właścicie-
la lub przekazywane do schroniska dla zwierząt, z którym
wykonawca umowy zawarł odpowiednią umowę.
Ilość przetrzymywanych zwierząt w 2009 roku - 6 szt,
a w 2010 roku-5 szt.
Koszt realizacji umów w 2009 i 2010 roku wyniósł ok. 8.000,00 zł
każdego roku.

mn^
Mań

BURMISTRZJWIASTA

Owsłak
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Gmina Swidwiił
Plac Konstytucji 3-go Maja l, 78-300 Świdwin, Polska tel. +48 94 36 520 15, fax. +48 94 36 535 68
www.swidwin.gmina.pl e-mail: poczta@swidwin.gmina.pl

Świdwin, dnia 22.03.2011 r.

Ri.6140.2.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z 14 marca 20 1 1 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że w dniu 01 kwietnia 2009r. gmina Świdwin podpisała umowę ze
Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „Reks"
w Kołobrzegu ul. 6 Dywizji Piechoty.

Umowa określa warunki przyjęcia przez Schronisko bezdomnych psów
wyłapanych na terenie gminy Świdwin. Po przyjęciu bezdomnego psa do Schroniska
zwierzę przebywa 14 dniową kwarantannę, następnie jest odrobaczane, oczyszczane
z insektów, leczone, szczepione przeciwko wściekliźnie oraz odpowiednio
znakowane. Po okresie kwarantanny dalsze postępowanie ze zwierzętami przyjętymi
na warunkach umowy pozostaje w gestii Schroniska.

Gmina Świdwin nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Po otrzymaniu zgłoszenia o wałęsającym się bezdomnym zwierzęciu
(głównie psy) we własnym zakresie zwierzę wyłapujemy i przewozimy do
schroniska.

W 2009r. na terenie gminy Świdwin wyłapano 3 szt. bezdomnych psów, które
przebywały w miejscu publicznym bez opieki człowieka. Interwencja została podjęta
po zgłoszeniu przez mieszkańców wsi, w której zwierzęta przebywały.

W 2010r. wyłapano i umiejscowiono w schronisku 10 szt. bezdomnych psów.
Wyłapane psy przyjmowane są do Schroniska za opłatą zryczałtowaną, która

w 2009r. wynosiła 100 zł. miesięcznie oraz za przyjęcie l szt. - 500,00 zł.
Od 2010r. wyłapane psy przyjmowane są bez opłaty ryczałtowej, koszt przyjęcia
l szt. wynosi 500,00 zł + vat.

Z poważaniem

Sporz.: Zdzisław Pawelec
A.Z.
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Urząd Gminy Świerzno Pan
. ra-4Q5śwtezno Tadeusz Wypych

woj. Zachodniopomorskie

RBGOJ? £S2 S w - w o BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: PO- M . 6140.7.11 Świerzno, dnia 8 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 póz. 1198 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek złożony

w dniu 21 marca 2011 r. informuję, że w latach 2009 i 2010 Gmina Świerzno miała podpisaną

z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie stałą umowę

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki.

Opłata jednorazowa w wysokości 500 zł w 2009 r. i 550 zł w 2010 r. następowała po

wyłapaniu psów i umieszczeniu w schronisku.

W 2009 r. wyłapano na terenie gminy 6 bezpańskich psów, koszt realizacji zadania

wyniósł 3.000,00 zł. W 2010 r. wyłapano 9 psów łączny koszt 4.950,00 zł

Opracowała
Elżbieta Myślicka
Referent
091-38-327-23



RLOŚ 0761.26.2011 Świeszyno, dn. 12 kwietnia 2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
14 marca 2011 roku w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Urząd Gminy
Świeszyno ,powiat koszaliński informuję, że:

Ad1. Posiadamy zawartą wieloletnią umowę na wyłapywanie, dowóz i zapewnienie
bezdomnym psom opieki w prowadzonym schronisku przez Towarzystwo Ochrony
Zwierząt „Animals", 78-200 Białogard ul. Zwycięstwa 58.

Ad2. W roku 2009 na terenie gminy wyłapano 17 bezdomnych psów a w roku 2010
18 psów.

Ad3. W 2009 roku na to zadanie wydatkowano z budżetu kwotę 8185 złotych a w
roku 2010 kwotę 10000 złotych. Z każdego wyłapanego psa w formie opłaty
ryczałtowej płaciliśmy po 500 złotych za psa.

Edward Momot
Podinspektor.
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tfl li li •> " • • t - . ' ' " • „le-ma.i: wyk^u-n.swinouiscie.pl Świnoujście, dnia 23.03.201 Ir.

WGK .6140. 05. ZOll.DCz

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

Dotyczy: pomocy bezdomnym zwierzętom.

W nawiązaniu do .'aństwa pisma z dnia 14 marca 201 Ir. w sprawie zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzęto . Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu
Miasta Świnoujście, uprzejmie informuje, iż
Gmina-Miasto Świnoujście rc: izuje przedmiotowe zadanie poprzez prowadzenie Schroniska
Bezdomnych Zwierząt.
W wyniku ogłoszonego ko;.i;ursu na realizację zadania publicznego polegającego na
prowadzeniu Schroniska Bez,: mnych Zwierząt w Świnoujściu w latach 2009-2012 została
zawarta nowa umowa nr \\\' : 88/Sch/2009 z dnia 19 maja 2009r. z Zachodniopomorskim
Towarzystwem Praw Zwier/ Zarząd Główny, ul. Gałczyńskiego 49, 73-110 Stargard
Szczeciński.
W ramach powierzonej umcr Miasto przekazuje co miesięcznie prowadzącemu dotację w
wysokości 25.416,66 co d;:;e rocznie kwotę 305.000,- zł., Zleceniobiorca realizuje
powierzone zadanie poprzez :
- całodobowy nadzór i utr :nie schroniska,

całodobową pomoc rai r n bezpańskim zwierzętom oraz wyłapywanie bezpańskich
zwierząt z terenu miasta S loujście,

- zapobieganie bezdomność wierząt obejmujące w szczególności sterylizacje i kastracje
zwierząt,
poszukiwanie dla nich no\ ch właścicieli oraz usypianie ślepych miotów,
znakowanie zwierząt w Sc ronisku przy pomocy mikroprocesorów,

- współpraca z administra' 01 A terenów, na których przebywają bezpańskie zwierzęta,
pomoc opiekunom bezp; ;; ich kotów.

Ilość zwierząt ( psy / koty )v. , , ;mych i utrzymywanych na koszt gminy w roku:

2009 - psy 582; koty 147; i ; i . zwierzęta 45 - ogólna liczba przyjęć
2010 - psy 467; koty 135; i i: 'wierzęta 69 - ogólna liczba przyjęć

Od roku 2004 obowiązuje na renie miasta Świnoujście Uchwała Nr XXI/172/2004 Rady
Miasta Świnoujście z dnia - aiarca 2004r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych
zwierząt .

Również na terenie mias' inoujście wprowadzone jest dla mieszkańców darniowe
elektroniczne znakowanie T . ;\t
( Uchwała Nr XII/118/200 dy Miasta Świnoujście z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
trwałego elektronicznego zn mia psów.)
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W celu zmniejszenia populacj i bezdomnych kotów finansowane są również zabiegi
sterylizacji i kastracji.
W roku 2011 podpisane zostały nowe umowy z 2 gabinetami weterynaryjnymi na
przedmiotowe zabiegi tj.
„VET" S.C. J. Bobruk, Z. Karalus, ul. Sikorskiego 2 - ( umowa Nr WGK.272.1.1.201 l.BT z
dnia 16 lutego 2011"
oraz
Gabinet weterynaryjny Uslut->i Weterynaryjne lek. Jan Tokarski, ul. Kościuszki 13 - ( umowa
Nr WGK.272.1.2.201 l.BT z dnia 16 lutego 201 Ir.)

Z up. Prezydenta MiastaQK&<^
inż. GrażytmjAelerska.



Statystyki w okresie od: 2009-01-01 do 2009-12-31

Schronisko Świnoujście
72-600 Świnoujście, Karsiborska 14

KATEGORIA

Szczepienia

Wykonano szczepień p. wściekliźnie: 184 6 O

Wykonano szczepień ochronnych: 204 13 O

Sterylizacja/Kastracja

Wykonano sterylizacji: 34 10 O

Wykonano kastracji: 1 0 4 0

lndexelacja

Wykonano: 350 2 O

Przyjęcia

CC? Ogólna liczba przyjęć: 582 147 45

- w tym przyjęcia zwykłe: 99 53 2

y - w tym na pobyt czasowy: 101 6 O

î  - w tym na obserwację: O O O

*H' - w tym na stan wirtualny: 30 11 O

@ - w tym z interwencji: 329 74' 43

£* -w tym zwroty: 19 3 O

£'J - w tym urodzone w schronisku: 4 O O

Wydania

££ Ogólna liczba wydań: 604 144 43

- w tym adopcje: 498 129 3

X - w tym zejścia: 7 1 1

ff - w t y m eutanazje: 0 0 0

ffff! - w tym ucieczki: 3 1 O

- w tym powroty do środowiska: O 8 39

- w tym wydania z pobytów czasowych: 96 5 O

- w tym wydania z obserwacji: O O O



Statystyki w okresie od: 2010-01-01 do 2010-12-31

Schronisko Świnoujście
72-600 Świnoujście, Karsihorska 14

KATEGORIA

Szczepienia

Wykonano szczepień p. wściekliźnie:

Wykonano szczepień ochronnych:

Sterylizacja/Kastracja

Wykonano sterylizacji:

Wykonano kastracji:

lndexelacja

Wykonano:

Przyjęcia

C;;/1 Ogólna liczba przyjęć:
- w tym przyjęcia zwykłe:

O •w tym na pobyt czasowy:

1,̂  - w tym na obserwację:

- w tym na stan wirtualny:

- w tym z interwencji:

- w tym zwroty:

^_ j - w tym urodzone w schronisku:

Wydania

$j£ Ogólna liczba wydań:

- w tym adopcje:

- w tym zejścia:

- w tym eutanazje:

- w tym ucieczki:

- w tym powroty do środowiska:

- w tym wydania z pobytów czasowych:

- w tym wydania z obserwacji:

*<S*», fy

X
e
X

134
67

16

13

222

3

1

13
3

O

O

O

O

fi

467

145

93

1

52

159

15

2

493

388

9

0

4

0

91

1

135

39

8

0

15

69

4

0

136

108

0

0

1

21

6

0

69

3

0

0

0

66

0

0

66

6

2

0

0

58

0

0
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ul. Rynek 15
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

NIP 8 5 8 - 1 0 - C H - 7 2 5
te). (091) 41 48 088
fax (091) 41 48 103

Trzcińsko-Zdrój, dnia 28.03.2011 r.

O.S. 6134/1/11

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając 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 uprzejmie informuję, że:

1. w 2009 i 2010 roku Gmina Trzcińsko-Zdrój nie zawierała stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki natomiast udzielała
doraźnych zleceń na powyższe.

2. W 2009 roku wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 4 psy, natomiast w roku
2010 nie występował problem bezdomnych zwierząt w związku z czym gmina
Trzcińsko-Zdrój nie przeprowadzała akcji wyłapywania zwierząt a tym samym nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

3. Ogólny koszt realizacji całego zadania za 2009 rok w formie każdorazowej płatności
rachunku za wyłapanie, hotelowanie, kwarantannę wynosi 2.218,00 zł.

B tJK/MISTRZ
/

>



- Trzebiatów 01.04.2011 r.

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Sportowa 19
72-320 Trzebiatów

usl./fax(091)38 72623
NI P 8-57-l 8-O2-3 1 7

ZDGiGK. 59i /03/7081/2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa

dot. Informacji o bezdomnych zwierzętach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.03.2011 r. - Zarząd Dróg Gminnych i
Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, który działa w imieniu Burmistrza
Trzebiatowa, uprzejmie informuje:

72-010
W latach 2009 i 2010 gmina Trzebiatów miała podpisane umowy:
a. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą: Animal Control
Police, ul.P laskowa 86/6
b. na przechowywanie wyłapanych zwierząt z firmą: Stowarzyszenie
Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS",
78-100 Kołobrzeg, ul. VI Dywizji Piechoty 60
W roku 2009 wyłapano:
a. 38 szt. bezpańskich psów
W roku 2010 wyłapano:
a. 26 szt. bezpańskich psów

b. 3 szt. bezpańskich kotów
3. W roku 2009 na bezpańskie zwierzęta gmina wydała kwotę 19.055 zł

- W roku 2010 na bezpańskie zwierzęta gmina wydała kwotę 14.046 zł.



BURMISTRZ TUCZNA
78-640 Tuczno

ul. Wolności 6
w>j. H-achodaiopomorskłe

WOC.5520.7.2011 Tuczno, dnia 24.03.2011 T.

Egz.l

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

W odpowiedzi na pismo „Wniosek o udzielenie informacji publicznej" z 14.03.2011 r.,
Burmistrz Tuczna udziela informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":

1. W zakresie wyłapywania zwierząt z terenu gminy Tuczno w 2009 r. i 2010 r. została
zawarta umowa z firmą „Vet - Agro Serwis" z Czarnkowa, ul. Myśliwska l A/6,

2. Zbiorcze dane liczbowe :
- zwierzęta wyłapane (przekazane do schroniska) w 2009 r.: 14.
- zwierzęta utrzymywane w 2009 r.: 19.
- zwierzęta wyłapane (przekazane do schroniska) w 2010 r.: 20.
- zwierzęta utrzymywane w 2010 r.: 23.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. to 53.091,12 zł,
w 2010 r. to 40.248,38 zł.

Forma płatności za opiekę była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką.

Z poważaniem

/ u p . HCft.MJ/iTRZA

/asti;pta Bimnistr/a

Wykonano w 2 egz.
Egz. l - adresat
Egz. 2 - a/a
Wyk. Bartłomiej Bielą, tel.: 067 259 30 35
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URZĄD MIEJSKI Tychowo dnia31.03.201 lr
wTychowle

ul. Bobolicka 17. 78-220 TYCHOWO
te). 94311 51 30. faks 94311 5566

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 14 marca 2011 roku zgodnie
z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz 1198 ) na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, iż w latach 2009 oraz 2010 Urząd Miasta
Tychowo udzielał zleceń na wyłapywanie zwierząt Inspektoratowi Towarzystwa
Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie. Łącznie w 2009 roku zlecono
wyłapanie 19 psów a koszt realizacji całego zadania to 6650 złotych. W roku 2010
zlecono wyłapanie 15 psów a koszt realizacji wyniósł 5250 złotych. Należności za
umieszczanie psów w schronisku były wypłacane jednorazowo po każdym zleceniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Elżbieta Wdsiafc
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SPORTU l REKREACJI

USTRONIU MORSKIM
'. ikrentoMorskie, ui. Polna3 Ustronie Morskie, dnia 2011.03.31.

94351 5944

GOSiR.6140-2/2011RW

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie
przekazania informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ informuję :
ad. l ) w latach 2009 i 2010 na terenie gminy nie były organizowane akcje wyłapywania
bezdomnych zwierząt, były natomiast zgłaszane pojedyncze przypadki przez mieszkańców
o bezdomnych psach i kotach, które każdorazowo na zlecenie Urzędu Gminy zabierane były
do Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu , z którym posiadamy podpisaną urno we,
ad. 2 ) w roku 2009 do schroniska przekazano sześć psów i dwa koty , natomiast w roku 2010
cztery psy i jednego kota,
ad. 3 ) w roku 2009 koszt przekazania bezdomnych psów i kotów do schroniska wyniósł
3.200,00 zł a w roku 2010 kwota ta wyniosła 2.100,00 zł (płatne było każdorazowo przelewem
po wystawieniu faktury).

a/a.

Sprawę prowadzi : f n IM.
Podinspektor Roman Winiecki , tel. 94 35 1 5095. mgr (oż-^oaŚan Czepukojć
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tJBZĄD MIASTA

78-600 WALCZ
°®a 1

1 , fa* 2se-26 1 e
IM. 6140.1.2011

t»i /*jwf2Ł5S?°t? 1 ' Wałcz> 8 kwietnia 2011 r.t8l t«^07J36&4471. iwMA.os-to

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

Odpowiadając na pismo z dnia 14.03.2011 r. informujemy:

1. W 2009 i 2010 r. Gmina Miejska Walcz miała zawartą umowę z Firmą YET-AGROS
SERWIS w Czarnkowie. Przedmiotem umowy było wyłapywanie, przyjęcie i
utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Wałcz w schronisku
prowadzonym przez tę firmę.

2. W 2009 r. zostało umieszczonych w schronisku 40 psów z Wałcza oraz 3 koty.
W 2010 r. umieszczono 48 psów.

3. Koszty przyjęcia i utrzymywania zwierząt w schronisku w 2009 r. wyniosły 74.388 zł
brutto

(koszt przyjęcia zwierzęcia do schroniska (opłata jednorazowa) - 30 zł netto
koszt pobytu za dobę - 5,30 zł netto
koszt sterylizacji lub kastracji zwierzęcia (opłata jednorazowa) - 70 zł netto)

Koszty przyjęcia i utrzymywania zwierząt w schronisku w 2010 roku wyniosły
107.105 zł brutto

(koszt przyjęcia zwierzęcia do schroniska (opłata jednorazowa) - 36 zł netto
koszt pobytu za dobę - 6,60 zł netto
koszt sterylizacji lub kastracji zwierzęcia (opłata jednorazowa) - 83 zł netto

Zapłata za przyjęcie i utrzymywanie zwierząt w schronisku odbywa się w okresach
miesięcznych na podstawie wystawionych faktur i prowadzonej ewidencji zwierząt z Wałcza
przebywających w schronisku.
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SG.5520.1.2011 Wałcz,28.03.2011r

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 marca 2011r Wójt Gminy Wałcz

informuje, że Gmina Wałcz ma podpisaną stałą umowę ze schroniskiem dla

zwierząt bezdomnych VET-AGRO SERWIS w Trzciance na wyłapywanie i

zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym.

W 2009 roku w schronisku umieszczono 3 bezpańskie psy, natomiast w 2010

roku 8.

W 2009 roku koszty jakie poniosła Gmina związane ze schroniskiem wyniosły

4.911,37 zł a usług weterynaryjnych związanych z leczeniem zwierząt

potraconych w wyniku kolizji drogowych czy tez przekazanych dla ludności

wyniosły 5.834,93 zł.

W 2010 roku za schronisko i pobyt zwierząt bezpańskich Gmina Wałcz zapłaciła

łącznie 13.080,57 zł a za usługi weterynaryjne( koszty leczenia, szczepienia)

6627,72 zł.

WÓJT fi łMIMYzup. f.

inż. Krystyn
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URZĄD GMINY
74-201 WARNICE

woj. zachodniopomorskie

Nasz znak:OS.6140.2.2011 .MO
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Warnice, dnia 06.04.2010 r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 14.03.2011 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję, że:

• w związku z narastającym problemem bezdomności zwierząt w styczniu
2011 r. Rada Gminy Warnice podjęła uchwałę w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi na obszarze
Gminy Warnice. Obecnie trwają poszukiwania dobrego schroniska dla
zwierząt z którym chcemy podpisać umowę w sprawie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie gminy. W latach 2009 i
2010 gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie zwierząt.
Bezdomne zwierzęta były adoptowane przez mieszkańców naszej gminy, a
my pokrywaliśmy koszty leczenia i szczepienia. Jednakże w razie
konieczności wyłapywanie zwierząt Było zlecane firmie ANIMAL
CONTROL z Polic.

• Koszty realizacji całego zadania związanego z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt w roku 2009 i 2010 wynosiły ok. 3 500,00 zł.

Z poważaniem

mg, m
strowska

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Urząd Miejski
73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek l 8 (091) 3971483, 3971267

fax (091)3971567

e-mail:\vegorzyno@zachodniopomorskie.pl; http:// www. wegorzyno.pl

Węgorzyno, dnia 04.04.2011 r.
Znak:OŚ.614.1.2011.MJ

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2011 r., (wpłynęło 21.03.2011 r.) o udzielenie

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:

1. Gmina Węgorzyno w 2009 i w 2010 roku miała podpisaną stosowną umowę o współpracy

w zakresie opieki nad zwierzętami z przedsiębiorcą działającym pod nazwą Inspektorat

Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58.

2. W 2009 roku wyłapano 5 psów, a w 2010 r. 2 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 roku wyniósł 2.500 zł, a w 2010 r. 1.100 zł. Zgodnie

z umową zawartą ze schroniskiem koszt wyłapania jednego psa w 2009 r. wyniósł

500 złotych, a w 2010 r. 550 zł. Należności te są płatne przelewem na podstawie

wystawionej faktury po każdorazowym wyłapaniu psa.

Z poważaniem

l i . / Adresat
V A/a



WÓJT GMINY
WIDUCHOWA

Widuchowa,2011-05-24

GNG:6140.2.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków realizacji zadania publicznego - „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", uprzejmie informuję, iż Gmina Widuchowa zleca wyłapywanie bezdomnych
zwierząt firmie Animal Control Panu Zbigniewowi Kossewskiemu zam. w Policach. W
roku 2009 na terenie Gminy zostało wyłapanych około 8 psów, natomiast w roku 2010
zostało wyłapanych około 6 psów i jeden kot. W 2009r. koszt wyłapania jednego psa
a następnie 14 dniowej kwarantanny w hotelu dla zwierząt wynosił 657 zł, w roku 2010 był to
koszt za jednego psa 535 zł.



WÓJT GMINY WIERZCHOWO
78-530 Wierzchowe Wierzchowe, dnia 30.03.201 Ir.

OS. 6140.01.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 14 marca 201 Ir. informuje, iż w latach 2009 -

2010 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się Inspektorat Towarzystwa Ochrony

Zwierząt „Animals" w Białogardzie, z którym Gmina Wierzchowe ma podpisaną umowę.

W latach 2009 - 2010 odbyło się 7 interwencji związanych z wyłapaniem bezdomnych psów.

Poniesiony łączny koszt za wyłapanie zwierząt wyniósł 3 700,00 zł. Zapłata następuje

przelewem po przedłożeniu faktury .

mgr irlż. Jan Szewczyk



BURMISTRZ WOLINA
ul. Zamkowa 23

72-510 Wolin

Wolin, dnia 28.03.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

RG.6140.5.2011.JR

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2011 r. dotyczące wskazania podmiotu z którym
Gmina zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz schroniska, do którego
przekazywane są wyłapane zwierzęta, uprzejmie informuję co następuje:
- bezdomne zwierzęta są wyłapywane przez pracowników Referatu Gospodarczego tutejszego

Urzędu Miasta,
- zgodnie z Porozumieniem Komunalnym zawartym w dniu 29 czerwca 2007 roku z Gminą

Golczewo, Gmina Wolin partycypuje w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Sosnówkach,

- w roku 2009 na terenie gminy Wolin wyłapano 17 bezdomnych psów,
- w roku 2010 na terenie gminy Wolin wyłapano 17 bezdomnych psów,
- koszt utrzymania Schroniska w roku 2009 wyniósł 34 596,59 zł,

koszt utrzymania Schroniska w roku 2010 wyniósł 40 837,31 zł.

Otrzymują.
1. adresat.
2. a/a



Urząd Miejski w Złocieńcu
ul. Stary Rynek 3 78 - 520 Złocieniec

tel. 094/36 72 022 fax. 094/36 71 618
www.zlocieniec.pl e-mail:poczta@zlocieniec.pl

Złocieniec, dn. 31 maj 2011 r

SM.6140.1.4.201 l.PK

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 maja 2011 r w sprawie , przedstawienia informacji
w jaki sposób gmina zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom w 2009 i 2010 r, informuje ,
iż:

II Gmina posiada zawartą umowę ze schroniskiem Towarzystwa Ochrony Zwierząt
„ Animals" w Białogardzie. Na mocy tej umowy schronisko wyłapuje bezdomne psy z terenu
gminy Złocieniec, i umieszcza je w swoim schronisku, znajdującym się w Białogardzie, po
upływie dwóch tygodni wyłapane zwierzęta przechodzą na własność schroniska.

IIW roku 2009 wyłapano 8 bezdomnych psów, które zostały przekazane do schroniska TOŻ
„ANIMALS" w Białogardzie, natomiast w 2010 r takich psów było 12.

3/ na realizacje zadania własnego gminy , jakim jest zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom w budżecie na rok 2009 r zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z czego
wykorzystano kwotę - 4.509,90 zł w tym kwotę 4.000,00 zł za umieszczenie 8 psów
w schronisku, kwota 509,90 została wykorzystana na usługi weterynaryjne

W roku 2010 w budżecie została zapisana kwota 10.000 zł na realizację powyższego
zadania, i tak za wyłapanie i umieszczenie psa w schronisku wydatkowano kwotę 6.600,
należność za wyłapanie i umieszczenie w schronisku 12 psów, natomiast kwota 979,00 zł



została wykorzystana na inne usługi weterynaryjne - dofinansowanie sterylizacji i kastracji
bezdomnych kotów. W 2010r takim zabiegom poddano 8 szt.

Płatność za umieszczenie psa w schronisku w 2009 r wynosiła 500 zł, natomiast w
2010 wynosiła 550 zł za umieszczenie jednego bezdomnego psa w schronisku.

Jednocześnie informuję, iż pismo z dnia 14 marca 201 Ir dotarło do tut. Urzędu
Miejskiego, bez jakichkolwiek problemów. Opóźnienie z realizacją niniejszego zapytania leży
po naszej stronie i było spowodowane absencją chorobową jednego z pracowników.

ZA


