
URZĄD GMINY BANIE
ul. Skośna 6

74-110 BANIE Banie, dnia 20 kwietnia 2012 r.
woj. zachodniopomorskie

RÓL. 6140.10.2012

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 usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im

opieki w 2011 roku świadczyła firma „ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski,

ul. Piaskowa 86/6 w Policach. W 2011 r. wyłapanych i opłaconych na koszt gminy

zostało - 5 psów. Koszt realizacji tego zadania w 2011 r. - 2.130,00 zł, płatne

przelewem po wystawieniu rachunku.

JefrzWZgoda



2 1 0 9 6 7 0 4 7
GMINA BARLINEK

ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

NIP 597-164-84-91

RGM.Y.6140.14.11 Barlinek, dnia 21 kwietnia 2012 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu oraz

skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, informuję, co następuje:

1. W 2011 r. Gmina Barlinek zadanie polegające na wyłapywaniu bezdomnych, agresywnych

zwierząt i przekazywanie ich nowym właścicielom bądź do schroniska zlecała prywatnej

osobie oraz uprawnionemu podmiotowi.

2.W 2011 r. wyłapano łącznie 61 szt. psów.

3. Koszt realizacji w/w zadania wyniósł 32.167,60 zł, dokonany na podstawie bieżącej

ewidencji bezdomnych zwierząt.

Z UD. BURMISTRZA

Otrzymują:
(Q adresat
2) a/a

HP Compaq dc7800
Text Box
Animal Control KossewskiZP Barlinek



URZĄ1> MIEJSKI W BAR WICACH
ul. Zwycięzców 22

78-460 Barwict
woj. zachodniopomorska Barwice, 17.04.2012 rok

IOS 6140.1.2012

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

Urząd Miejski w Barwicach informuje, że wyłapywaniem bezdomnych

zwierząt zajmowało się schronisko w Szczecinku.

W 2011 roku oddano 4 psy do schroniska, 2 psy zabrały osoby prywatne.

W 2011 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 1460,00 zł w tym:

- usługi weterynaryjne - 390,00 zł

- pozostawienie psa w schronisku - 600,00 zł

- sterylizacja - 200,00 zł

- kastracja - 270,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

urn



Urząd Gminy Będzino 

76-037 Będzino 19 

                   WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE  

 
  RZG.II.6140.02.12                                                                                       Będzino 2012-04-19 
 
 
 
 
                                                                                        Biuro Ochrony Zwierząt  
                                                                         Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
                                                                                ul. Garncarska 37 A 
                                                                                    04-886 Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
                    Odpowiadając na wniosek Urząd Gminy w Będzinie uprzejmie informuje: 
Ad 1.    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 2011 r.  wyłapano 10 szt. psów. Podjęto 14 interwencji, 2 kotki wysterylizowano 
Ad 3.   - Koszt wyłapania i utrzymania 10 szt. psów w 2011 r. wyniósł 8 400,00 zł . 
               Odpłatność za jednego psa złapanego i powierzonego opiece dla schroniska  
               jest opłatą  ryczałtową i wynosi 700,00 zł od jednej sztuki . 
            - Koszt  4 interwencji – 1400,- zł (350,- zł  od 1 szt.) 
            - Koszt sterylizacji 2 szt. kotek 271,34 zł  
 
 
 
                                                                                                   Zastępca Wójta  
                                                                                                  Henryk Lubocki  
 



MIASTO BIAŁOGARD
Urząd Miasta Białogard Białogard, dnia 26.04.2012 r.
ul. l Maja 18, 78-200 Białogard

N1P 672-100-18-14

GK.6140.1.3.2012.EZ

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2012 r.

(data wniesienia opłaty za udostępnienie informacji publicznej 20.04.2012 r.), Burmistrz

Białogardu informuje, że zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Białogard a

Białogardzkim Zarządem Nieruchomości (jednostką organizacyjną Miasta) dotyczącym zasad

i trybu współdziałania przy wyłapywaniu pojedynczych zwierząt, co do których okoliczności

wskazują na ich bezdomność stwarzającą zagrożenie dla ludzi, odławiania bezdomnych

zwierząt w 2011 roku dokonywał przedstawiciel BZN oraz Straż Miejska. Z dokonanej

interwencji sporządzana była dokumentacja (notatka służbowa + fotografia), a następnie

zwierzę przekazywano do schroniska prowadzonego przez Inspektorat Towarzystwa Ochrony

Zwierząt ANIMALS z siedzibą w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58, na podstawie

zawartej umowy Nr 1.6140.1.2011 z dnia 11 stycznia 2011 r.

W 2011 roku Miasto w porozumieniu z BZN i Strażą Miejską dokonało odłowienia 28

psów, które zostały przekazane do schroniska oraz za które Miasto dokonało zapłaty w

wysokości 12.600,00 zł (450,00 zł za przyjęcie jednego psa do schroniska -- opłata

jednorazowa obowiązująca w 2011 roku).

ysztof Bagiński



GMINA BIAŁOGARD
URZĄD GMIKY BIAŁOGARD Białogard, 24.04.2012r.
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

NIP 672-19-51-177
tel. (094) 311 02 05, fax (094) 312 78 44

PR.6140.3.2012.MJ Biuro Ochrony Zwierząt
w Warszawie
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 02 kwietnia2012 r. (data wpływu: 05.04.2012 r.) 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 Inspektoratem - Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals" z
siedzibą w Białogardzie, ul. Zwycięstwa 58, 788-200 Białogard.
Umowa została zawarta 19.04.2005r. z możliwością przedłużenia jej na następne lata i ważna
jest do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zgodnie z umową Towarzystwo jest zobowiązane do wyłapywania, transportu i zapewnienia
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Białogard opieki w prowadzonym przez siebie
schronisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na podstawie § 5 zawartej umowy Gmina wypłaca wynagrodzenie ryczałtowo w wysokości
350,00 zł od jednego zwierzęcia.
W 2011 roku wyłapano 37 psów.
Koszt realizacji zadania w 2011 r. to kwota 12.950 zł
Na terenie Gminy Białogard nie jest prowadzone schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Zup.
PODINS

ds. Rolnictwa i O<

Małgerzata

Vójta/
' :K/OR
rany Środowiska

<\KUBieZ



GMINA BIAŁY BÓR 
ul. Żymierskiego 10 
78-425 Biały Bór 
                                                                                       Biały Bór, 11 kwietnia  2012 r.  
OŚ. 6140.4.2012.ML 
 
 
 
                                                                               Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                                               Fundacji  dla Zwierząt 
                                                                                       „Argos” 
                                                                              04-886 Warszawa 
                                                                              ul. Garncarska 37A 
 
 
dot.: pisma z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej. 
 
W odpowiedzi na prośbę z dnia 02 kwietnia 2012 r., informuję, że: 
 

1. w  2011  gmina miała podpisane dwie  stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki: 

- ze schroniskiem prowadzonym przez Schronisko Towarzystwa Ochrony 
Zwierząt „ANIMALS”  w Białogardzie;  

                        -   ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „Reks” 
                              w Kołobrzegu, ul. 6 Dywizji Piechoty 60. 
 

2. w roku 2011 przeprowadzono wyłapanie jednego bezdomnego psa, na koszt 
gminy na kwotę 0,7 tys.zł. 

 
3. W roku 2011 koszt całego zadania wyniósł 3,7 tys. zł. Forma płatności za złapanie 

i opiekę w schronisku była jednorazowa za umieszczenie w schronisku, na 
podstawie wystawionego rachunku. 

 
 
 
 
                                                                  Zastępca Burmistrza 
                                                                  Paweł Mikołajewski 
                                                         
 
 



    Bielice, dnia 06.04.2012r. 
 
 
OCHS.6140.07.2012.AG 

 
 
 

                                                                                               BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
Fundacja dla Zwierząt     
            „Argos” 

                                                                                                    ul. Garncarska  37 A 
   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 2011 
Gmina udzielała jednorazowych zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów specjalistycznej 
firmie „ANIMAL CONTROL” Zbigniewa Kossewskiego, ul. Piaskowa 86/6, 72-010  Police. 
 W 2011r. został wyłapany 1 bezdomny pies przez w/w firmę. Za usługę tą 
zapłaciliśmy 534,00 zł przelewem na konto firmy ANIMAL CONTROL. Ponadto w grudniu 
ubiegłego roku Wójt Gminy Bielice zmuszony był do odebrania 2 psów właścicielowi. Psy 
umieszczone zostały w przytulisku za które w 2011r. Gmina poniosła koszt  w wys. 448 zł + 
koszt wyłapania i transportu 370 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

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

      



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

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

N1P:594-100-20-40, Regon:000533363 Bierzwnik 16.04.2012

Nasz znak: OOR. 1431.15.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 02 kwietnia 2012 r. Urząd Gminy Bierzwnik

w udziela odpowiedzi na zapytania:

1. Umowa z firmą „YET-AGRO Serwis" z Trzcianki na wyłapywanie

zwierząt bezdomnych z terenu gminy Bierzwnik, płacimy abonament

150zł netto + za psa 340zł.

2. W 2011 r. gmina miała 12 zgłoszeń bezdomnych psów:

- 2 psy po wypadkach drogowych przez lek. Weterynarii zostały po

kilkudniowym leczeniu uśpione

- 9 psów zostało przekazanych do adaptacji dla nowych właścicieli

- l pies w czerwcu trafił do schroniska w Trzciance.

3. W 2011 ceny zgodnie z umową:

- pobyt zwierzęcia w schronisku - 6,30 zł netto

- przyjęcie jednorazowo zwierzęcia do schroniska - 34,36zł netto

- sterylizacja - 80,18zł netto

- przejechane kilometry w czasie wyłapywania bezdomnych zwierząt

l,00zł/km

- koszty ogółem: 2016,18zł



U K Z A D G M I N Y Biesiekierz 06.04.2012r.
76-O39' B1ESIEKIERZ

tel./fax 31-80-310

UG.Or.IIIR.6811/37/12

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji „Agros"

Warszawa
ul. Garncarska 37 A.

Urząd Gminy w Biesiekierzu udziela informaci zawartej w piśmie z dnia
02.04.2012 r.
1. Umowa zawarta jest z Schroniskiem dla Zwierząt "REKS" w Kołobrzegu ul. 6
Dywizji Piechoty 60.
2. Wyłapano w 2011 r. 8 szt. psów.
3. Pniesione koszty to 5.600 zł. /ryczałt/



URZĄD MIEJSKI W BOBOLICACH
76-020 B O B O L ! C E

ul. Ratuszowa l
POWIAT KOSZALIN

NŚ.6140.1.2012.IB Bobolice,2012-04-12

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

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

Odpowiadając na Państwa wniosek ( pismo z dnia 05 kwietnia 2012 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, Urząd Miejski w Bobolicach informuje :
1. W dniu 10 stycznia 2011 r. Gmina Bobolice zawarła stałą umowę na zapewnienie opieki

nad bezdomnymi zwierzętami ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla
Zwierząt „REKS" w Kołobrzegu, ul. 6 Dywizji Piechoty 60.

2. W 2011 r. wyłapanych zostało na terenie gminy Bobolice 26 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 13.000,00 zł. Forma płatności: opłata

jednorazowa 500 zł za umieszczenie w schronisku 1 psa.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr int Grażyna Wiater-Ubysz

Do wiadomości:
1. Sekretarz Gminy
2. Straż Miejska w miejscu
3. a/a

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



Urząd Gminy Boleszkowice tel. (95) 760 61 24
ul. Świerczewskiego 24 (95) 760 61 36
74-407 Boleszkowice fax.(95) 760 61 35

e-mail: boleszkowice@boleszkowice.pl
www.boleszkowice.pl

Boleszkowice, dnia 26.04.2012 r.

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

Nasz znak: OS-OZ.6140.1.2012

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. Urząd Gminy
Boleszkowice informuje:
Ad. 1. Gmina Boleszkowice w 2011 roku miała podpisaną umowę z lecznicą
weterynaryjną „REKS" ul. Gorzowska 18 74-400 Dębno.
Ad. 2. W 2011 roku wyłapano 16 psów dorosłych. Psy po zbadaniu i przetrzymaniu w
azylu zostały poddane adopcji.
Ad. 3. W 2011 roku wartość ogółu zabiegów związanych z wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt wynosiła 3.360,88 zł.

Z poważaniem
WÓJT

BOLES
MIMY

WICE
JanJĆtlzywicki



Qmina (Borne Sufinowo

(Burmistrz
(Bornego SuRnowa

jłkja Jfiepodkgfości 6 78-449 (Borne SuRnowo
tel (094)37 34 120 faj(.(094)37 34 133

•www. BornesuRntywo.pf
6ornesufinowo@6ornesu[incm-'o.pC

Borne Sulinowo, dnia 18 kwietnia 2012 r.
RO. 1431.10.2012

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

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem, poniżej podaję wnioskowane dane:

1. Gmina Borne Sulinowo posiada od 2010 r. umowę z firmą „YET-AGRO SERWIS"
z siedzibą w Trzciance na wykonywanie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenie wszelkich czynności związanych z wyłapywaniem
i odstawianiem bezdomnych zwierząt do schroniska, wynikających wprost z ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.).

2. W roku 2011 ww. schronisko przyjęło. 22 psy, 27 psów oddano do adopcji, przeprowadzono
l eutanazję oraz 12 sterylizacji.
Stan zwierząt w schronisku w poszczególnych miesiącach przedstawiał się następująco:
styczeń - 18 szt, luty - 17 szt, marzec - 17 szt., kwiecień - 18 szt., maj - 21 szt, czerwiec -
26 szt., lipiec - 23 szt., sierpień - 24 szt., wrzesień - 24 szt., październik - 27 szt., listopad -
23 szt., grudzień - 22 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 70.847,17zł brutto, płatności następowały
w cyklu miesięcznym po otrzymaniu faktury od usługobiorcy tj. firmy „YET-AGRO
SERWIS" z siedzibą w Trzciance.

grinź. Bogdan Korpal
A-ca Burmistrza



72-304 BROJCE, ul . Długa 48
woj, zachodniopomorskie

tel. 91 386 11 94,tax91 386 11 86
NIP 857-02-07-769, REGON 000533386

e-maii: uybioice@post.pl

GKiOŚ.6140.1.2012

Brojce, dnia 11.04.2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A

04-886 W a r s z a w a

Uprzejmie informuję, że Gmina Brojce posiada umowę na wyłapywanie
zwierząt z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" Białogard. W schronisku
posiadamy wybudowany kojec.
W 2011 r. na terenie gminy wyłapano 4 bezdomne psy na kwotę 2.600,00 zł. .

GMINY
'Stanisław Gnosowski



NIP 672-?o-31-622.' RtGoK Brzeźno dnia 12 kwietnia 2012 r.

OSP.6140.11.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

w Warszawie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu"
Gmina Brzeźno informuję co następuje:

Ad. l. Gmina Brzeźno w dniu 22.08.2006r. podpisała bezterminową umowę
z Inspektoratem -Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnię im opieki.

Ad.2. W 2011 roku na terenie gminy wyłapano trzy psy i oddano je pod opiekę
schroniska „ANIMALS" w Białogardzie.

Ad.3. Koszt realizacji przedsięwzięcia związanego z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
i opieką nad nimi w 2011 r. wyniósł łącznie 17.160,00 zł. z czego:
- 2.160,- zł, to opłata wniesiona za wyłapanie bezdomnych zwierząt,
- 15.000,00 zł. to suma jaką gmina w ramach porozumienia z Inspektoratem - TOŻ

„ANIMALS" przekazała temu Inspektoratowi na wybudowanie kojców dla
przetrzymywania osobno psów i suk.

W

mgr Je

<

n
>JT

Anielski

W.J.



URZĄD MIEJSKI
Plac Wolności l

74-520 CEDYNIA
nr idem. 0 0 0 5 2 8 2 9 6

Znak: INF.6140.3.2012.AP
Cedynia, dnia 20 kwietnia 2012 r.

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

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. (data wpływu do UM
Cedynia: 06.04.2012 r.), udzielam następującycli informacji:

1. Informacja o umowie
W 2011 r. Gmina Cedynia nie podpisywała stałej umowy na wyłapywanie zwierząt i
zapewnianie im opieki, natomiast zadanie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Cedynia (przekształcony z Zakładu Remontowo - Budowlanego, który
zadanie realizował w poprzednich latach).

2. Dane liczbowe o zwierzętach:
wyłapane psy: l sztuka
(jednakże psy bezpańskie przywiezione przez mieszkańców: 5 sztuk
podrzucone szczenięta: 4 sztuki)
psy utrzymywane na koszt Gminy: 10 sztuk
wyłapane koty: O sztuk
3. Koszt realizacji całego zadania:
(wyłapywanie, utrzymywanie, transport do schroniska, oddanie do schroniska)
Za 2011 r.: łącznie 8210,81 zł (należy nadmienić, że w 2011 roku wydatkowano faktycznie
7290,82 zł na ww. zadania; dnia 30 grudnia 2011 r. w 2011 r. wpłynęła faktura, którą
opłaciliśmy już w 2012 r., niemniej jednak stanowiła należność za 2011 r. i zadanie również
zostało wykonane w 2011 r.)
Forma płatności: na podstawie faktur VAT

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

'zycki

Urząd Miejski w Cedyni
Plac Wolności 1; 74 - 520 Cedynia
tel. (91) 4144006; fax (91) 4144162

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

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



URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel

Tel. 191156 22 001; 56 22 024; 56 22 161, fax. 191156 22 076

e-mail: urzad@chociwel.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 warszawa

Nasz znak: RŻL.033.6.1.2012/T.K. Chociwel, 11-04-2012 r.

W odpowiedzi na pismo znak: ZP 17 z dnia 02.04.2012 roku, informuję, że usługi

doraźnych zleceń na rzecz Gminy Chociwel świadczył Pan Zbigniew Kossewski

reprezentujący firmę „ANIMAL CONTROL" oraz Pan Zbigniew Kończak właściciel

„Hotelu dla psów i kotów".

W roku 2011 zostało odłowionych 20 psów oraz 27 kotów za kwotę 7.600,00 zł

(słownie: siedem tysięcy sześćset 00/100 złotych), z czego poddano kwarantannie 4 psy i 27

kotów za kwotę 5.992,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 00/100

złotych).

Płatność jednorazowa za każde zlecenie, po przedstawieniu rachunku za odławianie

zwierząt, natomiast koszt kwarantanny za każdy dzień opieki nad przekazanymi

zwierzętami.

Łącznie w roku 2011 wydano - 13.592,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset

dziewięćdziesiąt dwa 00/100 złotych).

zpow em

ISTRZA



ina Chojna 74-50H Chujmi ul. Jagiellońska 4 c-mail : info@chojna.pl ttw

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

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

BGK.6140.01.2012 Chojna, dn. 04.05.2012r.

W odpowiedzi na pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

uprzejmie informuję, że:

1. Gmina Chojna posiada umowę stałą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych z siedzibą w

Chojnie przy ulicy Słowiańskiej l, dotyczącą opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

2. W roku 2011 wyłapano w Gminie Chojna 26 stuk bezpańskich psów;

3. Całkowity koszt związany z opieką nad bezpańskimi psami w roku 2011 wyniósł:

19.307,37 (w tym 4.500,00 zł opłata stała, uiszczana co miesiąc za pogotowie interwencyjne i

krótkotrwałą opiekę nad bezpańskimi psami, pozostała kwota to opłaty za dostarczenie

bezpańskich psów do schroniska).

BURMISTRZA
l. Adresat.

2. BGK. «,.—
lalnej i Mieszkaniowe,



U rżą."' Miejski w Choszczn!';

sd.ccnu
, i t o s z c z n o

'«-'300. fax 095 7!if> 93 08

znak : O r P. 1431.5.2012.

Doivczv : opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Choszczno, d n i a l H k w i e t n i a

BIURO OCHRONY Z W I E R Z A
F"undacja dla zwierząt,. Artios"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

\Y nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 5 k \ \ i c t n i a 2012 r. przedkładani o d p o \ \ i u
przedłożone zapytania :

Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjna bezdomnych psów :
G m i n y Choszczno na podstawie u m o w y Nr ZP. 272/400039/'1/201 l z. firma N

AGRO SERWIS, ul. Marii Konopnickiej 62. 64 - 980 Trzcianka /
201 l r.
Łączna ilość wyłapanych i utrzymywanych psów w 2011 r. wynosi 31 szt.
Koszt wyłapania i utrzymywania psów w 201 1 r. wyniósł 58 605.30 z
. , . ' . . .' , , • • i 30,osiem tysięcy s/_.escsei pić1- '-i. ,,, .'

inż.

Otrzymują :
1 . Adresat
2. A/a.



U R 2 Ą D
C I A S T A I G M I N Y

78-630 w C z ł o p i e

Człopa, 11.04.2012r.

ROŚ 60.613.6134-2/12

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

dot. odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2012r. L.dz. 1713 w sprawie sposobu i
skutków wykonania zadania „opieka nad zwierzętami bezdomnymi i ich
wyłapywanie w myśl ustawy o ochronie zwierząt.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2012r. L.dz. 1713 w sprawie sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie w myśl
ustawy o ochronie zwierząt informuję, że:

1. Gmina posiada stałą umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z firmą „Vet-Agro Serwis" z siedzibą : ul. M. Konopnickiej 62, 64-
980 Trzcianka

2. W 2011 r. wyłapano i utrzymywano w schronisku dla zwierząt, na koszt gminy
9 psów

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011r. wyniósł 16408,62 zł - kwota
wynikająca z umowy płatna w transzach miesięcznych wg ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.

B
f
s .

Zdzisław Kmieć

Wyk. w 2-ch egz.
Egz. Nr 1 - adresat
Egz. Nr 2 - a/a.
ROŚ/JW



MIASTO DARŁOWO
.Pl.Tadeusza Kościuszki 9

76-150 DARŁOWO T-> i 1-> A/I om oREGON 330920937 Darłowo, dn. 12.04.2012 r.
NIP 499-05-27-500

GKM.6143.5.2012

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 2011 roku Straż Miejska wyłapała 44 sztuk bezdomnych psów, z czego:
- 5 sztuk psów agresywnie zachowujących się,
-15 sztuk psów odebrali właściciele,
- 14 sztuki psów wywieziono do schroniska w Kołobrzegu,
- 10 sztuk, to psy potrącone w wypadkach samochodowych w okresie sezonu letniego,
Ad. 3. w 2011 roku w budżecie miasta na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług
weterynaryjnych na rzecz Gminy Miasto Darłowo wydano 21.759,00 zł., natomiast za wywóz 14
sztuk psów do schroniska w Kołobrzegu wydano 8.610,00 zł.,

Z=ea B U
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URZĄD KiEJSKI W
_ 74.400 Biuro Ochrony Zwierząt

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

Nasz znak:GNiOŚ.6140.153.2012.JF Dębno, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej o opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniu w 2011 roku.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Dębnie odpowiadając na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012 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 2011 r. zawarto także umowę na świadczenia usług weterynaryjnych dot. leczenia
zwierząt bezdomnych, badania wyłapanych zwierząt przed transportem do schroniska,
przeprowadzania zabiegów np. sterylizacji, znakowania itp. W 2011 r. gmina zawarła również
umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych z Lecznicą Weterynaryjną „REKS"
w Dębnie ul. Gorzowska 18 prowadzoną przez dr wet. Konrada Bełezinę.

Ponadto gmina zorganizowała w 2011 roku akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt.
W/w akcje w 2011 r. 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 2011 roku miała zawartą umowę.

Ad.2.
Ogółem w trakcie 2011 roku wyłapano 188 szt. zwierząt w tym 29 kotów.

W trakcie akcji wyłapano 54 psy, z których 27 przekazano do Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Białogardzie.

Wyłapane zwierzęta były poddane szczegółowym badaniom lekarskim, natomiast
27 psów i 12 kotów z uwagi na stan zdrowia zostało poddane eutanazji.

Pozostałe wyłapane zwierzęta po badaniach lekarskich zostały przekazane nowym
właścicielom na podstawie umów adopcyjnych (122 szt., w tym 17 kotów).

Ponadto przejęto jednego pytona tygrysiego porzuconego przez właściciela. Zwierze
zostało przekazane do lecznicy dr R. Bauma a po leczeniu przekazane do ZOO Safari
„Borysew" w Łodzi.

Ad.3.
Ogólny koszt działań związanych z ochroną zwierząt w 2011 roku to kwota

79 852, 24 zł w tym:
- akcje wyłapywania bezdomnych psów - 22 000,00 zł
- wyłapywanie oraz opieka lekarska bezdomnych zwierząt - 35852,24zł



2 r

- schronisko - 22 000,00 zł.

W roku 2011 forma płatności za akcje wyłapywania psów, opiekę oraz badanie
weterynaryjne była ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, natomiast za przyjęcie psów do schroniska płacono jednorazowo, za każde
umieszczenie w schronisku.



DOBRA
U R Z Ą D M I E J S K I W D O B R E J

ul. Rynek l, 72-210 Dobra
tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541

e-mail: burmistrz@dobragmina.pL www.dobragmina.pl

OŚiGW.030.13.2012.AW
Dobra, dnia 16.04.2012 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 02.04.2012 r. uprzejmie informujemy, że 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. Usługi w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wykonują na zlecenie lecznice weterynaryjne z terenu
powiatu łobeskiego.
W 2011 r. gmina Dobra poniosła środki finansowe w wysokości 15 tyś złotych przeznaczone
na budowę kojca o pow. 24 m2 wraz z wyposażeniem na terenie schroniska dla zwierząt
w Białogardzie, przy ul. Zwycięstwa 58 dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
Z terenu gminy wyłapano 3 bezpańskie psy, koszty związane
z wykonywaniem usług wynoszą: za przyjęcie psa do schroniska 700 zł (słownie: siedemset
złotych) - opłata jednorazowa płatna przelewem, w cenę wliczone jest wyłapanie psa,
transport, opieka weterynaryjna, utrzymanie psa.

Z poważaniem

Barbara Wilczek



Biuro Ochrony Zwierząt
URZĄD MIEJSKI w OCHRZANACH Fundacja dla Zwierząt „Agros"

73 iso DOBRZANY uL Garncarska 37 A
04-886 Warszawawoj. zaehoclfHopornorSKle

Znak:ITSiZ.6140.7.2012 Dobrzany, data 2012-04-16

Dotyczy: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, uprzejmie informuję, że
gmina miała w 2011 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 2011 wyłapano 16 psów bezdomnych.
Koszty całkowitego zadania wyniosły w 2011r. - 7660 zł forma płatności za
wyłapywanie, transport, hotelowanie , karmienie i opieka lekarska.



URZĄD GMINY
3-115 DO L I C E

zachodniopomorskie
) 564-01-29 Dolice 11.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie

informuję że Gmina Dolice w 2011 roku:

- udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie Animal Contorl,

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

- odłowione psy przewożone są do hotelu dla psów i kotów w miejscowości Sierakowo l

- liczba wyłapanych zwierząt - 25 szt.

- koszt odłowienia oraz hotelowania psów - 10870,40 zł

4Z-ca (W
l/

Czesław i
D J T A

{opacki

HP Compaq dc7800
Text Box
Animal ControlZP Dolice



PIOŚ.1431.2.2012.AL Drawno, dnia 13.04.2012r.

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 2011 r.-8 sztuki

3. Koszt realizacji całego zadania
• w 201 lr.-5400 zł

forma płatności -jednorazowa za umieszczenie psów w schronisku.

war/p/a Kowdlewska
E K R t T A R Z G M I N Y

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



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

Drawsko Pomorskie, dnia 10 kwietnia 2012r.

ROŚ.I.60711.16.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
uL Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Dotyczy: bezdomności zwierząt

Burmistrz Drawska Pomorskiego w nawiązaniu do pisma z dnia 05 kwietnia 2012 /data wpływu/
informuje, że realizację działań w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie
miasta i gminy Drawsko Pomorskie prowadzi się w oparciu o „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2012", uchwalony uchwałą Nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29
marca 2012r. 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 2011 wyłapano i umieszczono w schronisku 29 szt. bezdomnych psów - koszt realizacji
całego zadania 19.194,00zł,- w formie jednorazowej opłaty za umieszczenie l szt. bezdomnego
psa w schronisku.

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

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



JltĄl iNlcuAi W L _
ul. Szosowa 5

, V11£,2lt20 DziwnówAptfSsws?5 Dziwnów, dnia 12 kwietnia 2012 r.
OSR. 6140.5.2012.AB

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 .04.2012 r uprzejmie informuj, iż:

1.Gmina nie miała w roku 2011 r. stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

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

2. W 2011 r. przyjęto do schroniska 5 psów z terenu gminy Dziwnów

3.W roku 2011 gmina poniosła następujące koszty związane z realizacją zadania:

koszty związane z utrzymaniem schroniska:

-stałe- 28 258,68 zł rocznie, płatne w miesięcznych transzach

-zmienne- l 621,13 zł płatne co miesiąc oparte na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających

Otrzymują:
1. OSR
2. adresat



Ł Gminy Goianićw

Goleniów, dnia 16 kwietnia 2012r.
WPNS.6134.1.2012 .IT

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia informacji na

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

wyłapywanie" informuję, iż:

-gmina Goleniów w 2011 r. nie posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

- zadanie to realizuje Straż Miejska (funkcjonariusze przeszkoleni i wyposażeni w

odpowiedni sprzęt) ,

- w roku 2011 r. wyłapano 14 bezdomnych zwierząt, które przekazano do schroniska ,

- całkowity koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 6020 zł (opłata jednorazowa 430 zł

za umieszczenie l zwierzęcia w schronisku ).

wp» Burmistrza



Gościno, dnia 2012-04-16 
OŚR.6140.1.2012 
 
 
 
 
 

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. 1 – W okresie 2011 roku Gmina Gościno na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt udzielała doraźnie zlecenia do schroniska w Kołobrzegu. Zawarta była 
i jest umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla 
zwierząt w Kołobrzegu  „Reks” z siedzibą przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60. 
 
Ad. 2 – W roku 2011 wyłapano i umieszczono w schronisku 4 psy 
Za umieszczanie każdego psa w schroniskua Gmina Gościno płaciła 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, sterylizację, kastrację o raz 
czopowanie. Po okresie kwarantanny dalsze postępowanie ze zwierzętami 
przyjętymi na warunkach umowy pozostaje w gestii Schroniska. 
Nie występowało zjawisko wyłapywania bezpańskich kotów. 
 
Ad. 3 – Koszt realizacji zadania wyniósł ca  za umieszczenie psów w schronisku 
2000zł plus 600 zł. za transport w 2011 roku łącznie 2.600,-zł. 
 
Otrzymują: 
1. Adresat. 
2. A / a 



Gryfino, dnia 23.04.2012 r. 
BMK.6140.1.17.2012.LR 
 
 
 
 

 
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 

                                                                       ul. Garncarska 37 A 
                                                                  04-886 Warszawa 

 
 
 
 

 Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. 
(data wpływu 05.04.2012 r.) informuję, iż Gmina Gryfino w 2011 r. posiadała następujące 
umowy: 

1. Z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na wyłapywanie, 
przetrzymywanie i wywóz bezpańskich psów z terenu gminy Gryfino.  

2. Z prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. 
Specjalistyczne Usługi Weterynaryjne z siedzibą w Gryfinie - na świadczenie usług 
weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach. 

3. Z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Szczecinie - na przyjmowanie 
bezpańskich psów z terenu gminy Gryfino do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  
w Szczecinie. 

 
Poniżej przedstawiam tabelkę o zbiorczych danych z zakresu ilości zwierząt i kosztach 
realizacji całego zadania: 
 
Lp. Zestawienie 2011 r. 

1 Schronisko-koszt 2400,00 
2 P.U.K. Sp. z o.o. (kwarantanna) 36683,15 
3 Ogłoszenia o adopcji 1219,20 
4 Weterynaria (usługi lecznicze) 18230,00 
5 Psy przewiezione do Schroniska - ilość 3 szt. 
6 Psy wyłapane na koszt gminy Gryfino - 

ilość 
172 szt. 

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



Urząd Gminy 
Ul. 1 Maja 7 
78-450 Grzmiąca 
 
OŚ.6142.9.2012       Grzmiąca, 13.04.2012 r. 
 
 
    
 
 
 
      BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
      Fundacji dla Zwierząt „Agros” 
      ul. Gancarska 37 A 
      04-886 Warszawa 
 
 
 
 
 Odpowiadając na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 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. 1 
W 2011 r. Gmina miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju 
Schroniska dla Zwierząt „Reks” w Kołobrzegu. 
 
Ad. 2 
W roku 2011 wyłapano 16 bezpańskich psów. 
Zwierzęta zostały przewiezione do Schroniska i utrzymywane na koszt gminy 
                     
 
Ad. 3 
 

KOSZTY REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA 
w 2011 roku 

UWAGI 

       654, 92 zł karma dla psów i kotów    
       660,00 zł sterylizacje 
       7.504,45 zł transport psów 
       10.890,00 pokrycie kosztów utrzymania 
 
 
RAZEM: 19.709,37 zł 

 
 
 

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

 



Urząd Gnilny i Miasta
I Ń S K O

powiat stargardzki
woj. zachodniopomorskie

ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko
tel. (091) 5623-025, 5623-028

fax: (091) 5623-063

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak: ROLDT.6236.9.2012 Ińsko, dnia 16.04.2012 rok

W odpowiedzi na wiosek z dnia 02 kwietnia 2012 roku informuję, że w i 2011 roku

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

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

W 2011 roku z terenu gminy Ińsko odłowiono 4 psy.

Koszt realizacji całego zadania wyniósł 1.974 zł.

Za odłowienie psów Firma „ANIMAL KONTROL" wystawiała rachunek.

Z poważaniem

Otrzymują:
QyAdresat

2. A/a

B U R M I S T R Z
Andrzej RnćTn:ou?ski



BURMISTRZ KALISZA POMORSKIEGO
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. 12

lub tel. bezpośredni (094) 3617764

K/;
Kalisza Pomorskiego Kalisz Pomorski, dnia l O kwietnia 2012 roku

NO.7140-2. 3.2012

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

Odpowiadając na pismo z dnia 02 kwietnia 2012 roku informuję ,że gmina
Kalisz Pomorski ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki z Inspektoratem Ochrony Zwierząt „ Animals " w Białogardzie.
W 2011 roku gmina poniosła koszty związane z realizacją zadań określonych w ustawie o
ochronie zwierząt w wysokości 35 701,80 zł
Z tego :
-15 000,00 wykup kojca w schronisku,
- 15 400,00 koszt przekazania 22 psów do schroniska, forma płatności jednorazowa,

700 zł od psa.
- 5301,80 zł- kwota poniesiona za świadczenie usług przez lekarza weterynarii w zakresie

sterylizacji, kastracji oraz usypiania ślepych miotów psów i kotów ,których właścicielami są
mieszkańcy Gminy Kalisz Pomorski.

Aa Zup. BURMISTRZA

Toml^VjZ-ca Burmistrza



». A...., BURMISTRZ
KAMIENIA POMORSKIEGO

PIGK.7002.12.2012.MG
Kamień Pomorski dnia 17.04.2012r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Kamień Pomorski w roku 201 Ir. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
zwierząt wolno żyjących „Animal Control" - Wyłapywanie niebezpiecznych zwierząt
z siedzibą na ul. Piaskowej 86/6, 72-010 Police. Złapane zwierzęta przekazywano do
Hotelu - Zbigniew Kończak, Sierakowo l, 72-004 Tanowo (koło Polic).

2. Ilość wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Kamień Pomorski w 201 Ir. wyniosła
łącznie zliczając 33 zgłoszenia 63 (w tym 30 psów i 33 koty).

3. Całkowity koszt realizacji w 201 Ir. wyniósł 16 782,00 złotych brutto płatne
jednorazowo za zabranie zwierzęcia i umieszczenie jego w schronisku.

mgr Seba
Kierow

sian Mamzer
hikRjiferatu

\j Adresat
"2. PIGKa/aMG



Karlino, 20.04.2012r.

GP.1431.1.2012.DF

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Karlinie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt udzielam

odpowiedzi na pytania:

1. Gmina Karlino w 2011 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

z Inspektoratem Towarzystwo Ochrony Zwierząt „AN1MALS" w Białogardzie.

2. Na terenie gminy Karlino w 2011 r. zostało wyłapanych i przekazanych do schroniska

37szt. bezdomnych psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 2Q.OOO,OOzł brutto. Forma płatności za

opiekę ryczałtowa przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek.

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

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

RLŚ. 6140.5.2012

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

Dotyczy: wniosek o udzielenie informacji publicznej.

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy w 2011 roku zajmowała się

Straż Gminna. Strażnicy zostali przeszkoleni w tym zakresie w Schronisku dla

Zwierząt w Bydgoszczy. Zwierzęta po wyłapaniu są przekazywane do Schroniska dla
Zwierząt „Reks" w Kołobrzegu, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.

2. W 2011 r. roku wyłapano 3 bezpańskie psy. Nie wyłapano innych zwierząt.

3. Koszt przedsięwzięcia w 2011 roku - 5.460,- zł. Forma płatności za opiekę
jednorazowa.

\ J \
rWÓJT CRMINY

Decch
J

uzdrowski

HP Compaq dc7800
Text Box
ZP Karnice

HP Compaq dc7800
Text Box



btiZĄD GMINY KOBYLANKA
u! Szkolna 12

73-lOfc KOBYLANKA
win zachodniopomorskie

:<H łt)?)l/ 578 85 21. 561 03 10

OR. 1431.16.2012.ML

Kobylanka, dnia 2 lipca 2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Ustosunkowując się do wniosku o udostępnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi

na postawione w nim pytania:

1. W 2011 r. Gmina Kobylanka posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów

z MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie Szczec., udzielono również doraźnego zlecenia

Pogotowiu dla Zwierząt „Larus" w Szczecinie na wyłapanie psów polujących w lasach

Leśnictwa Cisewo.

2. W 2011 r. z terenu Gminy Kobylanka wyłapano 8 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 10 tyś. zł (płatność jednorazowa na podstawie

faktur).



 
Argos/BOZ  

Od: "Sekretarz UG Kołbaskowo" <sekretarz@kolbaskowo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 17 kwietnia 2012 15:43

Strona 1 z 1

2012-08-12

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. (wpływ do 
UG Kołbaskowo 06.04.12 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i 
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" 
przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt - poniżej przedstawiam stosowne informacje: 

  
1) w roku 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 2011 z terenu gm. Kołbaskowo odebrano: 61 psów i 12 kotów 
3) koszt realizacji zadania w roku 2011 wyniósł – 25.270 zł (w tym odbiór martwych zwierząt), 

forma płatności za opiekę – jednorazowa. 
  
  
Janusz Kwidziński 
Sekretarz Gminy 



Prezydent Miasta Kołobrzeg

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 510, fax 094 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl
ISO 9001:2000

.'.'*?. kwietnia 2012

OR.1431.23.2012.il
K-L.6140.10..2012.IV

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2012 roku.

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie informuję iż:

1. W celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywaniem, Gmina Miasto Kołobrzeg zawarła w dniu 30.11.2010r. umowę ze
Stowarzyszeniem Wspierania l Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS".

2. Stan zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt na dzień
31.12.2011 r. wyniósł 116 szt.

3. Rozliczenie z tytułu wykonania umowy następowało w okresach miesięcznych, na
podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę za usługi określone w umowie. Roczna
ryczałtowa kwota za wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom wyniosła 234 000,00 zł. brutto.

Z poważaniem
PREZYDENT

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
tel. 94 352 4848, fax: 94 352 4849

Nr OC 6140.5.2012

Kołobrzeg, dnia 10 kwietnia 2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt

„ARGOS" Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 02 kwietnia 2012r. informuję :

1) Gmina w latach 2011 miała stałą urno we na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla Zwierząt
w Kołobrzegu zarządzanym przez Stowarzyszenie Wspierania
i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „REKS";

2) Na koszt Gminy przyjęto i zapewniono opiekę w 2011roku dla 35
psów ogółem;

3) Koszty realizacji całego zadania w 2011 roku (zabiegi i utrzymanie)
wyniosły 19.360,60zł.

Płatność za opiekę dokonywana była jednorazowo po wystawianiu
faktury.

mgr Ta$em;z MOI



Urząd Miejski
w Koszalinie

G/CO-/.7.6140.10.2012.JŚ. Koszalin dnia 10-04-2012 r.

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

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

I. W 2011 roku prowadzeniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywaniem na zlecenie
Gminy Miasta Koszalin zajmowało się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział
w Koszalinie przy ulicy Władysława Andersa 15.

II. Zbiorcze dane o stanach zwierząt:

- Ilość wyłapanych zwierząt bezdomnych (psów i kotów) w 2011 roku wyniosła 184 szt.
-średniomiesięczna ilość bezdomnych zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2011r. wyniosła 234
szt.

III. Budżet Gminy Miasto Koszalin ogółem w 2011 roku przeznaczył w ramach dotacji budżetowej na
utrzymywanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt kwotę w wysokości 564.142 zł.
Płatność za utrzymywanie zwierząt w schronisku realizowana jest co kwartał, zgodnie z podpisaną
umową i corocznie ustalana w oparciu o udokumentowane, faktyczne i niezbędne koszty utrzymania
schroniska.

Urząd Miejski
75-007 Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
Te!.: (+48)343488600
Fax: (+48) 94 342 86 25
www.koszslin.p!



URZĄD GMINY KOZIELJ a
Kozielice 73, 74-204 Kozielice

powiat Pyrzyce
woj. zachodniopomorskie

tel. 91 561 11 30, 91 563 03 /7
fax 91 563 03 65

NIP 853-124-06-00, Regon 0005415fn

Kozielice, dnia 10.04.2012r.

GKD.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2011.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.
W 2011 r. 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.

GMINY
mgrEd

IELICE

iciński



G M I N Y
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L Tylna 7

Krzęcin, 12.04.2012 r.

Nasz znak: GPKOS 6140.03.2012 Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Krzęcinie w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia., br.

informuje:

1. Gmina Krzęcin zawarła w dniu l marca 2008 r. umowę z firmą PAJMA Zakład

Usługowy Łukasz Pajdziak ul. Kazimierza Wielkiego 79/13, 66 - 400 Gorzów

Wlkp., która obowiązywała w 2011 r. na wyłapywanie, transportowanie i

umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt.

2. W roku 2011 zostało złapanych i zawiezionych do schroniska 5 psów.

3. Koszt umieszczenia 5 psów w schronisku wyniósł 5 720 zł.



URZĄD MIEJ.. ANACH
74-240 Lipiany, Piać Wolności 1

woj. zachodniopomorskie
tel. 09156410 49, tel/fax 091 56413 85

NiP 853-000-29-27 Lipiany, 11.04.2012r.

ROA-Ś.6140.2.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012r. 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, że;

1) w 2011 roku Gmina Lipiany nie posiadała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźne zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt wykonywała dla nas firma Animal Control Zbigniew
Kosewski, adres: ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police oraz Straż Międzygminna
z siedzibą w Pyrzycach, która złapane zwierzęta przekazywała firmie Animal
Control. Zwierzęta docelowo trafiały do Hotelu dla Psów i Kotów
prowadzonego przez Zbigniewa Kończaka, adres: Sierakowo 1, 72-004
Tanowo;

2) w 2011 roku zlecano wyłapywanie tylko bezdomnych psów. Ogółem złapano
26 psów, z czego 25 trafiło do Sierakowa, jeden z uwagi na okaleczenia
został uśpiony przez lekarza weterynarii.

3) łączny koszt zadania wyniósł - 9.640zł. Jednorazowy koszt złapania 1 psa
oraz transport do Sierakowa (Animal Control) wyniósł w zależności od
odległości ok..340zł., hotelowanie.1 psa w Sierakowie wyniosło 224zł.

poważanie

msr ii9l • ź&isysxtof Siemastko
/INSPEKTOR

ds. gospodarki wodnej, ochrony środowiska
i spraw leśnych



BURMISTRZ ŁOBZA
73-150 ŁOBEZ

ul. Niepodległości 13 BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7 A,
04-886 Warszawa

IK.6140.6.2012.PD Łobez dnia 08.05.2012 r.

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

1. Gmina Łobez ma zawartą na 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 2011 roku Gmina Łobez przekazała do schroniska w Białogardzie dwadzieścia

porzuconych psów za co zapłaciła 14000 zł. Jednorazowy koszt umieszczenia psa w

schronisku wyniósł 700,00 zł. Ponadto zapłaciła schronisku 12 000 zł na pokrycie

kosztów przetrzymywania zwierząt.

3. Zakupiono kolejny domek dla bezdomnych kotów za kwotę 400 zł.

4. Zakupiono karmę dla bezdomnych kotów za kwotę 630 zł.

5. Całkowity koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 r.

wyniósł 32 600 zł, z czego za wykonywanie doraźnych usług weterynaryjayeK~dla

bezpańskich zwierząt zapłaciła Gmina 5570 zł Spółce Cywilnej EKO-WET

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

Otrzymują:
Ij) Adresat
) aa. (IK)



                                                                                                         Manowo, dnia 13.04.2012r. 
 
OŚ.6140.3.2012.MOŚ 
 
 
 
 
 
                                                                                   BIURO  OCHRONY  ZWIERZĄT 
                                                                                    Fundacji dla Zwierząt „Agros” 
                                                                                    ul. Garncarska 37A 
                                                                                    04-886 Warszawa 
      
 
Dot. 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 2011 roku Gmina Manowo nie miała z nikim umowy na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt, ponieważ poprzednia umowa wygasła a nowa miała być na 
innych dla Gminy niekorzystnych warunkach i nie została zawarta. Ponadto 
informujemy, że w dniu 02.01.2012r. nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem 
Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „Reks” z siedzibą w Kołobrzegu.   
 
2. W 2011 r. zlecono wyłapanie 2 szt. psów za kwotę 1400 zł., zlecenie zostało 
wykonane przez Towarzystwem Ochrony Zwierząt „ ANIMALS” w Białogardzie. 
 
3.  Forma płatności przelew, jednorazowe umieszczenie w schronisku zwierzęcia 
wynosiło 700 zł. 
 
                           
 
                  Wójt Gminy Manowo 
                                                                                         Roman Kłosowski 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urząd Gminy Marianowo
ul. Mieszka ! 1, 73-121 Manar.owo
woj zachodniopomorskie

tel./fax: 91 561 33 66 _. „ _ .
NIP 854-11-36-229 Biuro Ochrony Zwierząt

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

Nasz znak:GW.6140.01.2012

Marianowo, 13.04.2012r.

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 06.04.2012 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej,
poniżej udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina Marianowo w 2011 r. 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 2011 r.?

W roku 2011 wyłapanych zostało 6 bezdomnych psów.

3. Jaki był w 2011 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 2011 koszt realizacji całego zadania wynosił 2.850,00 zł brutto.
Kwota ta obejmuje koszty wyłapywania zwierząt, transportu i ich hotelowania.

Zgodnie z wnioskiem, odpowiedź zostaje udzielona w formie listownej.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

ÓJT GMINY
~)
ibieta Rink



URZĄD OMINY
MALECHOWO

76-142 MALECHOWO
paw sławieński, woj. zachodniopomorskie
tel. (94)3184-213, 214, fax (94) 3184-305
Nlp 669-14-63-489, REGON: 000537622

RR.I. 6140.£.2012

Małechowo, dnia 06.04.2012 r.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 05 .04.2012 r. w sprawie o udzielenie

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Małechowo uprzejmie informuje,

że w 2011 r. r. nie zawierał umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Gmina w 2011 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 2011 r. wynosił 615,00 zł brutto.

W 2011 r. zostało zgłoszone 31 przypadków bezdomnych zwierząt. Przeprowadzono

sterylizację siedmiu kotek.

Wszystkie koszty poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 r.

wyniosły-20.251.80 zł.

W

Jan S

J 1

Szlufik



M l E J S K l
Książąt Pomorskich <5

soo Międzyzdroje Międzyzdroje, 11.04.2012r.
tel. 091 3;:-75-656
fax 091 3i- /S-630

I T J . e/W- //(

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012r. (z datą wpływu do Urzędu

Miejskiego dnia 5 kwietnia 2012r.), uprzejmie informuję, że:

1) W 2011 roku Gmina Międzyzdroje nie miała podpisanych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

2) Do schroniska w roku 2011 zostało przekazanych 10 psów. W 2011 roku na koszt

gminy zostało wysterylizowanych / wykastrowanych ok. 60 kotów

3) Koszt całego zadania w roku 2011 wyniósł ok. 49.500 zł, w tym:

- 29.000 zł - koszty związane z utrzymaniem schroniska,

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

psów do schroniska, opieka);

Z poważaniem

źekDorosz



URZĄD GMINY w MIELNIF
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNU.

woj. zachodniopomorskie
tel. 345-96-30, fax 345-98-34

RKH.6140.7.2012.2

Mielno, dnia 10.04.2012 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 2 kwietnia 2012 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) Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „KEKS" -

rok 2010 (umowa stała).

2. Zwierzęta wyłapane i przewiezione do schroniska w 2011 r. - 16 psów.

3. Koszt realizacji zadania jednorazowy za umieszczenie w schronisku w 2011 r. - 615 zł

(jednorazowa za umieszczenie w schronisku).

Informacji udzielono na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 r. Nr

112 póz. 1198) w formie zgodnej ze złożonym wnioskiem. ^

SEKRETARZ GMINY

Henryk Bieńkowski

L



URZĄD MIEJSKI
w M i e s / k o w i c a c h

ul. Chopina 1

NIP $£&( Mieszkowice, dnia 17.04.2012r.

GP.1431.1.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02 kwietnia 2012r.
informuję, iż:
Ad 1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mieszkowice oraz zapewnienie
im opieki weterynaryjnej w 2011r. odbywało się na podstawie zawartej umowy z firmą
„Animal Control" z Polic, która świadczy usługi w tym zakresie.
Ad 2. w 2011r. z terenu gminy Mieszkowice wyłapano i utrzymywano 15 bezpańskich psów.
Ad 3. koszt realizacji tj. wyłapania, transportu i umieszczenia zwierząt w schronisku oraz
zapewnienia im opieki w 2011r. wyniósł 7 320,00 zł.

Z U D .

mgr Gąb
SEKRE1

IZA

••(-;a Kolowicz
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                     Moryń, dnia  26 kwietnia 2012r. 
 
 
 
 
 
GMOŚ.6140.3.2012                               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. Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie  
      bezdomnych zwierząt. Doraźnie zlecano wyłapywanie bezdomnych   
      zwierząt fimie Animal Control, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police, 

     2.   w 2011r. wyłapano  17 szt. psów w tym 7szt dorosłych i 10 szczeniąt. 
     3.   Koszt realizacji zadania w 2011r. wynosił 2 230,00 zł. Forma płatności- 
           gotówka.    
  



URZĄD MTAST4 I GMINY
W MYŚLIBORZU

ul. Rynek. im. jana Pawła II l
74-300 Myślibórz

NIP 5970010929 Regon 000529769

Nasz znak: RGG 6140.11.2012.DM

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Data: 19 kwietnia 2012 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 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 -- uprzejmie
informuję, że:

1) Gmina Myślibórz w 2011 r. miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Myśliborzu na wyłapywanie i przetrzymywanie psów z
terenu miasta i gminy Myślibórz.
Wysokość wynagrodzenia za wykonywane prace w 2011 r. nie przekroczyła kwoty 21.839,97 zł
brutto. Koszt przetrzymywania i wyżywienia jednego psa w przytulisku wynosił 3,50 zł
brutto/dobę.
Zapłata za wykonywanie przedmiotu umowy dokonywana była co 2 miesiące przelewem na
rachunek wykonawcy prac, na podstawie zestawienia kosztów poniesionych na utrzymanie psów
na terenie przytuliska, zawierającego koszty utrzymania psów i opieki weterynaryjnej, oraz na
podstawie wystawionej faktury VAT.

2) Gmina Myślibórz udzieliła doraźnego zlecenia Panu Piotrowi Kaczmarek, prowadzącemu
działalność gospodarczą pod firmą „RANCHO'"., w miejscowości Brzozowiec przy ul. Polnej
26A, na wyłapanie dwóch psów w miejscowości Listomie. W ramach zlecenia Wykonawca prac
zobowiązał się do przetrzymywaniu psów przez okres 14 dni w Hotelu Dla Psów „RANCHO" na
koszt Gminy Myślibórz, a po tym okresie do przetrzymywania ich na własny koszt lub wydania
ich do adopcji zainteresowanym osobom. Wartość zlecenia - 2.017,20 zł brutto.

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

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

2011 r.
11
14
22
18
18
15
13
13
13
13
15
13

Otrzymuje:
l? Adresat,
2. A/a. Ą,-
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Nowe Warpno, dnia 30.04.2012 r.

GMINY
Pl. Zwycięstwa l

72tef 2
9f 3̂ 2 Sno BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A

04-886 Warszaw
Znak: Och. 6122.02.2012

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania w temacie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie", którego obowiązek został nałożony ustawą o ochronie zwierząt
uprzejmie informuję, co następuje:

1. Gmina Nowe Warpno w roku 2011 nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie zwierząt
współpracując z Polickim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, zgłoszenia
bezpośrednio kierowane są do "ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski, Police
ul. Piaskowa 86/6, który współpracuje z Hotelem dla psów i kotów Zbigniew
Kończak, Sierakowo l, 72-004 Tanowo.

2. Gmina Nowe Warpno jest niewielką gminą liczy bez mała 1600 mieszkańców. W
roku 2011 Gmina Nowe Warpno udzieliła zlecenia na wyłapanie dwóch
bezdomnych psów

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 600,00 zł. Płatność została dokonana
przelewem po wystawieniu faktury.

Gmina Nowe Warpno poszukując rozwiązania sprawy opieki nad bezdomnymi zwierzętami
nawiązała współpracę z sąsiednią gminą „Dobra"., wyrażając chęć współpracy w zakresie
uruchomienia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie tej gminy. Podpisała
porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Nowe Warpno. Prace nad przedmiotowym
przedsięwzięciem są na etapie budowy obiektu a zakres współpracy będzie sukcesywnie
omawiany na spotkaniach obu Gmin.

Ponadto informuję, że Gmina Nowe Warpno realizując przepisy art. 1 1 ust. l i 3 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 106, póz.
1002 z późn. zm.) w miesiącu kwietniu br. wystąpiła z pismem do 3 schronisk dla
bezdomnych zwierząt w województwie zachodniopomorskim, o określenie warunków i
zasad na jakich mogła by zostać zawarta umowa na przekazywanie bezdomnych zwierząt
do czasu wybudowania schroniska w Gminie Dobra.

Burmistrz Gminy
Warpno

Otrzymuj ą: aław Kiraga
1. Adresat,
2. a/a.



XT ,,, ,moPlac Wolności l Nowogard, dmą 16 kwietnia 2012 r.
72-200 NOWOGAJtD

woj. zacłmbuopomonkfe

GKMiOŚ.6140.22.2012
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. W roku 2011 zadania te były wykonywane za pośrednictwem, „Animal Control"
z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej 86/6 oraz schroniska dla zwierząt
w Sosnowicach, gm. Golczewo.

2. W roku 2011 wyłapano 67 bezdomnych zwierząt. Wszystkie te zwierzęta trafiły
do schroniska dla zwierząt w Sosnowicach i dalej do adopcji.

3. W roku 2011 koszt związany z odłowieniem zwierząt wyniósł 42.972 zł, a koszt
związany z utrzymaniem zwierząt w schronisku wyniósł 40.834 zł. Płatność za
odłowienie i opiekę była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt.

Z poważaniem,

Simiński



URZĄD GMINY
74-304 Nowogródek Pom.

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

woj. zachodniopomorskie
0 0 0 5 4 1 6 7 5

Znak:RiGMK.6140.3.DD

Nowogródek Pomorski, dnia 07.05.ZOllr.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania" uprzejmie informuję:

Ad .1. Gmina nie podpisała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźne
wyłapywanie psów zlecano Panu Adamowi Kyc. Psy przekazywane były do adopcji.

Ad 2. W 2011 r. wyłapano 8 szt. psów.

Ad. 3. Koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem zwierząt w 2011 r. wyniosły -
1841,9 zł.
Ponadto Gmina poniosła koszty związane z eutanazją jednego psa potrąconego
przez samochód i wykonanie sterylizacji psów przekazanych do adopcji, razem 665 zł.

'chowska
Gminy



URZĄD GMINY
Ostrowiec, 10.04.2012 r.

RGG.032.6.2012.HS

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

Dotyczy: wniosku z dnia 02.04.2012 r. o udzielenie informacji publicznej.

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 02.04.2012 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
Ostro wice informuje, że:

1. W 2011 r. gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im opieki dla Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" w
Białogardzie.

2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt / psach / wyłapanych lub utrzymywanych na koszt
Gminy w 2011 r.

- wyłapano 3 bezdomne psy, które skierowano do w/w schroniska- koszt 2.100,00 zł.

- w jednym przypadku pokryto koszty leczenia weterynaryjnego za chorego psa w
kwocie 278,28 zł.

- w jednym przypadku wyrokiem sądu ukarano właściciela za nie zachowanie
zwykłych i nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu psów w kwocie

200,00 zł.

3. Koszty gminy w realizacji całego zadania w 2011 r. wyniosły 2.378,28 zł.
Płatność następowała każdorazowo po wystawieniu rachunku.

J T G M ! IN Y
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UTTRMISTRZ PEŁCZYC Biuro Ochrony Zwierząt
iRynek Bursztynowy 2 Fundacji dla Zwierząt „ ARGOS

73-260 Pełczyce ul: Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a

Nasz znak: RIP-7031/ 3/2011 Data: 12.04.2012 r.

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 2011 wyłapano 38 psów na kwotę-9.500,00 zł.

B U R M I S T R Z

Kluk

HP Compaq dc7800
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72-310 PŁOT
Nr ROŚiBc)fcW0^#!& .̂Sl£* Płoty, dniaO? czerwca 2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi

zwierzętami informuję, co następuje:

1.Gmina Płoty w 2011 r. miała podpisana stałą umowę na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z

terenu miasta i gminy Płoty ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w

Kołobrzegu, ul. VI Dywizji Piechoty 60.

2. W 2011 r. z terenu Gminy Płoty wyłapano 23 bezdomne psy

3. Koszt realizacji tego zadania wyniósł - 14.200.00 zł.

Opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku była jednorazowa (płatność na podstawie

wystawionej przez Schronisko faktury).

mgr Sławomir Nowak

Otrzymują:

(T) Adresat

2. a/a



 
Argos/BOZ  

Od: <k.bodo@polanow.eu>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 12 kwietnia 2012 12:14
Temat: Informacja " opieka nad bezdomnymi zwierzętami" gmina Polanów

Strona 1 z 1

2012-08-12

Witam.  
 
Zgodnie z Państwa pismem z dnia  02.04.2012r. Urząd  Miejski w Polanowie informuje:  
- Gmina Polanów w 2011 r. posiadała umowę ze schroniskiem dla psów " Bajer" w Małoszycach, 84-302 
Lębork 4. Bezdomne psy gmina dostarczała własnym transportem, a psy były wyłapywane przez Straż 
Miejską wyposażoną w odpowiedni do tego sprzęt. W 2011r.  dostarczono do schroniska 19 bezdomnych 
psów z terenu naszej gminy. Za jednego psa gmina płaciła jednorazowo  500 zł plus Vat. Po 
umieszczeniu psów w schronisku  gmina przeprowadza kilka kontroli w roku celem śledzenia losu 
umieszczonych tam zwierząt.  
 
 
 
Kierownik ReferatuGosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  
kazimierz bodo 



URZĄD MIEJSKI
w POŁCZYNIE-ZDROJU

pifC Wolności 3-4
78-320 Połczyn-Zdroj

woj zachodniopomorski Połczyn-Zdrój, dnia 24.02.2012 r.
OŚ.6140.4.2.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2.04.2012 r.
(wpłynęło: 5.04.2012 r.) uprzejmie informujemy:

1. W roku 2011 bezdomne zwierzęta z terenu gminy Połczyn-Zdrój były odbierane przez
Schronisko Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie, u.
Zwycięstwa 58, zgodnie z umową zawartą w 2005 r.

2. W 2011 r. schronisko przyjęło 12 psów z terenu Gminy Połczyn-Zdrój.
3. Schronisko pobiera zryczałtowaną, jednorazową opłatę za każdego przyjętego psa.

Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 7 100,00 zł.

Z poważaniem
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują: /wirum»«v

- Adresat
- A/a



URZĄD MIEJSKI
ul. Stefana Batorego 3

72-010 POLSCE
tel.DQ1 4^1-1 Wn fsv 091-431-18-32

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

Nasz znak:OŚ.6140.23.2012.PB Police, 24.04.2012 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.04.2012 r. w sprawie bezpańskich
zwierząt, informuję iż gmina Police w 2011 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 2011 na terenie gminy Police wyłapano 144 bezpańskich psów z czego: 2 psy
zostały przekazane do adopcji, 99 psów zostało przekazanych do schroniska dla zwierząt, 43
psy zostały poddane eutanazji. Na terenach zurbanizowanych wyłapano 27 zwierząt
wolnożyjących 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 25 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 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 2011 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 2011 wyżej wymienione Towarzystwo
realizowało zadanie publiczne „ochrona zwierząt", na które otrzymały dotację od gminy
Police w wysokości 16.000 zł

Gmina Police przekazała w 2011 r. gminie Dobra dotację w kwocie 167 657,47 zł, za
którą wykonano część inwestycji Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej.

Łącznie gmina Police w roku 2011 wydała 404680,47 zł na realizacje zadań
związanych z zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.



zP

Postomino, dnia 2012-05-07
GKOŚ 6140.2.5.2012

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie podania informacji

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

1. W roku 201 f Gmina Postomino nie przeprowadzała wyłapywania bezdomnych zwierząt.

W/w okresie zawarto urnowy 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 2011 objęto opieką 38 psów, na koszt gminy utrzymywanych było 38 bezdomnych

psów. ,

3. Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2011 wyniósł ogółem 32.281.33 zł

w tym: opieka weterynaryjna 21.591,36 zł, koszty umieszczenia bezdomnych zwierząt

w schronisku. 10.689,97 zł.

Za opiekę weterynaryjną i koszty umieszczenia zwierząt w schronisku płacono jednorazowo

za wykonaną usługę.



U R Z Ą D G M I N Y
72-110 Przybiernr..v, u!. Cisowa 3

tel.(91)466 75 30, I;jx(91)4fi6 75 61
NIP: 856-183-6f:-59 K'EG 000541546
e-mail:sekretariii!vO?pr/y biurnow.com.pl

Przybiernów, dnia 19 kwietnia 2012 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję że w
201 1 r., Gmina Przybiernów posiadała umowę z TOŻ „ANIMALS" z Białogardu na
wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
W 201 1 r., wyłapano i zapewniono opiekę dwunastu psom.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 21 tysięcy złotych (jednorazowa opłata +
ryczałt za utrzymanie kojca).

w ó/s i



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "GKŚiR" <zielen@pyrzyce.um.gov.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2012 10:27
Temat: dane na wniosek o udzielenie info publicznej
Witam,
nawiązując do Państwa Wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", poniżej podaję
odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

1. Gmina Pyrzyce doraźnie, na zgłoszenie telefoniczne zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie
Animal Control Zbigniew Kossewski Police
2. W 2011 roku odłowiono i hotelowano łącznie 37 psów.
3. W201 Iraku powyższe czynności kosztowały Gminę Pyrzyce 15 818,90 zł i płacone było każdorazowo
przelewem po otrzymaniu faktury.

Z poważaniem,
Barbara Szajewska
Wydział Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
tel. 091/3970351

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7044
(20120411)

Wiadomo n ć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2012-08-11



URZĄD GMINY
78-331^ RĄBINO

pow.Świdwin

Rąbino, dnia 10.04.2012r.
GKiDG.6140.5.2012

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

Stosownie do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.04.2012r.
(data wptywu 05.04.2012r.) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż:

1. Gmina Rąbino nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. Nie zachodziła potrzeba
udzielenia doraźnych zleceń na wyłapanie bezdomnych zwierząt.

2. W 2011 r. nie odnotowaliśmy zwierząt bezdomnych na terenie gminy.
3. W 2011 r. nie wystąpiły koszty realizacji zadania z przyczyn zawartych

w pkt 1 i 2.

WÓJT i

mgr KrzyjztyfMajew
Otrzymują: î _______j_ x

\\) adresat
2. a/a.



 
Argos/BOZ  

Od: "MSira" <msira@radowomale.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 18 kwietnia 2012 09:54
Temat: Urząd Gminy Radowo Małe 

Strona 1 z 1

2012-08-12

    W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.20012 r. 
(data wpływu 06.04.2012 r.) informuję, że: 
1.Bezdomne zwierzęta w 2011 r. doraźnie wyłapywał i zapewniał im opiekę na nasze zlecenie: 
„Animal Control” Zbigniew Kossewski 72-010 Police, ul. Piaskowa 86/6, „Hotel dla psów i 
kotów” Zbigniew Kończak, Sierakowo 1, 72-004 Tanowo, 
2. W 2011 roku wyłapano z terenu gminy 6 psów, 
3. Koszt całkowity wyłapywania i utrzymania psów wyniósł w 2011 roku 3099 zł., forma 
płatności jednorazowa za wyłapanie, transport i umieszczenie psa w schronisku. 
  
Z poważaniem 
  
PODINSPEKTOR 
Mariusz Sira  

                                                               

HP Compaq dc7800
Text Box
ZP Radowo Małe



 
Argos/BOZ  

Od: <inwestycje@recz.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 18 kwietnia 2012 08:56
Temat: informacja dotyczaca opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Recz

Strona 1 z 1

2012-08-12

Odpowiadajac na Państwa zapytania dotyczace tematu opieki nad bezdomymi zwierzętami na terenie 
Gminy Recz informuje: 
  
ad. 1 w roku 2011 Gmina Recz udzielała doraźnych zleceń ( w przypadku otrzymania zgłoszenia) na 
wyłapanie bezdomnego psa dla Zakladu Usług Komunalnych KOMUNALNIK Sp. z o.o  jest to Spółka ze 
100 5 udziałem Gminy, 
  
ad. 2. w roku 2011 zostało wyłapanych 12 bezdomnych psów były to tylko przypadki indywidualnych 
zgłoszeń, na terenie Gminy nie prowadzi się jakiś specjalnych akcji związanych z wyłapywaniem 
bezdomnych zwierzat, 
  
ad. 3 koszt realizacji zadań związanych z opieka nad bezdomnymi zwierzetami w roku 2011 wyniósł 6,5 
tys zł. 
Były to koszty związane z wyłapaniem bedemnogo zwierzecia, badaniami lekarza wet., oraz koszty 
związane z obsługą i karmą w osrodku adocyjnym jaki został utworzony przez ZUH Komunalnik sp. z o.o. 
Z ilosci 12 psów wyłapanych w roku 2011r., 8 psów zostało zaadoptowanych przez nowych właścicicieli. 
Na prowadzenie ośrodka adaptycyjnego Gmina ma podpisana stałą roczną umowę z ZUH Komunalnik. 
  
  
Informację przygotował: 
  
Andrzej Hejza - Inspektor d/s ochrony środowiska i gsopdarki komunalnej w Urzedzie Miejskimw Reczu

HP Compaq dc7800
Text Box
ZP Recz

HP Compaq dc7800
Text Box



'"m «1 STRAŻ MIEJSKA Resko, dnia 13.04.2012 r.
RESKO

ul Ryn?.k l
J 72-315 Resko,

ł e j 09 i 39 51 503 w. . ">

SM 5521.1.2.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012 r.(bez numeru) informuję, że

1. Urząd Miejski w Resku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 września
2006 roku co roku podpisuje umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Ostatnia
umowa została podpisana z firmą "Animal Control"

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

2. W 2011 roku odłowiono 44 bezdomnych psy i 9 kotów. Koszty odłowienia,
hotelowania, karmienia i transportu zamknęły się w kwocie 21 429,- PLN.

KOMENDANT
u-ay Miejskiej w Res

Wyk. Egz. 2
egz. Nr l — adresat
egz. Nr 2 - a/a
ag/ag



U R Z Ą D GMIN Y R Y M A Ń
U L.SZKOLNA 7. 78-1 25 RYMAŃ

t e ! . / f a x O - 9 4 / 3 5 8 3 1 2 7 Rvmań
REGON000540274 Kyman,

RLG. 6140.02.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

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

W związku z pismem z dnia 02 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu
05.04.2012 r, nr w rej.1213) w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informujemy.

1. Gmina Rymań w 2011 roku miała stałą umowę z Towarzystwem Ochrony Zwierząt
"ANIMALS" 78-200 Białogard, ul. Zwycięstwa 58 na wyłapywanie na terenie gminy Rymań
bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schronisku.

2. W roku 2011 w gminie Rymań zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku 10
sztuk psów, na koszt gminy.

3. Koszt realizacji zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami" w gminie Rymań w roku
2011 wyniósł 6 500,00 zł.

Otrzymują:
2 "P-1. Adresat.

2. a/a.



URZĄD GMINY I MIASTA
W SIANO WIE

ul. Armii Polskiej 30. 76-004 Sianów Sianów dnia 23.04.2012 r.
woj. zachodniopomorskie

OŚGN.6140. /f4/ .2012

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 2 kwietnia 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 z 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 2011 r. do schroniska dla bezdomnych zwierząt trafiło 9 psów oraz l kot.

Ad. 3
W 2011 r. Gmina Sianów w związku z opieką, wyłapywaniem i umieszczeniem

bezdomnych zwierząt w schronisku poniosła koszty w wysokości ogółem 10.638,51 zł (kwota
dotyczy realizacji umowy z OSP, usług weterynaryjnych oraz zakupu karmy i bud do schroniska,
zakup klatki transportera dla bezdomnych kotów),

z up. BURMISTRZA

Tere&al Soróbka
Sekretarf Ui nttfty » Miasta



URZĄD GMINY SŁAWOBORZt
ul. Kolejowa 8

78-314 SŁAWOBORZE
woj. zachodniopomorskie

tel./fax 094 364 75 59

Sławoborze dn. 12 kwietnia 2012 r.

BID.6140.3.2012

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 02.04.2012 roku o sygnaturze ZP 87 dotyczącego sposobu i skutków

wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem przewidzianych ustawą

o ochronie zwierząt, na terenie gminy Sławoborze w 2011 roku, poniżej przekazuję informację:

1. stała umowa, Schronisko Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" z siedzibą ul. Zwycięstwa

58, 78-200 Białogard,

2. w roku 2011 zostało wyłapanych i przekazanych do w/w schroniska 21 bezdomnych psów,

3. koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 10 550,00 zł, obejmujący koszt

przekazania do schroniska i jego utrzymanie.

W Ó J/T
L/~*~mgr inl Marcin Książek



BURMISTRZ MIASTA Sławno 18.04.2012r.
SŁAWNO

GKI.6140.15.2012.E.Z.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 02.04.2012r. informuję iż:
Ad.1. Gmina Miejska Sławno w 2011 r. miała zawarte umowy:

- Schronisko Zwierząt w Kołobrzegu
- Lecznica Zwierząt w Darłowie
Na zlecenie współpracujemy z Przychodnią Weterynaryjną w Sławnie.

Ad.2. W 2011 roku do Schroniska przewieziono 6 psów , oraz otoczono opieką
około 50 kotów (zakup karmy , sterylizacja ).

Ad.3. Na realizacje zadania w roku 2011 wydano 16.254,01 złotych . Formą płatności
są faktury wystawiane po przewiezieniu zwierzęcia do Schroniska lub udzieleniu
pomocy weterynaryjnej przez lekarza weterynarii.

Z up/BT^RMI$TRZA

iaderski
N A C Z E L N l k W Y D Z i A S . I J

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji



URZĄD GMIIST* • m n / i o n n76-100 SŁAWNO Sławno, dmą 10.04.2012 r.
9

tel. 059/810-75-26

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie infonnacji publicznej z dnia 02.04.2012 r. informuję,
że:
1. W roku 2011 Gmina Sławno miała podpisane umowy z Lecznicą Zwierząt w Darłowie na

świadczenie usług weterynaryjnych, oraz Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju
Schroniska dla Zwierząt „Reks" w Kołobrzegu na przyjmowanie bezpańskich zwierząt do
schroniska.

2. W 2011 roku z terenu Gminy Sławno wyłapano 8 psów i 4 szczeniaki, zakupiono również
karmę dla kotów na kwotę 96,28 zł.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł 12527,20 zł - jednorazowa opłata za przyjęcie do
schroniska, za usługi weterynaryjne faktura wystawiana za wykonaną usługę płatna w
terminie 7 dni.

ywjt/
_/]}*• */

Ryszard Stachowiak

Otrzymują:
1. aa



URZĄD GMINY
73-112 Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa, dnia 17 kwietnia 2012 r.

0 0 0 5 4 8 2 1 2

Rol.6140.2.2012.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".

Na podstawie art. 4 ust. l, art.10 ust. l, art. 13 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 ze zm.) udzielam odpowiedzi na
niżej wymienione pytania:

Pytanie 1: Czy i z kim gmina miała w 2011 r stale umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Odp.: W 2011 r. Gmina Stara Dąbrowa miała podpisaną umowę z firmą „Animal Control"
Zbigniew Kossewski z siedzibą w Policach na wyłapywanie, transport oraz opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.

Pytanie 2: Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. ?

Odp.: W 2011 r. z terenu Gminy Stara Dąbrowa wyłapano i przekazano pod opiekę 10
bezdomnych psów.

Pytanie 3: Jaki był w 2011 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 całego zadania w 2011 r. wyniósł 5 389, 00 zł
Forma płatności: każdorazowo za wyłapanie, transport oraz opiekę nad bezdomnym
psem, na podstawie przedłożonego rachunku.

Z poważaniem

Z up. W(SJTA

mgr iaż. Kaziafifffź Adaraek
I n s p e k t o r

Otrzymują:
y^ adresat;
2. a/a.



•3M1NA STARE CM
ul. Św. Floriana l U

Stare Czarnowo 2012-04-12

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 : Animai Komrol - Zbigniew Koszewsid ul. Piaskowa 86/6 , 72-010 Police.

Ad 2. 2011 - 9 szt. kotów, 6 szt. psów

Ad 3. 2011 - 3388 zł ( płatne za sztukę wyłapanego zwierzęcia)
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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 ,08.05.2012

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 Zarząd 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 2011 r. zgodnie z
załączonym zestawieniem,
Ad.3. Koszty realizacji tego zadania:
Wyłapywanie i przewóz zwierząt do schroniska w 2011 wynagrodzenie roczne w kwocie
28000 zł. w formie ryczałtu podzielone w ratach na 12 miesięcy,
Prowadzenie Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt , w roku 2011 Urząd Miejski w
Stargardzie Szczecińskim przekazał w formie dotacji kwotę 300 OOOzł. podzieloną na 12
miesięcznych transz, ponadto TOnZ Żarząc Okręgu Szczecinie ze swej strony pokrył koszty
z własnych środków pieniężnych w kwocie 13 949 zł. oraz pozyskał karmę dla zwierząt w
kwocie 546 238zł. 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



U R Z Ą D G M I N Y
Stargard Szczeciński
Ref rat G o s p o d a r k i
Nieruchomościami i R o l n i c t w a Stargard Szczeciński, dn. 30.04.2012 r.

GNR.0640.14.2012D.M.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", informuję:

L W roku 2011 gminę obowiązywała umowa na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim.

2. Na zlecenie gminy wyłapano w 2011 r. sztuk 106, 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
Szczciński.

3. Koszt za wyłapywanie zwierząt, które gmina zleciła to :
-za rok 2011 -8 204,88 zł

Z up. W Ó J T A

AA u/\rft.. Doimgr i ni. Dorota Mazur
M: OVvWK REFERATU GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI l ROLNICTWA

Otrzymują:
JU Adresat;
2. a/a.



;.., zad Gminy Stspnica
ul Tadeusza Kościuszki 4

72-112 STEPNICA
t,el. 91 418 S5 21

AOŚ.6140.19.2012.AZ Stepnica, dnia 10.04.2012 r.

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

Nawiązując do pisma z dnia 02.04.2012 r. dotyczącego bezdomnych zwierząt

z terenu Gminy Stepnica, informuję iż:

- Gmina Stepnica posiada umowę na przekazywanie bezdomnych psów do schroniska

z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „ Animals" ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard,

- w 2011 r. przekazano do schroniska w Białogardzie 7 bezdomnych psów,

- jednorazowy koszt przekazania bezdomnego psa do schroniska wynosi 700 zł, część

zwierząt zostaje bezpłatnie przekazana do adopcji.

Z up. Wójta Gminy Stepnica



BURMISTRZ

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros'

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: OS.6140.10.2012 Data:2012-04-13

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
2.04.2012 r. data wpływu 6.04.2012 r. na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, co następuje:
1) Od 2010 r. Gmina Suchań posiada umowę z Firmą „Animal Control „

ul. Piaskowa 86/6 w Policach na wyłapywanie i transport oraz hotelowanie
bezpańskich zwierząt.

2) w 2011 roku wyłapanych zostało 8 szt. psów,.
3) koszt realizacji zadania wyniósł 4 000,00 zł. W każdym przypadku

forma płatności za odłowienie i hotelowanie jednorazowa.

8 u E M u SIT
mgr inz. StantktawaiBodnar

HP Compaq dc7800
Text Box
ZP Suchań



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN Swidwi"' ***
78-300 Ś W I D W I N

Plac Konstytucji 3 Maja l

KOŚ.0717.L1.2012TF

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2012 roku, Urząd
f

Miasta Swidwin informuje, że :

1. W 2011 roku zawarł umowę stałą z Gabinetem Weterynaryjnym
r

Swidwin, ul. Połczyńska 18, dot. świadczenia bezdomnym, chorym,
rannym (powypadkowym) zwierzętom błąkającym się na terenie
Miasta Swidwin usług weterynaryjnych, oraz zgłaszanych
przypadków przez mieszkańców.

2. 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 2011 roku - 8 szt,
przekazanych do schroniska — 2 szt.

3. Koszt realizacji umowy w 2011 roku wyniósł ok. 8.700,00 zł.

@URMiSTRZ MIASTA

Ar^/ ^mgr Jan Owsiak



Swictwln
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: pocztaCgjswidwin.gmina.pl

Świdwin, dnia 05.04.2012r.

ROŚ.6140.13.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z 02 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:

1) 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.
01 stycznia 2011 r. gmina Świdwin podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju
Schroniska dla Zwierząt „Reks" w Kołobrzegu ul. 6 Dywizji Piechoty w sprawie 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.

2) W 2011 r. na terenie gminy Świdwin wyłapano 23 szt. bezdomnych psów, które przebywały
w miejscu publicznym bez opieki człowieka. Interwencja została podjęta po zgłoszeniu przez
mieszkańców wsi, w której zwierzęta przebywały.
4 szt. zostały zaadoptowane przez mieszkańców gminy Świdwin, 19 szt. trafiło do Schroniska.
Właściciel zaadoptowanego psa otrzymuje jednorazowy zakup karmy (koszt. ok. 70 zł.) oraz opiekę
weterynaryjną (badanie, szczepienie) na koszt gminy.

3) Koszt realizacji zadania w 201 Ir. wynosił - 10.708zl (słownie: dziesięć tysięcy siedemset
osiem złotych).
Forma płatności za opiekę: po każdorazowym dostarczeniu bezdomnego zwierzęcia do Schroniska,
gmina otrzymuje fakturę w wysokości: za jedną sztukę 500,00zł + VAT

Z poważaniem

Sporz.:
Anna Zwierzyńska
insp. ds. ochrony środowiska



Pan
OBZĄD GMINY W Ś WTFRTmi? Tadeusz Wypych

72-405ŚWIERZNO ][i
- zachodniopomorskie BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: PO- M . 6140.1.12 Świerzno, dnia 11 kwietnia 2012 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 6 kwietnia 2012 r. informuję, że w roku 2011 Gmina Świerzno miała podpisaną

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

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki.

W 2011 r. wyłapano na terenie gminy 14 bezpańskich psów, oraz l ślepy miot.

Koszt realizacji zadania w 2011 wyniósł 9.850,00 zł. Opłata jednorazowa w wysokości 700 zł

za dorosłego psa następowała po wyłapaniu psów i umieszczeniu w schronisku.

Opracowała
Elżbieta Myślicka
Referent
091-38-327-23



URZĄD GMINY ŚW1ESZYNO
Świeszyno 71

76-024 ŚWIESZYNO
pow koszaliński

tel 094-316-12-70. 094-316-12-71

fax°MM6140.2.2012 Świeszyno, dnia 31 maja 2012 r.

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

Urząd Gminy Świeszyno odpowiadając na Państwa pismo przekazuje
następujące dane:

Ad.1. Gmina posiadała w 2011 r. podpisaną umowę z Towarzystwem Ochrony
Zwierząt „Animals", Białogard ul. Zwycięstwa 58 na wyłapywanie, dowóz
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Ad.2. W 2011 roku wyłapano na terenie naszej gminy 8 bezdomnych psów.
Ad.3. Na realizację zadania wydatkowaliśmy z budżetu gminy kwotę 5600 zł.-
płacąc cenę ryczałtową po 700 zł. za 1 sztukę zabranego zwierzęcia do
schroniska.

Ryszard &SIOWY



Statystyki na dzieŒ 31 grudnia

Pies/Kocur/Samiec: 13 2 2

Suka/Kotka/Samica: 11 1 2

Wszystkich na stanie: 24 3 4

KATEGORIA

Liczba zwierzŃt

Statystyki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

- w tym urodzone w schronisku: 0 0 0

Wydania

Og·lna liczba wydaŒ: 369 187 51

- w tym na stan wirtualny: 70 15 1

- w tym z interwencji: 101 128 42

- w tym zwroty: 7 1 0

- w tym adopcje: 257 124 6

- w tym powroty do Ŝrodowiska: 1 50 39

- w tym wydania z pobytów czasowych: 99 9 0

- w tym wydania z obserwacji: 0 0 0

- w tym zejŜcia: 7 0 5

- w tym eutanazje: 0 0 0

- w tym ucieczki: 5 4 1

- w tym na obserwacjň: 0 1 0

Wykonano szczepieŒ ochronnych: 58 1 0

Sterylizacja/Kastracja

Wykonano sterylizacji: 10 21 0

KATEGORIA

Szczepienia

Wykonano szczepieŒ p. wŜciekliŦnie: 78 0 0

Wykonano kastracji: 12 10 0

Og·lna liczba przyjňĺ: 360 186 50

- w tym przyjňcia zwykğe: 85 34 5

- w tym na pobyt czasowy: 97 7 2

Indexelacja

Wykonano: 128 0 0

Przyjňcia

PODSUMOWANIE ZA ROK 2011

Schronisko świnoujŜcie

72-600 świnoujŜcie, Karsiborska 14
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Strona 1 z 1

2012-08-12

Dzień Dobry 
W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informujemy :  
1. Gmina Miasto Świnoujście w 2011 r. miało podpisaną umowę na prowadzenie schroniska ( w tym 
odławianie bezdomnych zwierząt ) z Zachodniopomorskim Towarzystwem Praw Zwierząt z siedzibą przy 
ul. Gałczyńskiego 49 w Stargardzie 
2. załącznik pdf 
3. koszt realizacji zadania wyniósł 305 tys. i kwota ta była wypłacana w miesiecznych ratach. 
  
pozdrawiam Bartłomiej Zakrzewski  
inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa  
Urząd Miasta Świnoujście  



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

L.dz. WS/KH/ 2012

71-0X0 S/c/ccin. u l . K u S ł o ń c u 1 2 5 A
c-mai l /uk,s/c/cc i nid.post.pl

Tcl tcmni la : 001 48-4S-294. icl./tiw ( ) < » ! 4S-4S-U55

Szczecin, 25.04.2012 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37a

04-886 Warszawa

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie jest administratorem Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt, którego zadaniem jest zapewnienie opieki bezdomnym, porzuconym,

rannym zwierzętom. W roku 2011 w schronisku funkcjonowało całodobowe pogotowie

interwencyjne, którego zadaniem było dostarczanie wyżej wymienionych zwierząt z terenu

Gminy Miasto Szczecin do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Przyjęto 1570 psów i 285

kotów.

ZASTĘPCA DYRIirORA

Ml' S V ' - I K I - l '



U R Z Ą D MIASTA
WYDZIAŁ KOMUNALNY

P! Wolności 13
78-400 SZCZECINEK

Szczecinek, 16.04.2012 r.

K.6141.3.5.2012

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 w 2011 roku.

Urząd Miasta Szczecinek w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia
05 kwietnia 2012 r w sprawie sprawowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2011 roku uprzejmie informuje,
co następuje:

1. Miasto Szczecinek w 2011 roku nie zawierało umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
Wyłapywanie zwierząt miało charakter interwencyjny i psy były
wyłapywane pojedynczo przez Straż Miejską, a następnie przekazywane
do miejskiego schroniska dla zwierząt przy ul. Rybackiej 7 w Szczecinku.

2. Ilość bezdomnych zwierząt przebywających pod opieką miasta w 2011
roku - określają wykazy stanowiące zał. do nin. pisma.

3. Koszt realizacji zadania związanego z utrzymaniem bezdomnych zwierząt
i funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt wyniósł w 2011 roku 660.000 zł.
Zadanie to zostało powierzone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 6c.

Otrzymują:
(\) Adresat
2 PGK Sz-k - Schronisko dla Zwierząt ^HEKTO
3. a/a

mgr mz. Ali o Mistd



Szczecinek 08.01.2012

ZESTAWIENIE

Psy przyjęte do schroniska dla zwierząt w Szczecinku

l/ od 03.07.2009 do 31.12.2009 - 221

2/od 01.01.2010 do 31.12.2010 - 323

3/od 01.01.2011 do 31.12.2011 - 275

Razem do schroniska od 03.07.2009 do 31.12.2011 zostało przyjętych 819

psów.

Adopcje

1/2009 -124

2/2010 -180

3/2011 -173

Razem 477 psów.

Odbiór psa przez właściciela

1/2010-106

2/2011-77

Razem 183 psy zostały odebrane przez właścicieli

Eutanazja

1/2009 - 2

2/2010 -12

3/2011 - 7

Razem 21 psów URZĄD MIASTA SZCZECINEK
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Zgon naturalny szczecinek,dnia.^T.-
(podpis)

1/2009-3 INSP.jp

Bogd&Jojkan



2/2010 - 8

3/2011 -11

Razem 22 psy

Wypadki

1/2010 - 8

2/2011-2

Uśpiono 10 psów z wypadków.

Ucieczki

1/2011-2

Ilość psów na dzień 31.12.2011 w schronisku -104, w tym 10 psów w

domach tymczasowych.

P R Z E D o i L; B ; O ri 8 i W O
GOSPOC,'Pr / 1 KOMUNALNEJ SD z o,o.
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄ!
ul. Rybtcks 7. ~'° •''CO S z c z e c i n e k

094 7!l-fj1./fi :v:p ifef.'0-"1 OHR
k >—'

URZĄD MIASTA SZCZECINEK
ZK ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM



PSY

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Przyjęcia

23
17
25

26
23
20

26

18
30

18

23
26
275

Adopcje

19
16
14
13
17
9
16

12

15

15

11
16
173

Odbiór
przez
właściciela

7
7
6
9
5
4

10
4

8
6

4
7
77

Eutanazja

1

1

1

1

2

1
7

Zgon
naturalny

2
1

3
1

1

2

1
11

Ucieczki

2

2

Wypadki

1 ,

1

2

Ilość psów na dzień 31.12.2010 - 101

Ilość psów na dzień 31.12.2011 - 104 w tym 10 psów w domach
tymczasowych.

GOSPODAPK! KOMUNALNEJ Sp z o.o
SCHRONISKO !>LA. ZWIERZĄT
ui. R y b a c k a :

URZĄD MIASTA SZCZECINEK
ZA ZGODNOŚĆ Z O R Y G I N A Ł E M

Szczecinek, dnia .
(podpis)

INSPEKTOR
(7



Szczecinek 08.01.2012

ZESTAWIENIE

Koty przyjęte do schroniska dla zwierząt w Szczecinku

l/ od 03.07.2009 do 31.12.2009 - 70

2/od 01.01.2010 do 31.12.2010 - 194

3/od 01.01.2011 do 31.12.2011 - 180

Razem do schroniska od 03.07.2009 do 31.12.2011 zostało przyjętych 444

kotów.

Adopcje

1/2009 - 48

2/2010 - 80

3/2011 - 67

Razern 195 kotów.

Odbiór kota przez właściciela

1/2010 - 3

2/2011-4

Razem 7 kotów zostało odebranych przez właścicieli.

Eutanazja

1/2009 - O

2/2010 - 10
URZĄD MIASTA SZCZECINEK

3/2011-28 ZA ZGODNOŚĆ Z O R Y G I N A Ł E M
Szczecinek, dnia . s .

Razem 38 kotów. (p«TP!'s'j

INSPEKTOR
Zgon naturalny (Jf f

Bogdan Jojkan

1/2009 - O



2/2010 - 20

3/2011-8

Razem 28 kotów.

Wypadki

1/2010-7

2/2011-1

Uśpiono 8 kotów z wypadków.

Ilość kotów na dzień 31.12.2010 - 119

Ilość kotów na dzień 31.12.2011 -191 w tym 72 koty wolno żyjące na terenie

schroniska

P R Z E D :i . r; d : U h S " i W u
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SD z o.o
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
ui. R y b a c k a 1. 7 3 - 4 0 0 Szczec inek

/łi> MIASTA SZCZECINEK
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAtEM

Szczecinek, dnia



KOTY

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

Przyjęcia

12
16
12
10
18
17
15
27
20
10
18
5
180

Adopcje

5
3
11
2
7
1
5
5
7
5
7
9
67

Odbiór
kota przez
właściciela

4

4

Eutanazja

1

1
1
3
1

2
4
5
9
1
28

Zgon
naturalny

1

1
2

1
2
1
8

Wypadki

1

1

Ilość kotów na dzień 31.12.2010-119
Ilość kotów na dzień 31.12.2011-191 w tym 72 koty wolno żyjące na terenie schroniska.

GOSPODARKI K O M l A L N F . l ••"-
SCHRONISKO D L A Z W I E R Z Ą T

2A ZGODNOŚĆ 2 ORYGINAŁEM
Szczecinek, dnia .^ć-.OŹ. 2*

(podpis)



URZĄD GMINY
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Szczecinek, dnia 12 kwietnia 2012r.
Ośr.6140.3.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.04.2012r. Urząd Gminy Szczecinek przesyła
informacje na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Szczecinek za
201 lr.:

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

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

Urząd zawarł również umowę z Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla

Zwierząt „Reks" w Kołobrzegu na udzielanie doraźnych zleceń i zapewnienie

bezdomnym zwierzętom opieki.

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

2011r.=36tyś

3. Opłata za utrzymanie zwierząt w schronisku j est to opłata:

a. stała i oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska -

Vet-Agro Serwis w Czarnkowie .

b. jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

W

Otrzymują:

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

2. a/a



U R 2 Ą D M I E J S K I
ul. Rynek 15

14-S 10 TRZCINSKO-ZDRÓJ
NIP 858-10-01-725

tti, (091) 41 48 088
h\ (091) 4! 48 103

Trzcińsko-Zdrój, dnia 23.04.2012 r.

O.S. 6140.6.2012.KW

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 2011 roku Gmina Trzcińsko-Zdrój nie zawierała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki natomiast udzielała doraźnych
zleceń na powyższe.

2. W 2011 roku wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 11 psów.
3. Ogólny koszt realizacji całego zadania za 2011 rok wyniósł 3.870,00 zł. w formie

każdorazowej płatności rachunku za wyłapanie, hotelowanie, kwarantannę.

Z u p . BURMISTRZA
GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

mJfM/JfSzott
Z-catfBURMJSTRZA



ZARZĄD DRÓG GMINNYCH
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ n n / t o n n, . t sportowa 19 Trzebiatów 11.04.2012

72-320 Trzebiatów
tel./fax (09!) 38 72 623

N1P 857- !8-02-317

ZDGiGK. ^701/7081/2012

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 02.04.2012 r. - Zarząd Dróg Gminnych i
Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie który działa w imieniu Burmistrza
Trzebiatowa, uprzejmie informuj e:

Ad. 1.
W roku 2011 gmina Trzebiatów miała podpisane umowy:
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą Animal Control, ul. Piaskowa
86/6, 72-010 Police
na przechowywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt z firmą Stowarzyszenie
Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS", ul. VI
Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.

Ad. 2.
W roku 2011 w gminie Trzebiatów wyłapano:
a. 39 szt bezpańskich psów
b. 10 szt. bezpańskich kotów

Ad. 3.
W roku 2011 na wyłapanie i umieszczenie w Schronisku bezdomnych psów i

kotów Gmina Trzebiatów poniosła koszty w wysokości 21.090,18 zł. Jednorazowa
kwota umieszczenia dorosłego psa w schronisku wynosi 500 zł.

D Y M K T O R

Józef D&mański



dnls 16 kwietnia 2012 roku

P6JP,Q53Q»15.2Q12

Biuro Ochrony Iwie."2ft

Fundacja dia Zwierząt „Argos"

UL Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2 dnia 05.04.2012 r,
Burmistrz Tuczna ud?ieia odpowiedzi:

M, l

Gmina Tuczne w roky 2011 miała podpisaną umowę 2 firmą „ WT-ARGO SERWIS" i

w Czarnkowie, na wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem
zwierząt w Schronisku dła Bezdomnych Zwierząt,

M, 2

W Gminie Tuczno m koniec 2011 roku wyłapano i utrzymywano ra koszt gminy 10 psów i 2
koty.

Ad. S

Ko-szt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł: 43,350,54 zł f czterdzieści trzy tysiące
trzysta ptę^dslesiąt 54/100). Płatność następowała po dostarczeniu eto Urzędu Faktyry ( mzNczems
mleśącme).

I powalaniem



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: <k.piecuch@tychowo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 10 kwietnia 2012 14:05
Temat: dot wniosku o udzielenie inf publicznej
Biuro Ochrony Zwierząt Tychowo 2012.04.10
Fundacji dla Zwierząt 'Argos"
ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:
1. Gmina Tychowa nie miała podpisanej stałej umowy. Każdorazowo zlecano schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Białogardzie wyłapywanie psów i zapewnienie im miejsca w schronisku.
2. W 2011 r. na terenie Gminy Tychowo odłowiono 15 psów, które przekazano pod opiekę schronisku w
Białogardzie. Odławiano tylko bezpańskie psy.
3. Łączny koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 5 250,00 zł. Płatności dokonywane były na
podstawie wystawionych faktur za wykonanie usługi.

z poważaniem

Krzysztof Piecuch

Urząd Miejski w Tychowie
ul. Bobolicka 17
78-220 Tychowo
tel. 94311 51 30 wew. 275
fax. 94311 5566

2012-08-11

HP Compaq dc7800
Text Box
ZP Tychowo



GMINNY OŚRODEK SPORTU l REKREACJI
w USTRONIU MORSKIM

78-111 Ustronie Morskie, ul. Polna 3
tel./fax943515944

GOSiR.6140.k|.2012.RW

Ustronie Morskie, dnia 2012.04.23.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie
przekazania informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ informuję :
ad. l ) w roku 2011 na terenie gminy nie były organizowane akcje wyłapywania bezdomnych
zwierząt, były natomiast zgłaszane pojedyncze przypadki przez mieszkańców
o bezdomnych psach , które każdorazowo Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu
Morskim przewoził do Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu , z którym posiadamy podpisaną
umowę,
ad. 2 ) w roku 2011 do schroniska przekazano dziewięć psów ,
ad. 3 ) w roku 2011 koszt przekazania bezdomnych psów do schroniska wyniósł 5.535,00 zł
(płatne było każdorazowo przelewem po wystawieniu faktury).

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Urząd Gminy Ustronie Morskie.
3. a/a.

Sprawę prowadzi:
Podinspektor Roman Winiecki, tel. 94 3515095.

mgr i



UKZĄD MIASTA
19 7«-«00 WAŁCZ

Plac Woloo*oi 1
(0-W) 258-4471. ta 2«-26ie Wałcz, 30 kwietnia 2012 r.

IM. 6140.5.2012

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

Odpowiadając na pismo z dnia 6.04.2012 r. informujemy:

1. W 2011 r. Gmina Miejska Wałcz 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 2011 r. umieszczono w schronisku 33 bezdomne zwierzęta z terenu miasta Wałcz.

3. Koszty przyjęcia i utrzymywania zwierząt w schronisku w 2010 roku wyniosły

120.722,75 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.

NAĆ/
Wydziołu Infroslrik

Magdalena i

CELNIK
w^JMeiskiej i Środowisko

ńżyńska-Zdziabek

ASz



WÓJT GMINY
WAŁCZ

woi. zachodniopomorskie

SG.5520.08.2012 Wałcz,04.05.2012r

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 06 kwietnia 2012r Wójt Gminy Wałcz

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

zwierząt bezdomnych N/ET-AGRO SERWIS w Trzciance na wyłapywanie i

zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym.

W 2011 roku w schronisku umieszczono 6 bezpańskich psów.

W 2011 roku za schronisko i pobyt zwierząt bezpańskich Gmina Wałcz zapłaciła

łącznie 25.268,43 zł, a za usługi weterynaryjne( koszty leczenia , szczepienia,)

5.024,25 zł.

inż. Kryś,
SEKRE



GMINY
74-201 WARNICE
woj. zachodniopomorskie

Naszznak:OŚ.6140.12.2012.MO

Warnice, dnia 23.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.04.2012 r. (data wpływu do tut.
urzędu 05.04.2012 r.) w sprawie udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" informuję, że:

1. Gmina Warnice udzielała w 2011 r. doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki firmie „ANIMAL
CONTROL" Zbigniew Kossewski z siedzibą w Policach.

2. W 201 1 roku odłowiono 7 psów z terenu gminy Warnice.
3. Łączny koszt realizacji zadania w 201 1 r. wyniósł: 2 400,00 zł, forma opłaty

jednorazowa.

Z poważaniem

Ostrowska

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



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

fax (091)3 971567

e-mail: urzad@wegorzynoe.pl; http:// www. wegorzyno.pl

Węgorzyno, dnia 10.04.2012 r.
Znak:OŚ.6140.4.201lMJ

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

W odpowiedzi na pism^ z dnia 02.04.2012 r., (wpł. dn. 06.04.2012 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 2011 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 2011 roku wyłapano 6 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 4.500 zł. Zgodnie z umową zawartą ze

schroniskiem koszt wyłapania jednego psa w 2011 r. wyniósł 550 złotych, a od

11.05.2011 r. 700 złotych. Należności te są płatne przelewem na podstawie wystawionej

faktury po każdorazowym wyłapaniu psa.

Z poważaniem
U

fTRZ

Otrzymują:
(j). Adresat

2. A/a

mka Kuimińska



WÓJT GMINY
WIDUCHOWA Widuchowa, 2012-04-16

GNG:6140J5.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012r., w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" " przesyłam odpowiedź na zadane w piśmie pytania:

1.Gmina Widuchowa w 201 Ir. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
firmie „Animal Control" Zbigniew Kossewski ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police.
2. W 2011 r. Pan Kossewski wyłapał 15 bezdomnych psów.
3. W 201 Ir. koszt realizacji całego zadania wyniósł 3 980zł, płatność następowała przelewem w
ciągu 14 dni po przedłożeniu faktury. Na powyższy koszt składa się opłata za wyłapanie psa a także
opłata za odbycie 14-dniowego okresu kwarantanny.

Michał Lidwin



WÓJT GMINY WiEk,_CHGm
ul. Długa 29, 78-530 Wierzch
tel 094 36 18 327, 094 36 18 597

fax09436 18*87

OS. 1431.05.2012

Wierzchowo, dnia 16.04.2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Nawiązując do złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywania" informuję, co następuje:

1. w roku 2011 Gmina Wierzchowo miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt

„ANIMALS" ul. Zwycięstwa 58, 78 - 200 Białogard,

2. w roku 2011 umieszczono l psa w schronisku w Białogardzie,

3. Gmina Wierzchowo w roku 2011 poniosła koszt w wysokości 700,00 zł za przyjęcie psa do

schroniska, a także przekazała środki w wysokości 15 000,00 zł na budowę kojca.



Wolin, dnia 13.04.2012 r.
BURMISTRZ WOLINA

ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

RG.614011.20U.KG

Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 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 Sosnowicach,

- w roku 2011 na terenie gminy Wolin wyłapano 33 bezdomne psy,
- koszt utrzymania Schroniska w roku 2011 wyniósł 41.866,76 zł.

Z poważanie

Otrzymują.
1. adresat.
2. a/a



MIEJSKI XV

ul. Stary Rynek 3 78-52O Zlocieniec
tel. O 94 36 72 022 / 33 / 44 / 66 / 99 fax. O 94 36 71 618

l e-mail

SM.6140.1.32.2012.PK

Złocieniec, dn. 18 kwietnia 2012 r

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2013 r w sprawie , przedstawienia
informacji w jaki sposób gmina zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom w 2011 r,
informuje, iż:

l/ Gmina Złocieniec posiada zawartą umowę ze schroniskiem Towarzystwa Ochrony
Zwierząt „ Animałs" w Białogardzie. Na mocy tej umowy schronisko wyłapuje bezdomne
psy z terenu gminy Złocieniec, i umieszcza je w swoim schronisku , znajdującym się
w Białogardzie.

11 W roku 2011 8 bezdomnych psów, przekazano do schroniska TOŻ „ANCMALS"
w Białogardzie, natomiast w 9 przypadkach bezdomne psy trafiły do adopcji do osób
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Złocienłec

3/ na realizacje zadania własnego gminy , jakim jest zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom w budżecie na rok 2011 r zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.
Jednorazowa płatność za umieszczenie psa w schronisku w 2011 r wynosiła 700 zł.

BU

Wal>

5TRZ

odarczyk
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