Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
57-256 Bardo, Rynek 2
tel. (74) 81 71 478-479, fax. (74) 81 71 424
URZĄD MIASTA I GMINY
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tei. 074/ 817 14 78, fax 074/ 817 14 24

Bardo, dn. 03.04.2012 r.
RI.6624.08.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37Ą
040886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 w sprawie udzielenia informacji
publicznej informuję:
1. Gmina Bardo w roku 2011 zlecała doraźnie wyłapywanie bezdomnych zwierząt
wyspecjalizowanej firmie weterynaryjnej, która przejmowała całościowo realizację
opieki nad bezdomnym zwierzęciem.
2. W 2011 rok Gmina Bardo zlecała pięć razy odławianie psów i 3 eutanazje .
Koszt odłowienia psa i umieszczenie go w schronisku wynosił 1600 zł.
Weterynaryjna pomoc przy wypadkach drogowych; 350 zł.
Adopcja zwierząt bezdomnych 2011 r., przez podpisanie umowy z Gminą na
przechowanie psa ;1000 zł.
3. Łącznie w 2011 roku gmina wydała na ochronę zwierząt bezdomnych 10050,00 zł.
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Urząd Miejski w Bielawie

LAWA

Bielawa, dnia 12.04.2012r.

FM.6140.14.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt "Argos"
ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

dot. wniosku z dnia 26 marca 2012r o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Nawiązując do w/w wniosku, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 29.03.2012r. uprzejmie
informuję, że:
1. Gminy Miejska Dzierżoniów, Bielawa i Gmina Dzierżoniów wspólnie przeprowadziły
konkurs na wyłonienie podmiotu, który prowadził w latach 2008-2011 schronisko dla
zwierząt przy ul.Brzegowej 151 w Dzierżoniowie. W wyniku przeprowadzonego konkursu
schronisko prowadzone było przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL" z siedzibą
w Dzierżoniowie.
2. Dla Bielawy zabezpieczono w schronisku 12 miejsc dla psów/ kwartał (w IV kwartale do 14
psów). Do schroniska przekazano 47 psów.
3. w 2011 Gmina poniosła wydatek na utrzymanie schroniska w wysokości 50.000 zł. (co
miesiąc przekazywano Stowarzyszeniu dotację w wysokości 4.166,66 zł).
Referatu Fi

Kierownik
nowania Miasfa

a/awyk.WWB

58-260 Bielawa, Pl. Wolności 1
Referat Funkcjonowania Miasta
tel. + 48 74 83 28 757, fax + 48 74 833 58 38
URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE POSIADA
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

potwierdzający wypełnienie wymagań normy PN - EN 9001:2009

e-mail: um@um.bielawa.pl
http://www.bielawa.pl

NIP: 882-18-69-602
REGON: 000524950

U RŻĄ D MIEJSKI

w Bierutowic
56-420 Bienuów, ui. Moniuszki 12

Bierutów, dn. 02.04.2012r.
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję :
Adl) Tak - stała umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym
MarMac , ul. 3 Maja 12; 56-400 Oleśnica.
Ad2)

Wyłapanych 15 psów.

Ad 3) Koszt realizacji całego zadania (wyłapania, transportu, przekazania do
schroniska, opieki weterynaryjnej) - 77.149,56 zł.
Forma płatności za opiekę-jednorazowa za umieszczenie w schronisku.
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"Izabella Łączyńska" <izabellalaczynska@boguszow-gorce.pl>
<boz@boz.org.pl>
26 kwietnia 2012 09:59
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Gmina Boguszów-Gorce, w nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji
publicznej, poniżej przedstawia odpowiedzi na zawarte w nim pytania:

ad.1 W 2011 r. Gmina Boguszow-Gorce miała zawarta umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnieniu im opieki weterynaryjnej z firmą „GUT-FARMER” S. Gut z siedzibą w
Osolinie przy ul. Jastrzębia 11. Umowa zawarta była na okres od 1 marca 2011 r. do
31.12.2011 r.

ad.2 W 2011 r. na koszt gminy wyłapano 5 psów.

ad.3 Koszt całego zadania wyniósł:10 292,00 zł. Umowa obejmowała wynagrodzenie w
postaci miesięcznego ryczałtu w kwocie 200 zł. netto + 23% VAT oraz wynagrodzenie w
wysokości 1 456,00 zł. netto + 8% VAT za każdorazowe wyłapanie zwierzęcia wraz z
transportem i zapewnieniem opieki.

Izabella Łączyńska
Wydział Inwestycji Miejskich
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
tel. 74 844 93 11 wew. 59

2012-08-13
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Bolesławiec, dnia 10 kwietnia 2012 roku

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

Odpowiadając na pismo z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie realizacji „programu
opieki na zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego znowelizowaną ustawą
o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że program ten został uchwalony Uchwałą
Nr XIII/87/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Bolesławiec w 2012 roku.
W roku 2011 gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, natomiast każdy przypadek załatwiany był w ramach zlecenia na usługi
weterynaryjne oraz na utrzymywanie psów i ich opiekę. Na koszt gminy w roku 2011
objętych było opieką 8 sztuk psów. Koszt ten wynosił 3.620,46 zł. Forma płatności za
usługi oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z up. Wójta
IrepćJGp&sfćzyszyn
Dgart§lneśen3ospoda rczej

BURMISTRZ
Bolkowa

Bolków, dnia 02.04.2012r

RN. 6140.11.2012

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie
udzielenia informacji n/t sposobu i skutków wykonywania zadań dotyczących opieki nad
zwierzętami i ich wyłapywania zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, informuję:
1. Gmina w 2011 r. nie posiadała stałej umowy ze schroniskiem oraz na

wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Bolków. Były natomiast dokonywane jednorazowe
usługi interwencyjne w zakresie odłowu a następnie przekazania zwierząt pod
opiekę z możliwością ich adopcji
Obornikach

do schroniska

stałą

„ GUT - FARMER" S. GUT w

Śląskich, ul. M. C. Skłodowskiej 30, 55-120 Oborniki Śląskie.

2. W 201 Ir odłowiono cztery bezdomne psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 5.536 zł - jednorazowa odpłatność za każdy
odłów i umieszczenie psa w schronisku.

Borów, dnia 11 kwietnia 2012 roku
SEK.1431.14.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos”
ul. Gancarska 37 A
04‐886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca
2012 roku (wpłynął do tut. Urzędu w dniu 30 marca 2012 roku) w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, informuję:
Ad.1
W 2011r. gmina nie miała stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,
Ad.2
Nie było takich przypadków.
Ad.3
Nie było takich przypadków.

Z poważaniem
z up. Wójta
Sekretarz Gminy Borów
Mariusz Majewski
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"Magda Gałecka-Budzik" <mgalecka@brzegdolny.pl>
<boz@boz.org.pl>
30 marca 2012 11:17
informacja publiczna-Brzeg Dolny

Urząd Miejski
w Brzegu
Dolnym
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca 2012r, nt.
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" , Urząd Miejski w Brzegu Dolnym informuje:
1. od 2006 roku Gmina Brzeg Dolny posiada umowę o świadczeniu usług lekarskoweterynaryjnych z Przychodnią Weterynaryjną „Podaj Łapę” w Brzegu Dolnym przy ul.
Zwycięstwa 8 reprezentowaną przez lekarza weterynarii Artura Różyckiego,
2. w 2011 roku zostało wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy 30 szt. zwierząt,
3. całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 914,32 zł brutto, forma płatności - comiesięczne
faktury.

Magda Gałecka-Budzik

Urząd Miejski, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
Magdalena Gałecka-Budzik
tel. +48 (71) 319 51 17 wew. 145, fax. +48 (71) 319 56 83
e-mail: mgalecka@brzegdolny.pl

2012-08-15

000528540
Urząd Miasta i Gminy
ul. Sienkiewicza 6

t161.1074)8117600

Bystrzyca Kłodzka, dnia 03.04.2012 r.

fax (074) 811 15

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa
/
Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publiczne].
1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W roku 2011 gmina Bystrzyca Kłodzka posiadała podpisaną umowę na świadczenie usług
związanych z wyłapywaniem i zapewnieniem dalszej opieki bezdomnym zwierzętom
z firmą „GUT - FARMER" - Stefan Gut z siedzibą w Osolinie oraz współpracowała
z Fundacją „Pod psią Gwiazdą" z Polanicy Zdroju.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2011 roku?
W 2011 roku ww. firmie zlecono wyłapanie dwóch bezdomnych psów z terenu miasta
Bystrzyca Kłodzka. Jednego psa przekazano Fundacji „Pod psią Gwiazdą".
Ponadto na bieżąco zlecano lekarzom weterynarii wykonywanie usług weterynaryjnych
polegających na udzielaniu pomocy bezdomnym zwierzętom. Poprzez współpracę z lokalnymi
lekarzami weterynarii oraz sołtysami podejmowane były działania w celu zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom poprzez adopcję wśród mieszkańców.
3. Jaki był w 2011 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką inna?)
Ogólny koszt poniesiony przez Gminę w 2011 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
wyniósł: 9 201,08 zł. Zadania polegające na przekazywaniu bezdomnych psów były realizowane
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a firmą „GUT - FARMER".
Wykonywanie usług weterynaryjnych polegających na udzielaniu pomocy bezdomnym
zwierzętom przez lekarzy weterynarii były realizowane w formie umowy - zlecenia.
Otrzymuje:
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Bystrzycy Kłodzkiej
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URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

Chocianów05.04.2012r.

RGM.6140.1.8.2012

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

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące pozyskania informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidziane ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że:
• Gmina Chocianów w 2011 r. miała podpisaną umowę z Prywatną Wielobranżową Firmą
Usługową „HART" Dozór Sanitarno-Porządkowy ul Mikołaja Kopernika 12/5, 58-160
Świebodzice, która działała na zlecenia a w przypadkach nagłych wymagających szybkich
interwencji korzystała z usług miejscowych weterynarzy. Natomiast psy docelowo trafiały do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Ceglana l, 59-220 Legnica, z którym zawarta była
w tych latach umowa na przyjmowanie psów z naszego terenu.
• W roku 2011 z terenu Gminy Chocianów zostało odłowionych 32 szt. psów.
• Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 69.125,13 zł
Gmina Chocianów płaci za każdy dzień pobytu psa w schronisku do momentu zejścia z
rejestru tj. adopcji lub naturalnej śmierci.
URM1STRZA
.ik Referatu
owiska, Rolnictwa
tó Mieniem

mgr Mikoplam Wendzonka

Sprawę prowadzi: Zbigniew Zielińsk nr kontaktowy (76) 8185020 wew. 119

Otrzymują:
1) Adresat,
2) RGM a/a.

JHZĄD MIEJSKI
W CHOJNOWIE

WYDZIAŁ ROZWOJU
.-SPODARCZEGO

59-225 chojnów

.

.
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or 10n/IA
Chojnów
2012.04.03

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2012 r. w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję, że :
— Gmina w 2011 roku zlecała wykonanie doraźnych odłowów bezdomnych
zwierząt Firmie P.W.F.U „HART" Sławomir Jamróz Dozór Sanitarno Porządkowy ul. Kopernika 12/5 58-160 Świebodzice
— W 2011 wyłapano 8 szt bezdomnych psów,
- Gmina w 2011 poniosła koszty na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich
opiekę - w wysokości 16303,80 zł.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

URZĄD GMINY
59-225 CHOJNÓW
ul Fabryczna 1
woj dolnośląskie
(4)

Chojnów, dnia 23.05.2012 r.

PP.6140.i£ .2011.RL
Biuro
Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

dotyczy : Wniosku o udzielenie informacji publicznej

Urząd Gminy Chojnów odpowiadając na Wasze pismo dotyczące sposobu i skutków
wykonania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" informuje w
kolejności zadanych pytań :
1. Gmina Chojnów w roku 2011 nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Wykonanie interwencyjnych odłowów bezpańskich psów
zleciła firmie :
Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa
„HART"
Dozór Sanitarno - Porządkowy
Jamróz Sławomir
ul. Kopernika 12/5
5 8-160 Świebodzice
- Gabinet Weterynaryjny, Wacław Pachecka, ul. Głogowska 4 a, 59-140 Chocianów
2. W 2011 r. odnotowano 8 wyłapanych psów, którym zapewniono opiekę w schronisku odłów jak i koszty utrzymania psa w schronisku poniosła gmina w całości.
3. W 2011 r. całkowity koszt poniesiony na wyłapanie i opiekę dla psów wyniósł:
wyłapanie psów wraz z transportem do schroniska - 10928,55 zł
pobyt psów w schronisku - 9 920,20 zł
transport padliny - 147,96 zł
RAZEM: 20 996,71 zł
Opłaty nastąpiły na podstawie faktur.

Sprawę prowadzi: mgr inż Radosław Lipa ( 076 - 8187908 w 36 )
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"Urszula Adamczyk UG Ciepłowody" <srodowisko@cieplowody.pl>
<boz@boz.org.pl>
16 kwietnia 2012 10:18
Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Gminy Ciepłowody w odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 (data wpływu 29.03.2012)informuje,
że nie mamy podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze schroniskiem, ponieważ w
obrębie 120 km od naszej Gminy są one przepełnione i nie wyrażają zgody na podpisanie z nami umowy.
Obecnie została podpisana umowa z firmą Gut‐Farmer , która świadczy usługi w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, jednak nie jest to schronisko dla zwierząt.
Na terenie Gminy Ciepłowody zostały w 2011 r. wyłapane 3 psy, którym znaleźliśmy opiekuna dzięki
uprzejmość i pomocy Sołtysów oraz za pomocą artykułów na stronie Urzędu dot. poszukiwania
właściciela dla bezdomnego psa.
Z poważaniem
Urszula Adamczyk

-This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
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Rol.6140.1.2012

Cieszków dn. 08.05.2012r.

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

Urząd Gminy w Cieszkowie w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26 marca 2012r.
informuje,że:
1. Gmina Cieszków nie ma zawartej umowy z żadnym podmiotem gospodarczym na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub na zapewnienie im opieki. Czynności te są
wykonywane we własnym zakresie ,występują one sporadycznie. Najczęściej
zagubionym zwierzętom odnajdują się właściciele lub są adoptowane przez nowych
właścicieli.
2. W roku 2011 wyłapano 3 szt psów, które zostały zwrócone właścicielom bądź
adoptowane.
3. Koszty tego zadania akurat były znikome, które nie były w ogólnym rozrachunku
brane pod uwagę.

Urząd Gminy Czarny Bór
ul. XXX- lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

Czarny Bór 03.04.2012 r.
GKR.6140.3.2012
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

dotyczy: informacji

nt. -wykonywania przez Gminą zadania: „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "

W związku z Państwa pismem z dnia 26 marca 2012 r., uprzejmie informuję, iż:
1. W roku 2011 Gmina posiadała umowę z Towarzystwem Opieki na Zwierzętami,
Okręg Dolnośląski, z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, u. l-go Maja 45/7, na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienie im opieki.
2. W 2011 r. z terenu Gminy Czarny Bór wyłapano i zapewniono opiekę dla 10 psów.
3. W roku 2011 koszt realizacji ww. zadania wyniósł 15 000 zł, płatne każdorazowo, po
przedłożeniu przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami noty obciążeniowej za
wykonanie zlecenia zgodnie z umową.
MINY
Górecki

Sporządził: EwaMuras, tel. (74) 845-01-39, wew. 26

Telefony:
747 8450 139
747 8450 137
fax: 747 8450 006

Kontakt:
e-mail: sekretariat(g),czarnv-bor.pl
www.czarny-bor.pl
BIP: czarny_bor.bipgmina.pl

Godziny pracy Urzędu:
pon, śr, czw-7.30- 15.30
wt.- 7.30-16.30
piątek- 7.30- 14.30
Dyżury Wójta:
Wtorek- 8.00-16.00

IGMINA CZERNICA ;;a
GMINA

URZĄD GMINY CZERNICA

jggfl FAIR PLAY

Kolejowa 3. 55-003 Czernica
www.czernica.pl, einail: czernica@czernica.pl

ROiSO.614.3-l.2012.MD
Czernica 04 kwietnia 2012 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 r. o udzielenie informacji publicznej informuję:
Ad 1. Gmina Czernica w 2011 r. miała podpisaną stałą umowę z firmą MarMac Marcin Kolenda, ul. 3
Maja 12, Oleśnica na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz dalszego postępowania z tymi
zwierzętami na terenie Gminy Czernica. Doraźnie były udzielane zlecenia lekarzom weterynarii z
terenu Gminy Czernica na usługi weterynaryjne i opiekę:
Ad 2. W 2011 wyłapano 9 psów. W 2011 r. na koszt gminy utrzymywanych było 33 koty oraz 18
psów
Ad 3. W 2011 - koszt realizacji zadania to 44853,73 zł
Płatność była dokonywana po otrzymaniu faktury za wykonane zlecenie.

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Dąbrowska
71/3813934

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon: 071-318-01-23, faks: 071-318-01-24, NIP: 896 13 14 672,

REGON:000533825

Urząd G m i n y D ł u g o ł ą k a
D ł u g o ł ę k a , ul. Robotnicza 12, 55-095 M i r k ó w
tel.:71 323-02-03, f a x : 7 1 323-02-04
w w w . g m i n a . d l u g o l e k a . p l . gminaOigmina.dluaoleka.pl
Długołęka, dnia 2012-04-10
OŚ.6140.10.2012.MN

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012r. (data wpływu:
29.03.20lir.) na temat wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na pytania zawarte w w/w piśmie, informujemy co następuje:
Ad. l
W 2011 r. gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Długołęka i zapewnienie im dalszej opieki z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe Marmac Marcin Kolenda z siedzibą 56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 12.
Ad.2
W 2011 r. na terenie gminy wyłapano 62 bezdomnych zwierząt, w tym 5 kotów i 57 psów (41
psów przekazano Towarzystwu Opiekł nad Zwierzętami, 14 zwierząt (w tym 4 koty) oddano
do adopcji, 5 zwierząt (w tym l kota) poddano eutanazji, 2 psy oddano ich właścicielom).
Ad. 3
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 67236,70 zł (w tym 64716,70 zł na
wyłapywanie i przekazywanie zwierząt do dalszej opieki organizacji ochrony zwierząt oraz
2520 zł na pokrycie kosztów leczenia, sterylizacji bądź kastracji zwierząt bezdomnych
przekazywanych bezpośrednio do adopcji).
Koszty wyłapywania, przetrzymania, transportu, opieki weterynaryjnej oraz
przekazywania do organizacji ochrony zwierząt były ponoszone w ramach umowy raz w
miesiącu, na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt wyłapywanych.
Koszty leczenia, sterylizacji lub kastracji zwierząt przekazywanych bezpośrednio do
adopcji były ponoszone jednorazowo na podstawie zleceń jednostkowych.
/up. WÓJTA GMINY
iK^ WYDZIAŁU

Otrpmują:
(J./ Adresat
2. OŚ-a/a

Sprawę prowadzi Marta Nawroeka
pok.12I.tel.71/323-02-72

U R Z Ą D GM.INY
-170 Dobromierz, Plac Woln

j-rfli

• • - inn

Dobromierz, dniaW.l.kwiecień 2012 r.

(2)" ' fax/O?A/8586460
r~ry f x-i';o't':j1 ''••" : ^!j^-'l3-3t3-46(i

RBiR 7081.1.2012

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

W odpowiedzi na zapytanie 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 Gminy w Dobromierzu
informuje, że w 2011 roku Gmina zawarła umowę na realizację zadania dotyczącego
wyłapywania, transportu i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy ze Schroniskiem
„AZYL" w Dzierżoniowie. Na realizację tego zadania przekazała środki finansowe w kwocie
16000 zł, płatne w II transzach 6000 zł i 10000 zł.
Dodatkowo w roku 2011 na wniosek organizacji pozarządowej Schroniska „AZYL" Gmina
przekazała dotację w wysokości 6.500zł na realizację zadania wyłapywania i opieki nad
psami z terenu Gminy Dobromierz oraz dodatkowo ISOOzł Gmina zapłaciła Straży dla
zwierząt Okręg Dolnośląski w Boguszowie Gorcach za wyłapanie i opiekę nad psem rasy
„Haski".
Łącznie w roku 2011 z budżetu przekazano środki finansowe w wysokości 24.000 zł za
wyłapanie i opiekę nad 10 psami.

U R Z Ą D GMINY
55-216DOMANIÓW56
woj Dolnośląskie
tel. .71 301 77 26 lut? 35, fax 71 301 7S 83
REGON 000536605, N!P 912-13-90-967

R.6140.1.2012

Domaniów, 2012.04.03

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

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 26.03.2012r. o udzielenie
informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd
Gminy w Domaniowie informuje:
1. Urząd Gminy w Domaniowie w 2011 roku doraźnie zlecał odławianie
bezdomnych psów z zapewnieniem dalszej ich opieki w przytulisku.
2. W roku 2011 wyłapano na koszt gminy 3 psy.
3. Gmina z tego tytułu poniosła jednorazowe koszty odłowienia za umieszczenie
w przytulisku bezdomnych psów na kwotę 3332 złotych.

mgr
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"Barbara Niedziałkowska" <gks@duszniki.pl>
<boz@boz.org.pl>
17 kwietnia 2012 13:15
informacja publiczna

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje iż:
1. Gmina nie miała podpisanych stałych umów. Doraźne zlecenia były zlecane firmie „Pod
Psią Gwiazdą” Polanica-Zdrój i „Gut farmer” Oborniki Śląskie.
2. W roku 2011 wyłapano sześć psów w tym trzy znalazły swoich właścicieli.
3. Koszt zadania wyniósł 6221,84 zł brutto. Opłaty były jednorazowe.
Z poważaniem
Barbara Niedziałkowska
inspektor d/s gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
Gmina Miejska
ul. Rynek 6
57‐340 Duszniki Zdrój
e‐mail: gks@duszniki.pl

2012-08-12

Urząd Miejski w Dusznikach -Zdroju
57-340 Duszniki -Zdrój, ul. Rynek 6, tel. (74)8669210,(74) 869 76 60,
fax (74) 8669 025, e-mail: duszniki@duszniki.pl,www.duszniki.pl

Duszniki Zdrój 2012-04-12

RT.GKS.1431.1.2012.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje iż:
1. Gmina nie miała podpisanych stałych umów. Doraźne zlecenia były zlecane firmie „Pod
Psią Gwiazdą" Polanica-Zdrój i „Gut farmer" Oborniki Śląskie.
2. W roku 2011 wyłapano sześć psów w tym trzy znalazły swoich właścicieli.
3. Koszt zadania wyniósł 6221,84 zł brutto. Opłaty były jednorazowe.

z poważaniem
\

1ISTRZA

WL

rski

Otrzymują:
|L) Adresat
2. RT.GKSa/a.
Sprawę prowadzi:
inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Barbara Niedziałkowska tel. 74 86 97 669, 530 422 826

URZAJD G M I N Y
w Dziadowej Kłodzie
ul Oleśnicka l, 56-504 Dziadowa Kłoda

Dziadowa Kłoda dnia 19.04.2012r

woj. dolnośląskie
R E G O N 000533848
N I P 619-11-12-947

Nr 6140.2.2012

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie przekazuje
następującą informację:
- w roku 2011 gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnianie im opieki - firmie „GUT-FARMER" S.Gut ul. Orkana 1/2 Oborniki Śląskie;
jednak gmina praktykuje przekazywanie bezdomnych psów do schroniska umieszczając je
uprzednio na nieruchomościach prywatnych, aby ograniczyć konieczność wyłapywania;
-w roku 2011 gmina prowadziła następujące działania związana z bezdomnymi psami:
- do schroniska dla zwierząt przekazano 5 bezdomnych psów.
- do adopcji przekazano 10 bezdomnych psów ( w tym 3 suki po uprzedniej sterylizacji oraz
7 zaszczepionych szczeniąt);
- gmina zaopiekowała się dwoma bezdomnymi psami (po zgonie właściciela psów)
umieszczając je na jednym z obiektów gminnych jako psy stróżujące.
- całkowity koszt realizacji zadania dot. ochrony psów bezdomnych wynosił w roku 2011
6.183,00 zł

w ódr
mg/j Ta

Urząd Miasta
Rynek l, 58-200 Dzierżoniów
tel.: +48 74 645 0800, fax: +48 74 6415530
http://www.dzierzoniow.pl e-mail:um@um.dzierzoniow.pl

Wydział Organizacyjny

tniaato 2 iwicjttfywft.

tel.: +48 74 645 08 13

e-mail: um@um.dzierzoniow.pl

OR-2.1431.25.2012

Dzierżoniów, dnia...^f>....kwietnia2012r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012r. o udostępnienie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt poniżej odpowiadani na pytania
zawarte we wniosku.
1.

Gmina Miejska Dzierżoniów w ramach zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
posiada umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL w Dzierżoniowie
(organizacja

pozarządowa).

W

ramach

tej

umowy

Gmina

dofinansowuje

Stowarzyszenie, które prowadzi schronisko dla zwierząt w Dzierżoniowie. W ramach
umowy Stowarzyszenie wyłapuje, a następnie opiekuje się bezdomnymi zwierzętami
w schronisku w Dzierżoniowie.
2. Wszystkie bezdomne psy z Dzierżoniowa trafiają do schroniska w Dzierżoniowie.
W 2011 roku do schroniska z terenu Dzierżoniowa trafiło łącznie 100 psów.
3. W ramach zawartej umowy Gmina dofinansowuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
AZYL na zasadach określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Łączna roczna dotacja w 201 Ir. wyniosła 100.000 zł. Dotacja
wypłacana była w ratach miesięcznych.

godziny przyjęć:
pon, śr, czw: 7:30-15:30
wt:
7:30-16:30
pt:
7:30-15:00

EFOMB

Recognised for excellence
S star

GMINA

DZIERŻONIÓW

58-200 Dzierżoniów ul. Piastowska l
telefon (74) 832-56-95
fax. (74)832-56-94
NIP: 882-10-08-981
REGON: 890717875
http://www.iig.dzierzoniow.pl
e-mail: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 13-04-2012
Numer: MK.6140.5.2012-2
05X8121131

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2012r. (data wpływu) dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" wyjaśniamy:
1. W dniu 19 grudnia 2008r. w Dzierżoniowie została zawarta pomiędzy Gminą Miejską
Dzierżoniów, Gminą Bielawa, Gminą Dzierżoniów a Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 151 umowa na realizację zadania
publicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Umowa zawarta
została na lata 2009-2011.
2. Na zlecenie gminy w 2011 r. wyłapano 25 bezpańskich psów.
3. Zgodnie z zapisami w/w umowy Gmina Dzierżoniów przekazywała rocznie w formie
dotacji 25000zł. Środki finansowe przekazywane były w comiesięcznych ratach
w wysokości 1/12 rocznej dotacji do dnia 10 każdego miesiąca.

z up. vyo
Jolanta
Zastęp!

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a
Sporządziła: Agnieszka źielińska tel.: 74 8325684

Wójta

Urząd Miejski w Głogowie
Rynek 10
67-200 Głogów
tel. (076) 7265-400

Głogów, dnia 18.04.2012r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos”
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
WK.DGM.6140.1. 54 .2012

W nawiązaniu do wniosku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt poniżej
przekazuję odpowiedzi na pytania zawarte w Waszym piśmie.
1. Gmina Miejska Głogów od wielu lat realizuje zadania przewidziane ustawą o ochronie
zwierząt zapewniając stałą opiekę poprzez wyłapywanie psów, zapewnienie miejsca w
schronisku i pomoc weterynaryjną. W ramach programu uruchomiła schronisko dla
bezdomnych zwierząt 17 sierpnia 2010 r. gdzie kompleksową obsług prowadzi Lider
Konsorcjum Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „AMICUS” z Głogowa.
Po roku działalności można powiedzieć, że schronisko spełnia swoje zadania na miarę
potrzeb naszego miasta.
W schronisku znajdują się:
- pomieszczenie murowane z boksami i budami ocieplanymi dla psów (120 miejsc),
- budynek gospodarczy z dodatkowym (osobnym) pomieszczeniem i wybiegiem dla
kotów (50 miejsc), pomieszczenie gospodarcze do składowania i przetwarzania
produktów - kuchnia, lodówka, gabinet weterynaryjny oraz pomieszczenie z lodówką
do przechowywania martwych zwierząt,
- kwarantanna - kojce trwale zamontowane do podłoża odizolowane od pozostałych
obiektów.
2. W roku 2011 do miejskiego schroniska trafiło 441 zwierząt , w tym 280 psów i 140 kotów
oraz 1 fretka – odłowy z terenów miejskich oraz tzw. kartonowe podrzutki pod bramę
schroniska, przywiązywanie zwierząt do schroniskowego ogrodzenia.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r wyniósł 468.219,00 złotych, w tym:
- dofinansowanie do szczepień przeciw wściekliźnie
- 15.400,00 zł
- akcja trwałego znakowania psów z terenu miasta Głogowa
- 17.000,00 zł.
- opłaty za dzierżawę terenu pod schronisko
- 37.400,00 zł

- utrzymanie schroniska (opieka weterynaryjna, utrzymanie
- 398.419,00 zł
schroniska, wyłapywanie psów i kotów, zbieranie padliny
utrzymanie schroniska.(kompleksowy
Płatności dot. utrzymania schroniska oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami
realizowane były na podstawie umów, w systemie miesięcznym (za wykonane usługi) tj.
- miejskie schronisko - miesięczne rozliczanie oparte na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką,
- usługi weterynaryjne - miesięczne rozliczanie usług (po zakończeniu miesiąca) na
podstawie faktur z załączonymi wykazami zaszczepionych i oznakowanych psów
- opłaty za dzierżawę gruntu pod schronisko - rozliczenie na podstawie co miesięcznych
faktur.
Ponadto informuję, że Gmina Miejska Głogów w ramach współpracy zawarła umowy na
przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Gmin ościennych (6 umów) za
odpłatnością, wg stawek ustalonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Głogowa.
Pragnę dodać, że działalność Lidera Konsorcjum - Głogowskiego Stowarzyszenia
Pomocy Zwierzętom „AMICUS” nie ogranicza się tylko do obsługi schroniska, ponieważ
prowadzi stronę internetową, na której znajdują się niezbędne informacje na temat
schroniska , ilości przebywających zwierząt, prowadzanej adopcji i organizowanych akcji
pomocy bezdomnym, poszkodowanym i porzuconym zwierzętom.
Sprawę prowadzi: Inspektor WK.DGM - Jolanta Rafałowicz
Tel. kont. (076) 7265-476
e-mail: jolar@ glogow.um.gov.pl
Z poważaniem
Kierownik WK.DGM
Monika Urban-Szambelan

WK/JR.

Głogów: 2012-04-16

Urząd Gminy Głogów

UL Słodowa 2b, 67-200 Głogów
tei. 76-836-55-55, fax 76-836-55-67
MP: 693 -10 -13 -775

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT "ARGOS"
Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Numer pisma: RK.6140.0005/002.2012

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29 marca 2012 r. dot. udzielenia

informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, co następuje:
1. W 2011 roku gmina Głogów miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienia im opieki z Głogowskim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami „AMICUS".
2. W 2011 r. na terenie gminy Głogów odłowiono 11 psów.
3. W 2009 r. koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł: 48 000,00 zł (w tym zakup karmy i usługi
weterynaryjne). Forma płatności - każdorazowo, jeśli istnieje konieczność
weterynaryjnej i zakupu karmy.

Z up.
BartlorUcl
Kierownik Refi
Srodowis

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

2. A/a.
Alina Kaleta, 076 836 55 58.

świadczenia usługi

URZĄD MIEJSKI w GŁUSZYCY
REFERAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ ! MIESZKANIOWEJ
58-340 Głuszyca, ui. Grunwaldzka 55
tel. 74 8459-479, 8t5<MSO
fa-Kr 74 H4.KR.Kifl

Głuszyca, dn^. J..04.2012r

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 26 marca 2012 roku o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania - opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania - zawartego w ustawie o ochronie zwierząt uprzejmie informujemy:
w roku 2011 Gmina Głuszyca nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
nie udzielono też doraźnych zleceń na ich wyłapywanie.
Zostały poniesione nakłady finansowe na opiekę i profilaktykę:
- jednorazowa opłata za zapewnienie opieki
1.000,- zł.
- sterylizacja - opieka i szczepienie profilaktyczne 2 piesków
636,12 zł.
- przewóz piesków do hotelu w celu przekazania do adopcji
l .248,60 zł.
- sterylizacja 2 kotek
280,- zł.
- profilaktyka - szczepienie l bezdomnego psa do adopcji
109,02 zł.
- eutanazja rannego kota
60,zł.
- rękawice, obroża i smycz
29,50 zł.
Razem

3.363,24

Usługi wykonane były przez uprawnione podmioty:
1. Tresura Psów
Hotel letnio - zimowy dla zwierząt
Waldemar Świderski
58-302 Wałbrzych, ul. Pułaskiego 32
2. Przychodnia Weterynaryjna TRI-VET s.c.
58-330 Jedlina Zdrój, ul. Piastowska 16
3. Stowarzyszenie Help Animals
55-320 Malczyce, ul. Sienkiewicza 10A.
Z poważaniem

Krzysztof Kotowicz
Sporządziła: J. Matysiak

tel. 74 88 66 757

zł.

URZĄD MIASTA I GMINY W GÓRZE
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Mickiewicza l
56 - 200 Góra
Województwo Dolnośląskie
tel. (065) 544-36-00 fax. (065) 543-26-58
www. gora.com.pl e-mail: gk@gora.com.pl
Góra, dnia 6 kwietnia 2012 r.

OS.6140.16.2012

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

Urząd Miasta i Gminy w Górze odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 26 marca
2012 r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuje, że:
1. Gmina Góra na chwilę obecną posiada umowę GK 273/10/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.,
która określa warunki i zasady współpracy w zakresie funkcjonowania i eksploatacji
Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Głogowie.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadzie doraźnych zleceń po
wyłonieniu wykonawcy w drodze zapytania ofertowego.
3. Na dzień dzisiejszy w Miejskim Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Głogowie
przebywają 4 psy oczekujące na adopcję. Od czerwca 2011 r. nowy dom znalazło 8 psów.
4. Koszty realizacji zadania poniesione w 2011 r.:
- l 230,00 zł - opłata za gotowość przyjęcia do schroniska
- 11 223,05 zł - opłaty związane z pobytem psów w schronisku
- 12 954,00 zł - odławianie bezpańskich psów
- 2 028,54 zł - zakup karmy na dokarmianie bezpańskich psów
- 859,96 zł - usługi weterynaryjne (w tym sterylizacja 4 wolno-żyjących kotek).

iba
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi: Magdalena Wysocka, referent, pokój nr 104, tel. 065 544 36 23, e-mail: patronowska@gora.com.pl

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
59-620 Gryfi* Śląski

Gryfów Śląski, dnia 12.04.2012 r.

WT.EK.6140.02.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
dot. Waszego pisma : znak -bez numeru, które otrzymaliśmy w dniu 29.03.2012r.
Gmina nie ma własnego schroniska dla zwierząt oraz nie ma podpisanej umowy
z żadnym schroniskiem. Na dzień dzisiejszy, mamy umowę ze Schroniskiem w
Jeleniej Górze , na wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt, jednak pod
warunkiem, że w danym momencie schronisko ma taką możliwość.
W Gryfowie Śląskim są osoby należące do Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Jeleniej Górze . Osoby te we własnym zakresie zajmują się
rożnego rodzaju pomocą taką jak dokarmianie zwierząt (głównie kotów), pomoc
w szukaniu nowych właścicieli bezpańskim psom, jak również zdobywanie
karmy od sponsorów.
Ilość zwierząt- psów przekazanych do schroniska w :
2011 r. - l pies.
Koszty gminy, to przekazanie psa do schroniska dla zwierząt, pomoc w leczeniu
oraz zakupie karmy w wysokości w sumie: 1.630, 87 zł.

Formy płatności za opiekę - jednorazowe za umieszczenie psów w schronisku
oraz usługi weterynaryjne .

Sprawę prowadzi Krystyna Samborska
Po/c. 6, tel 75/7812952

URZĄD GMINY
JANOWiCE WIELKIE
ul. Kolejowa nr 2
te!./fax (0-75) 75-15-124.75-15-185,285

Janowice Wielkie 05.04.2012r

UG.6140.1213.1 .2012.TCH

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

Dotyczy : Waszego pisma z dnia 26 marca 2012r w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Janowice Wielkie.

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich informuje że :
l . Gmina nie ma podpisanej stałej umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt.
Doraźnie zlecane są odłowy zwierząt , które dostarczane są na koszt Gminy
do Schroniska,
2. Ilość wyłapanych zwierząt w roku 201 1 :
- psy - szt 6
3. Koszt realizacji całego zadania w 201 Ir - 3.008,70 zł, za umieszczenie i
pobyt psów w schronisku
Zup.WÓJJAGMINY
S K K K lii n K 7, G M I N Y

Sprawę Prowadzi :
Tadeusz Chrząstowski
Inspektor UO
7575 15 1 8 5 w . H O

UftZĄD MIEJSKI
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Jawor, dnia 10 kwietnia 2012 r.

Rvn$tf

GK.6140.14.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A
W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r. w sprawie udzielenia
publicznej dotyczącej

sposobu

informacji

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miejski w Jaworze
informuje, że w roku 2011 podpisano następujące umowy:
1. Wyłapywanie bezpańskich , wałęsających się zwierząt bez opieki na terenie miasta Jawora ze
Zbigniewem Paruchem zam. w Jaworze przy ul. Legnickiej Nr 12 a,
2. Badanie kliniczne psów i innych bezdomnych zwierząt pochodzących z odłowu sanitarnego i
wystawianie zaświadczenia do schroniska dla zwierząt oraz sterylizacja zwierząt z:
a/ Przychodnia Weterynaryjna „ANIMAL" 59-400 Jawor ul. Gagarina 3b,
b/ Przychodnia Weterynaryjna „ W ZAMKU „ lek. wet.Jan Grzeszczuk 59-400 Jawor ul. Zamkowa 2 a
c/ Przychodnia Weterynaryjna s.c. Monika i Rafał Przybyszewscy 59-400 Jawor ul. Wokulskiego 4
3. Przyjmowanie na pobyt psów bezdomnych odbywało się na podstawie umowy z LPGK Legnica Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej l,
4. W zakresie wywozu i unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego- padłe
zwierzęta z Zakładem Rolniczo - Przemysłowy „FARMUTIL HS" S. A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4,
64-810 Kaczory
Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.), podpisano umowę z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Polsce, Koło w Jaworze z siedzibą w Jaworze przy ul. W. Witosa l B/3 na realizację
zadania publicznego tj. ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
W roku 2011 wyłapano 18 psów, w schronisku umieszczono 14 bezpańskich psów, które przy
współpracy z TOŻ Koło w Jaworze zostały adoptowane. Pozostałe po sprawdzeniu czytnikiem i
odnalezieniu właścicieli w rejestrze wg numeru indexel oddano właścicielom.
-

płatności za opiekę regulowano na podstawie wystawianych przez podmioty faktur, poniesione

koszty to kwoty:
Wyłapywanie psów i transport do schroniska - 21.600,00 zł.
-

Schronisko

-12.358,00 zł.

Umowy Przychodnie Weterynaryjne - 11.553,69 zł.
-

Umowa TOŻ Koło w Jaworze - 8.000,00 zł.

-

Umowa Farmutil-3100,65

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: M. Maciejczak tel. 76/8702021 wew. 224

ZASTĘPCA] BURMISTRZA
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Piwko

URZĄD MIEJSKI

58-1 40 Jaworzyna Slgska, ul. Wolności1
, _ woj. dolnośląskie
(1
tel. 074 85-88-230, Ot4 85-88-23:
r
ó i i
-\ r\ r\ o •-* r\ t ^
Jaworzyna
Śląska
30.03.2012
r.

1GK 7021.2.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „AGROS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie poniżej przedkładamy informację dotyczącą po wyższego:
La/Gmina Jaworzyna Śląska miała zawartą umowę w 201 Ir. ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt Schronisko dla zwierząt „AZYL" ul. Brzegowa 151, 58 - 200 Dzierżoniów w ramach
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pożytku publicznego.
Umowa dotyczyła wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym psom.
b/ dodatkowo zlecono wyłapanie i utrzymanie l szt. psa w Fundacji „Pod psią Gwiazdą,,
ul. Sienkiewicza 12, 57 - 320 Polanica Zdrój.
2.Łącznie wyłapano i przekazano do schronisk 9 szt. psów z terenu gminy Jaworzyny Śląskiej w
tym:
l pies - Polanica Zdrój
8 psów - Dzierżoniów
3.Koszt realizacji za zadanie realizowane w ramach konkursu przez Stowarzyszenie Przyjaciół
zwierząt w Dzierżoniowie wyniósł l ó 000,00 zł rocznie ( płatne kwartalnie w formie ryczałtu),
natomiast Fundacja „Pod Psią Gwiazda „ otrzymała jednorazowe zlecenie na kwotę 2400,00 zł.
Łączna kwota wydatkowana na realizację zadania wyniosła 18 400,00 zł.

Otrzymują:
l .Adresat
2a/a
Marek

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
5g-330JedliM-Zdrój, ul. Poznańska 2
' JA.84,552 15, 74 84 552 16
j^frłMdm©
NIP 886"10-00>982

Jedlina - Zdrój 3.04.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 r.
informuję:
Ad l. Gmina Jedlina-Zdrój nie posiadała w roku 2011 stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Dokonywano doraźnych zleceń firmie „GUT FARMER"S.Gut
ulJastrzębia 11 55-120 Oborniki Śląskie.
Ad 2. W roku 2011 wyłapano 4 psy i 6 szczeniąt.
Ad 3. Koszt realizacji tych zadań wyniósł 10036,52 zł.

DOTRZYMUJĄ:
U-^dresat
2.GMI-a/a

ZASTYGA BURMISTRZA MIASTA

sporządził: A. Lis

Marek Fedoruk

URZĄD MIASTA l GMINY
JELCZ - LASKOWICE
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
e-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl
www.jelcz-laskowice.pl
BIP: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

f<N
^^Tu
>^ \9»7 - 2013 ^

Jelcz-Laskowice, dnia 3 kwietnia 2012 r.
telefony:
sekretariat:
71 381 71 00
71 381 71 22
71 381 71 45

fax 71 381 71 11

GR. 6140.?

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

Dotyczy: Pisma z dnia 26 marca 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach informuje,
iż w 2011 roku nasza gmina nie zawierała stałych umów ani zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy były odławiane przez służby
komunalne i policję ).
W 2011 roku z terenu miasta i gminy odłowiono 20 bezdomnych
psów.
Całkowity koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 r.
( w tym usługi weterynaryjne, sanitarne i transportowe) wyniósł
59.156,85złotych, forma płatności przelew. Jednoraz wa kwota za
umieszczenie jednego bezdomnego psa w schronisku wyniosła 1500 zł.

Z up. 3U MISTRZA
mgr ini. arch. $0man LUuncfci
Kierowriitó Wydziału
Architektury i MeYuchomości

Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Hubert Papaj
Jelenia Góra, dnia 16 kwietnia 2012 r.

GK.7080.3.2012.P2

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

W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca 2012 r.
dotyczący

opieki

nad

bezdomnymi

zwierzętami,

Wydział Gospodarki

Komunalnej

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jeleniej Górze przekazuje następujące informacje:

1. W 2011 roku w Mieście Jelenia Góra wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz
zapewnianiem im opieki zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, prowadzące Schronisko dla Małych
Zwierząt w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej 33,

na podstawie Umowy nr

26/95 z dnia 27.09.1995 r.

2. W roku 2011: odłowiono 200 zwierząt, utrzymywano w schronisku 429 zwierząt.
3. W roku 2011 koszt realizacji zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami
w Mieście Jelenia Góra

wyniósł 419 999,30 zł, środki finansowe zostały

przekazane Schronisku dla Małych Zwierząt w formie dotacji z budżetu Miasta.

m MIAST/
Córy

nta Miasta
\J

Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Sudecka 29 , 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 46 220

fax: +48 75 75 46 396
e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl

U R Z Ą D GMINY

67-222 JERZMANOWA
ul. Głogowska Nr 7
tel,(076) 831-21-21 ; 831-21-79
fax 831-21-19 NIP 693-100-48-13

CiGO.6140.4.2012

Jerzmanowa, 03.04.2012 r.

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

dot. udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Wójt Gminy Jerzmanowa informuję, iż w 2011 r. Gmina Jerzmanowa nie zawierała stałych
umów oraz zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ponadto w w/w okresie czasu nie odnotowano przypadków bezdomności zwierząt.

W

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

KD

URZĄD GMINY
JEŻÓW SUDECKI
ul. Długa nr 63
58-521 JEŻÓW SUDECKI
NIP 611-27-26-372, Regon 000536516

Nr OP.6140.-ff.20li-

Jeżów Sudecki, dnia 28.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Jeżów
Sudecki informuje, że:
1. Gmina Jeżów Sudecki w roku 2011 dokonywała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Schronisko dla Małych Zwierząt w
Jeleniej Górze. W zakresie tym nie były zawarte umowy stałe,
2. W roku 2011 r. Gmina Jeżów Sudecki dokonała 3 zleceń dotyczących
4 zwierząt - psy,
3. Pełny koszt realizacji zadania w roku 2011 wyniósł 1650,00 złotych, za
wykonanie doraźnych zleceń

Zieliński
Gminy

URZĄD GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski
Ldz.WR.6140.1.2012

Jordanów Śląski dn., 02.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 roku (otrzymano 29.03.2012r.) w
sprawie wniosku o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy Jordanów Śląski
informuje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie":
Ad.l) W 2011 roku Gmina Jordanów Śląski miała podpisaną na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą „GUT-FARMER"z Obornik Śląskich.
Ad.2) W 2011 roku zostały wyłapane 4 psy na kwotę :5.123,52 zł plus opieka-ryczałt w
kwocie 492 zł miesięcznie.
Ad.3) Koszt realizacji całego zadania wyniósł 11.027,52 zł, forma płatności za opiekę to
przelew (jednorazowe wyłapanie, umieszczenie w schronisku to kwota 1280,88 zł za psa,
opłata ryczałtowa to 492 zł za miesiąc).

Z poważaniem

MINY
^Cv Śląski
i Kurii
uriata

tel.'i l 39-11-586
fa\. 71 59-11-590

•trw
e-maif: ug@jordanmvsfas^i.p(

Kamieniec Ząbkowicki dnia 02.04.2012r.

PR.HZ.6140.2012

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

Udzielając odpowiedzi na pismo w sprawie
opieki na bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję że w
2011 roku odłowiono 3 bezpańskie psy do Schroniska dla Zwierząt
„GUT-FARMER" S.GUT ul.Orkana 1/2, 55-120 Oborniki Śląskie
na kwotę 5950 zł.
W/w usługa polegała na jednorazowych zleceniach.

mgr Marcin Cremiec

Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
tel.(75)6455130 fax (75) 64 55 150
www.kamiennagora.pl e-mail: sekretariat@kamiennagora.pl
Kamienna Góra, dnia 2 kwietnia 2012 r.

IOŚ. 614.

2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem uprzejmie informuję, że:
-

w latach 2011 r. Gmina Miejska Kamienna Góra nie posiadła stałej umowy
w

sprawie

wyłapywania

bezdomnych

zwierząt.

Pracownik

Wydziału

Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu przy udziale
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji poszukiwał nowych właścicieli
lub odszukiwał faktycznych właścicieli dla zaginionych zwierząt

na terenie

miasta.
-

dokonano sterylizacji 2 kotek i kastracji 2 kotów bezdomnych na koszt Gminy
Miejskiej Kamienna Góra w ramach przekazania tych zwierząt nowemu
właścicielowi

-

koszt w/w usługi w roku 2011 wyniósł 800 zł. Płatność była dokonywana
w formie przelewu na konto

Przychodni Weterynaryjnej

„KAMVET" s. c.

z/s przy al. Wojska Polskiego 22 w Kamiennej Górze.
Z u.p.
WYDZIAŁU /INFRASTRUKTURY MIEJSKIE,'
< OCH^pt^ft^łWWlSKA

Sprawę prowadzi: Magda Kozubska
Wydział Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta w Kamiennej Górze
tel.7564-55-130
e-mail: kozubskam@kamiennagora.pl

^auMo^. o/

Magdaleha

Breśkiewicz

K0M-:u.enna Góra
5 f-. -.•-!(;,•

K a. TU i-' n na

Góra

Aleja Wy '5«a Polskiego nr 1O
t c l . • S o ł O 62 92
fax 7 S 744 28 57
NIP 614-15-1O-367

Kamienna Góra 03.04.2012 r.

KR.6140.4.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Kamiennej Górze, działając zgodnie z art.4, ust.l, pkt l Ustawy z dnia
6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, póz. 1198zpóźn.zm.),
w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26.03.2012 r., mniejszy informuje, że w roku 2011
„zagospodarowano" 11 szt bezpańskich psów.
Psy umieszczono w ramach zlecenia doraźnego w Schronisku dla zwierząt prowadzonym przez
Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" , ul. Zwycięstwa 58, 58-200 Białogard.
- 5 szt., w Schronisku dla bezdomnych zwierząt ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów - 4 szt
oraz 2 szt psów uśpiono ze względu na stan zdrowia (stan chorobowy-1 szt i następstwa kolizji
drogowej l szt)
Jednorazowa opłata od przekazanych psów do Schronisk wyniosła razem 12.000 zł
Wyłapanie psów oraz ich przekazanie do Schroniska zlecono : Prywatnej Wielobranżowej Firmie
„Hart", Dozór Sanitarno-Porządkowy, ul. Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice
Łączny koszt zagospodarowania bezdomnych zwierząt w 2011 roku wyniósł: 23.203,94 zł
Przekazując powyższe pragniemy poinformować, że aktualnie w zakresie realizacji
wymienionego zadania przez gminę napotykamy na bardzo duże problemy. Gmina Kamienna Góra
jest małą wiejską gminą w której aktualnie brak jest możliwości stworzenia samodzielnie
Schroniska dla małych zwierząt, a okoliczne schroniska odmawiaj ą podpisania stałej umowy ze
względu na ponadnormatywne przepełnienia.

z poważaniem :

Sprawę prowadzi:
Jan Guzy
tel. 75-610-6276
guzy@kam iennagora. kei.pl

Z upoważr

WÓJTA

Jan
KIEROWNIJ REFKfATU
KOMUNALNE/!
:N1CTWA

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

"Straż Miejska" <straz.miejska@karpacz.eu>
<boz@boz.org.pl>
4 kwietnia 2012 11:08
opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Straż Miejska w Karpaczu uprzejmie informuje, iż w 201 Iroku Urząd Miasta w
Karpaczu nie podpisał stałej umowy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych z
żadnym przedsiębiorcą czy Schroniskiem dla Małych Zwierząt.Psy bezdomne były
przez strażników miejskich i ze zleceniem jednorazowego przyjęcia bezdomnego
zwierzęcia, odwożone pojazdem służbowym straży , do Schroniska w Jeleniej
Górze. Urząd Miasta ponosił wówczas koszty jednorazowego umieszczenia psa w
Schronisku, w 2011 roku takich zwierząt było 10 sztuk. Nikt nie prowadzi
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska. Z
posiadanej wiedzy wynika, iż psy te są bardzo szybko adoptowane przez
mieszkańców powiatu oraz przez mieszkańców innych państw europejskich/
Holandia, Niemcy/.Ponieważ nie było akcji wyłapywania zwierząt nie było
poniesionych kosztów z tym związanych. Jednorazowe przyjęcia psów do
schroniska były opłaconane po otrzymaniu faktury VAT. Jeśli pies miał chip koszty ponosił właściciel psa. W przypadku dodatkowych pytań proszę o
kontakt.

2012-08-1

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

"Straż Miejska" <straz.miejska@karpacz.eu>
<boz@boz.org.pl>
4 kwietnia 2012 11:14
opieka nad bezdomnymi zwierzętami c.d. Karpacz

Koszt utrzymania zwierząt w schronisku, jaki poniósł Urząd Miejski w
Karpaczu to kwota- 2529,98 złotych.

2012-08-11

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
R Y N E K - RATUSZ l, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE
TŁL,; ( 1 4 8 71} 3M-72-OO, FAX: (+4* 71) 390-72-01, E-MAIL: un»d(akat>wro<1a«i*ki«.pl

OSiR 6140.12-1 2012

Kąty Wrocławskie, 2012-04-03

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadań w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania
Gmina Kąty Wrocławskie informuje:
Ad. 1. Gmina nie zawarła w roku 2011 umów na stałe świadczenie usług
w przedmiotowym zakresie. Zlecenia na odłowienie psów bezdomnych otrzymywał Pan
Tomasz Jagielski, prowadzący dzielność pn. Hotel dla zwierząt „Kubuś", Szymanów 7.
Zwierzęta były przyjmowane na prośbę Gminy do Schroniska dla Zwierząt AZYL,
prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, ul. Brzegowa 151, 58-200
Dzierżoniów oraz do Schroniska dla Zwierząt prowadzonego przez Inspektorat Towarzystwa
Ochrony Zwierząt ANIMALS, ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard.
Ad. 2. W roku 2011 wyłapano i umieszczono schronisku 10 bezdomnych psów; 5 kotów
i 2 bezdomne psy przyjęły do gospodarstwa domowego osoby prywatne.
Ad. 3. W roku 2011 koszt realizacji zadania kształtował się na poziomie 28 810 zł. Forma
płatności -jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.
Kierownij< 4/ydziałaOchrony
ŚrodofcjsKa/i 'Rolfficrwa

ppr

mgr inżl Jadwiga Wójcik

Otrzymują:
1.
adresat
2.
a/a

ob^mi Komunalnej
i ochrony Środowiska
Kłodzko, 10.04.2012 r.
WGV 6140.2.2012

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

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków realizacji zadania publicznego „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywania realizacji zadań" informuję:
1)
Gmina Miejska Kłodzko w roku 2011 posiadała podpisaną umowę z Fundacją „Pod
psią gwiazdą" z siedzibą w Polanicy - Zdroju, ul. Sienkiewicza 12. Na rzecz Gminy
Fundacja realizowała zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z
2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.).
2)
W roku 2011 na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko zostało odłowionych 79 osobników,
w tym 61 psów i 18 kotów.
3)
Koszt jaki poniosła Gmina Miejska Kłodzko na realizację zadań z tytułu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w roku 2011 wyniósł: 108 150 zł.

iWNIK
śr)KKomunalneJ
riska

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A.a.
Sporządziła:
Barbara Sałdzień
tel. 74 8654670

izabęla Mtchalak

Kłodzko, dnia 10 kwietnia 2012 r.

RMiZN. 6140.5.2012
GMINA KŁODZKO

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

NIP: 883-16-78-045 REGON 890717964
e-mail: ug@gmina.klodzko pl '
•v>.klo,!/.ko.pl

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informuję:
1.

W 2011 r. Gmina Kłodzko miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z

Fundacją "Pod psią gwiazdą" z Polanicy Zdroju.
2.

W roku ubiegłym Fundacja odłowiła i przyjęła do dalszej opieki 8 bezpańskich psów na

ogólną kwotę

11.100 zł.

Płatność za usługę była dokonywana każdorazowo po jej

zrealizowaniu.

z up. WÓJTA
Panter alka
A WÓJTA

Otrzymują:
1.
Adresat.
2.
a/a.

Sprawę prowadzi: Marcin Kluczyński

tel. 74 647-41-38

e-mail: m.kluczynski@gmina.klodzko.pl

URZĄD GMINY KOBIERZYCE
Al. Pałacowa l
55-040 Kobierzyce
tel. (+4871)36-98-130
fax. (+4871)31-11-252
www.ugk.pl

e-mail: info@ugk.pl

PG.1431.0001.12-010/12
Kobierzyce, dnia 12.04.2012r.

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

Pot.: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.03.2012r.
(data wpływu 29.03.2012r.)

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej informuję:

Ad. l
Gmina Kobierzyce w 2011 r. współpracowała z Prywatną Wielobranżową Firmą Usługową,
Dozór Sanitarno Porządkowy „Hart" z/s w Świebodzicach ul. Kopernika 12/5z w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Wyłapywane zwierzęta z terenu gminy Kobierzyce
przekazywane były do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dzierżoniowie ul. Brzegowa
151.
Ad.2.

W 2011 r. wyłapano i przekazano do schroniska 17 bezdomnych psów.

Ad.3.
Koszty realizacji całego zadania (wyłapywanie i przyjęcie bezdomnych psów do schroniska
dla zwierząt) w 201 Ir. wyniosły ok. 62 589,17 zł. Forma płatności -jednorazowo
za wyłapywanie i transport zwierzęcia do schroniska, natomiast za przyjęcie
i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt - dotacja.

-,

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

<rolnictwo@kostomloty.pl>
<boz@boz.org.pl>
30 marca 2012 10:15
Gmina Kostomłoty odp. na wniosek.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 r. o udzielenie informacji
publicznej informujemy, iż:
1. Gmina Kostomłoty nie miała podpisanej 2011 r. stałej umowy na
wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezpańskim zwierzeta, ze względu na
brak zainteresowania schronisk na stałą współpracę spowodowanego brakiem
miejsc w schronisku. Jednorazowe zlecenia na przyjęcie zwierząt dot.
Schroniska dla zwierząt Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Azyl Ul.
Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów.
2. w 2011 r. interweniowano w następujący sposób:
2 szt. psów umieszczono w schronisku.
1 szt. psa odebrano za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt i
przekazano TOZ we Wrocławiu.
2 szt. psów zostały adoptowane przez mieszkańców.
3. W 2011 r. na realizację zadań opieki nad bezpańskimi zwierzętami wydano
3370,57 zł z puli 12000 zł.
Pozdrawiam.
Tomasz Bartoszewski, pracownik Urzedu Gminy Kostomłoty
ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty, te. 0713170283 w.16

2012-08-15

ISO 9001

MIASTO KOWARY
URZĄD MIEJSKI * UL. 1 MAJA 1 A * 58-530 KOWARY " TEL +48 75 718 24 16 ' TEL +48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 " E-HAIL: sekretariat@kowarv.pl * www.kowary.pl

i

Kowary, dnia 10 kwietnia 2012 r.
GK.1431.2.2012.

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

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej.
Odpowiadają na Państwa wniosek z dnia 21 marca 2012 r., udzielamy informacji na zadane
pytania:
Ad.l.
Gmina Kowary w roku 2011 miała podpisaną umowę z Panem Michałem Rokoszem i Panem
Adamem Januszkiewiczem, prowadzącym Lecznicę dla Zwierząt, z siedzibą przy ul. Uroczej 7
w Kowarach na przyjmowanie i zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu gminy
Kowary.

Ad.2.
W roku 2011 w ramach umowy o zapewnieniu opieki utrzymywanych było 52 sztuki psów i kotów.
Ad. 3.
Płatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami była realizowana w formie zapłaty ryczałtowej w
kwocie 3.135,00 zł brutto.

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

Au
56-3',

- . N Y KROŚNICE

• -wof" E, ul. Sportowa 4
woj dolnośląskie

i-l 'tax 38-46-000
NIP Q16- 1O-O1-133
3N O O O 5 3 9 2 4 2

Krośnice, dnia 3 kwietnia 2012 roku

RGPOŚil.6140.4.2012.SM

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
dotyczy: informacji publicznej;
W nawiązaniu do Państwa pism z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie
udostępnienia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", poniżej
udzielam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
1. Gmina Krośnice nie podpisała z żadnym podmiotem stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
Na zlecenie Gminy w/w usługi świadczyło Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Krotoszynie.
2. W 2011 roku na terenie Gminy Krośnice został wyłapany l pies.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł 650 zł.
z poważaniem

Urząd Gminy Krotoszyce
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce
tel./fax: (076) 88-78-422 / 88-78-370

Krotoszyce, dnia 2012.04.06

RL.6140.2.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 roku dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Krotoszycach informuje:
1. Gmina Krotoszyce w 2011 wydała doraźne zlecenie na wyłapywanie dwóch
bezdomnych psów oraz zapewnienie im opieki dla Firmy „GUT-FARMER" S.BUT
ul. M.C. Skłodowskiej 30 , Oborniki Śląskie.
2. Ilość wyłapanych psów w 2011 r. - 2 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania - 2.859,84 zł. Forma płatności -jednorazowa.

A WÓJT ^

Zofia Kuca
(76)8878421 w 22

e-mail: ug@krotoszyce.grmnyrp.pl
strona internetowa: www.krotoszyce.pl
BIP: www.bip.lcrotoszyce.pl

Urząd Miasta
w Kudowie-Zdrtiu

ul Zdrojowa 24 57-360 Kudowa-Zdrój

Kudowa-Zdrój dnia, 05.04.2012 r.

Rsgon 000626660 NfP 883-1(W>4-$49

ROM.22521.2.Z.2012

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16 marca 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
co następuje:
1. W 2011 r . Gmina nie miała zawartej umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z uwagi na negatywne odpowiedzi ze
strony schronisk dla zwierząt w woj. dolnośląskim.
2. W 2011 r. do Straży Miejskiej trafiło 11 psów: w tym dla 6 psów znaleziono nowych
właścicieli, 4 psy po zidentyfikowaniu ich za pomocą transportera oddano właścicielom. Jeden
znaleziony pies z uwagi na brak możliwości oddania do schroniska oraz adopcji, był pod opieką
Straży Miejskiej gdzie przez okres dwóch miesięcy, leczono, karmiono i prowadzono czynności
związane z ustaleniem właściciela psa poprzez nr. czipa, w wyniku czego ustalono, że jest to
pies obywatela Czech.
3. Koszt zapewnienia opieki lekarskiej oraz utrzymania (zakupu karmy) porzuconych psów na
terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2011 r. wyniósł ok. 2.253,28 zł.

Z up. BURMISTRZA

^k„i!f
MK/SJ

mgr Barbara Kopeć

Urząd Gminy w Iv';nic"'V
J6 Kunice, ul. Gwarr.a i
tel. 076/85-75-172, 076/85-75-32;

Kunice 2012.04.03

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26.03.2012r , Urząd Gminy w
Kunicach informuje :
l/ w 2011 r zlecano 11 razy wyłapywanie porzuconych bezdomnych psów na terenie gminy
Kunice , firmie „Hart" Świebodzice - wyłapano 20 psów w tym 7 szt. szczeniąt.
II ogółem w 2012r wyłapano i utrzymywano na koszt gminy -20 szt. zwierząt,
3/ z tytułu wykonania usługi wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów gmina poniosła koszty
w kwocie 36.046,12 zł /trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści sześć 12/100 zł/, należności
regulowane były po wykonaniu usługi na podstawie rachunku wystawianego przez w/w firmę i
schroniska do których zostały odwiezione zwierzęta..

ZdzislaW Tersa

Urząd Miasta i Gminy
Ratusz -Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, tel. (074)81 17850, fax (074) 8147418,
www.laciek.pl. e-mail: innigigiladek.pl

IF.1431.02.2012.409

Lądek Zdrój, dnia 05.04.2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt
F u n d a c j a d l a Z w i e r z ą t „A g r o s "

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

W związku ze złożonym w dniu 29.03.2012 roku wniosku o udostępnienie
informacji publicznej informuję, że w roku 2011 Gmina nie udzielała zleceń ani nie
miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W kilku przypadkach
Straż Miejska odnalazła zagubione psy, które były oddane ich właścicielom - w tych
przypadkach Gmina doraźnie zlecała Lekarzom Weterynarii zbadanie psów i ich
ewentualne czasowe leczenie (do momentu oddania ich właścicielom).

upoważ lenia Burmistrza
SEKj ETARZ
i Gminy
Mi;

Chllicka

Sprawę prowadzi:
Mariusz Krynicki
tel. 748 117874

UMiG posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

URZĄD GMIM ŁAGIEWNIKI
u!. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki skr. poczt 25
7

S

1

/455

^p
l« !l~ ?'
NIP882-1C-:-

;

fax748940130

.'

%ipn OOG53S1S3

Łagiewniki 05.04.2012 r.

NrRiSS.6140.06.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 r.,
Urząd Gminy w Łagiewnikach udziela odpowiedzi na zadane pytania:
ad. l) w 2011 r. gmina miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
ze Schroniskiem dla Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151;
ad. 2) w 2011 r. wyłapano 16 szt. psów;
ad. 3) w 2011 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 32 tyś. zł., formą płatności za odłów
i opiekę nad zwierzętami była dotacja.

URZĄD MIASTA
59-220 L E G N I C A

Plac Słowiański 8
IK.7021.11.^.2012.VI.

Legnica 2012-04-10

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje odnośnie:
Pkt 1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
W 2011 r. Gmina Legnica podpisała umowę na wykonanie usługi w zakresie wyłapywania
i transportu bezdomnych zwierząt z Firmą Handlowo-Usługową „Olech" ze Świdnicy.
Zwierzęta przewożone były do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.
Pkt.2 Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.?
Akcja przeprowadzana jest jedynie w zakresie wyłapywania bezdomnych psów, gdyż to one
stanowią duże zagrożenie dla ludzi. W roku 2011 wyłapano 69 psów.
W 201 Ir. w schronisku znalazło opiekę 417 psów i 25 kotów, przy czym do adopcji poszło
412 psów i 23 koty.
Pkt.3 Jaki był w 201 Ir. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieka , inna).
W 2011 r. Gmina wydała na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 280.000,00 zł.,
na wyłapywanie psów 17.000,00 zł brutto.
Od 1993r. Gmina posiada zawartą umowę na prowadzenie Schroniska Dla Bezdomnych
Zwierząt w Legnicy i ponosi comiesięczne koszty jego utrzymania.. Wyłapane w czasie akcji
zwierzęta trafiaj ą bezpośrednio do schroniska, gdzie wpisywane są do ewidencji zwierząt tam
przebywających.
Ponadto w 2011 r. Gmina sfinansowała koszty związane z pomocą weterynaryjną dla zwierząt
bezdomnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w wysokości 5.000,00 zł.
Zup. Prezydia Miasta
Otrzymują:
l .Adresat
2.IK a/a

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
PL Henryka Pobożnego nr 6
59-241 Legnickie Pole
tel./fax: 76 85 82 200; e-mail: szsk(a)lesnickiepole.pl

Legnickie Pole, 10.04.2012 r.
KW.6134-1/12

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ,^łrgos"
ul. Garncarska 3 7A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję :
1. W roku 2011 Gmina Legnickie Pole zleciła wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu.
2. W roku 2011 zgłoszony był jeden przypadek bezdomnego psa. Był to pies potrącony
na drodze przez samochód który nie rokował możliwości wyleczenia. Po konsultacji
z lekarzem weterynarii w Legnickim Polu pies ten został uśpiony.
3. W roku 2011 kwota wydana na realizację zadania wyniosła 189zł. Były to wydatki na
konsultację weterynaryjną oraz koszty uśpienia psa.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Gminnego Zaktadu Gosjwdarki Komunaln
w

StanistawBuchalski

URZĄD MIEJSKI W LEŚNEJ
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa! Ochrony Środowiska
59-820 Leśna, ul. Świerczewskiego l l b

Leśna, dnia 20 kwietnia 2012 r.

. _ i _ r . _ -7C -7T1 )4 66

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, zgodnie z wyszczególnionymi we wniosku pytaniami:
1. Gmina Leśna w 2011 r. każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia zlecała wyłapywanie
i/lub zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom TOŻ w Dłużynie Górnej.
2. W 2011 r. w Gminie Leśna odłowiono i utrzymywano następującą ilość psów:

rok 20 11

odłowione

utrzymywane

styczeń

1

3

luty

1

2

marzec

1

3

kwiecień

0

4

maj

0

4

czerwiec

0

3

lipiec

0

2

sierpień

0

2

wrzesień

0

2

październik

1

2

listopad

0

3

grudzień

0

3

3. Łączny koszt zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2011 r.
w Gminie Leśna wyniósł 16680 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt
złotych 00/100). Płatność za wykonywanie zadań dokonywana była każdorazowo po
przedłożeniu faktury.

Sprawę prowadzi
Piotr Pawfowski

BURMISTEZA

te!. 75 72 11466
ekretarz fcminy

URZĄD GMINY
w Lewinie Kłodzkim

ul. Nad Potokiem 4
57-343 L E W I N KŁODZKI

fax 074/8638 273, tel. 074/8698 428-430
Identyfikator 8 9 0 0 0 5 7 8 4
NIP 883-10-11-364

Lewin Kłodzki, 13 kwietnia 2012 roku

OŚR.6140.1.1.2012

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

Dotyczy: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że
w 2011 roku Gmina Lewin Kłodzki nie zawierała stałych umów oraz zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Ponadto, w okresie tym nie odnotowano przypadków bezdomności zwierząt.

Sporządziła:
Czerniachowicz Agnieszka

BURMISTRZ MIASTA
LUBAŃ

Lubań, 29.03.2012r.

59-800 Lubań, ul.7 Dywizji l'

OŚiGP.6140.15. 2012

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

Urząd Miasta Lubań w odpowiedzi na Wasz wniosek dotyczący
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania ,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje:
1. W 2011 roku mieliśmy podpisaną stałą umowę z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.
2. Na koszt gminy w 2011 roku zostało wyłapanych 11 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2011 płatne ryczałtowo za
odłów i umieszczenie zwierzęcia w schronisku 16.162,20 zł.

Sprawę prowadzi:
Henryk Kot tel. służbowy 75 6464437
Do wiadomości:
l Adresat 1
2. a/a

-m™ T
~

I p

l

Iv Z

Arkadiusz Slowiński

URZĄD GMINY LUBAŃ
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań
tel. 75 646 59 20, fax 75 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl
www: www.luban.ug.gov.pl
Lubań, dnia 04-04-2012 r.

IRS.6140.7.2012.MB.2
04U011LN3

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

W odpowiedzi na Wasze pismo, z dnia 26.03.2012 r. dotyczące podania
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" przewidzianego ustawą „o ochronie zwierząt", Urząd Gminy w Lubaniu
informuje co następuje.

W 2011 r. Gmina Lubań nie miała podpisanej umowy ze Schroniskiem
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Jednakże w 2011 r. zostały wyłapane i przyjęte do schroniska 2 psy, których koszt utrzymania
wyniósł 4 210 zł. Była to opłata jednorazowa za umieszczenie psów w schronisku .

mgr

Sprawę prowadzi:
Mariola Biedroń - Inspektor
Tel. 756465931

Usyk

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
<ochrona-srodowiska@lubawka.net.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2012 10:16
Temat:
Odpowiedź Gmina Lubawka
Urząd Miasta Lubawka w odpowiedzi na pismo dotyczące "opieki nad bezdomnymi zwierzetami i ich
wyłapywanie" informuje, że;
- gmina udzieliła 2 doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie HART w
Świebodzicach,
- zwierzeta zostały przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierzat "AZYL" w Dzierżoniowie,
- koszt realizacji zadania - 4 141,00 zł. opłata schroniska - 3000 zł.
Pozdrawiam!

sprawe prowadzi: Zofia Ditterla ins.d/s ochrony srodowiska
tel: 075 74 11 588 w 32

2012-08-12

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
tel. (+4876)7468 100
fax (+48 76) 74 68 267

e-mail: kontakt@um.lubin.pl
http://www.um.lubin.pl
http://www.lubin.pl

Lubin, 12.04.2012r.

IN-K.6140.1.6.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

dot. wniosku z dnia 26.03.2012r o udzielenie informacji publicznej

W nawiązaniu do ww. Wniosku informuję, że
1) Gmina Miejska Lubin w roku 2011 dokonywała odłowu bezdomnych

zwierząt

z terenu miasta w sytuacjach koniecznych przy udziale lekarza weterynarii, z którym została
zawarta stosowna umowa. Gmina nie zawierała w tych latach stałych umów i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmom zewnętrznym.
2) Wyłapane zwierzęta oraz te, którym udzielono pierwszej pomocy w wypadkach losowych
na terenie miasta Lubina były w 2011 r. odwożone do Schroniska dla Zwierząt
w Miedarach. Trafiło tam 41 psów.
3) Na pierwszą pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach losowych w ramach stałej
umowy z lecznicą weterynaryjną z Lubina wydano 58 045,68 zł.
Na pobyt zwierząt w schronisku w ramach stałej umowy ze schroniskiem dla zwierząt
wydano(opłata jednorazowa za umieszczenie psa wschro ^lisku) 45 387,00 zł.

z up. PREZYD;
Lech
Sekret

MIASTA

Strona l z 2

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Tomasz Bolek" <bolek@ug.łubin.pl>
<boz@boz.org.pl>
3 kwietnia 2012 08:51
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej, ROŚ.6140.4.2012

Witam
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu
do tut. Urzędu 29.03.2012 r.), w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198), informuję co następuje:
1. Gmina Lubin w 2011 r. nie miała podpisanych umów z podmiotami świadczącymi usługi w
zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewniania im opięli. Co za tym idzie, wszelkie
usługi z zakresu opieki nad zwierzętami wykonywane były na podstawie doraźnych zleceń. Zlecanie
usług odłowu zwierząt oraz ich transportu do schronisk powierzano firmie:
„HART" Dozór Sanitarno - Porządkowy
Sławomir Jamróz
ul. Mikołaja Kopernika 12/5
58-160 Świebodzice,
w imieniu której działał upoważniony pełnomocnik - Pan Zbigniew Szyszkowski.
W/w firmie zlecano transport zwierząt z terenu Gminy Lubin do następujących schronisk:
„Azyl"

ul. Brzegowa 151
58-200 Dzierżoniów
oraz
„Animals"
ul. Zwycięstwa 58
78-200 Białogard.
Gmina Lubin w 2011 r. nie miała zawartej umowy ze Schroniskiem dla zwierząt, z uwagi na brak
możliwości długoterminowej współpracy. Odłów zwierząt zlecano zatem tylko w przypadku pojawienia się
wolnych miejsc w schroniskach, co było i jest bardzo trudne. Jednocześnie pragnę poinformować, że
Gmina Lubin, mając na względzie dobro zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności, prowadzi w chwili
obecnej intensywne działania zmierzające ku budowie schroniska dla zwierząt w miejscowości Szklary
Górne na terenie gminy Lubin. Zadanie znajduje się w chwili obecnej na etapie zlecenia wykonania
projektu budowlanego budowy schroniska.
Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt z terenu gminy Lubin zlecano nast. podmiotom:
„Aninwet" Przychodnia Weterynaryjna
Marek Walkowicz
ul. Słowiańska 4, Lubin.

2012-08-11

Strona 2 z 2
oraz
Rosolski Robert, Lekarz Weterynarii
ul. Jagodowa l, Lubin.
2. W 2011 roku Gmina Lubin zleciła odłów oraz transport do schroniska łącznie siedmiu psów. Ponadto
Gmina Lubin zapewniała pobyt oraz opiekę czterem psom znajdującym się w tymczasowym punkcie
przetrzymywania bezdomnych zwierząt w miejscowości Siedlce na terenie gminy Lubin.
3. Na realizację zadań z zakresu wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Gmina Lubin
przeznaczyła w 2011 roku łącznie kwotę 21534,59 zł brutto. Płatności wynikające z realizacji
poszczególnych zleceń dokonywane były każdorazowo po otrzymaniu prawidłowo wystawionej Faktury
VAT za wykonaną usługę, po uprzednim upewnieniu się, że zlecenie zostało prawidłowo zrealizowane.

Z upoważnienia
Tomasz Bolek
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
tel. 76 8403 127

Urząd Gminy w Lubinie
ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.gmina.lubin.pl/

2012-08-1

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

"Poczta" <srodowisko@lubomierz.pl>
<boz@boz.org.pl>
3 kwietnia 2012 08:53
dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca 2012 r.,
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz przesyła następujące informacje:
1.

Gmina Lubomierz w 2011 r. współpracowała na zasadzie doraźnych zleceń ze
schroniskiem dla małych zwierząt prowadzonym przez MPGK Jelenia Góra, ul.
Spółdzielcza 3 3 a.

2. W 2011 r. odłowiono 4 bezdomne psy.
3.

Całkowity koszt zadania w 2011 r. wyniósł 3 020,27 zł, płatne każdorazowo, za
umieszczenie psa w schronisku.

Artur Tarnowski
UGiM Lubomierz

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7021
(20120402)
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2012-08-11

B UB MI S T BZ
Gminy i Miasta Lwówek ŚląsSi
woj. dolnośląskie

Lwówek Śląski , dnia 13.04.2012 r.
S.M.-5521.61.2012

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 26 marca 2012 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprzejmie
informuję , że :

l/ w roku 2011 nie zaistniały okoliczności uzasadniające przeprowadzenie na terenie Gminy i
Miasta Lwówek Śląski masowej akcji wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,
W sytuacjach nagłych związanych z obecnością zwierząt bezdomnych (psów) na terenie
Gminy i Miasta Lwówek Śląski interweniowała Straż Miejska .
Czasowe zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi sprawuje gospodarstwo rolne na
terenie

gminy.

Pełna

dokumentacja

dotycząca

wszystkich

zdarzeń

oraz

dalszego

postępowania ze zwierzętami bezdomnymi jest przechowywana w Straży Miejskiej w
Lwówku Śląskim .

21 w roku 2011 zostało wyłapanych 24 bezdomnych psów , koszt ich utrzymania wyniósł
38.436,39 zł.

3/ w realizacji zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami rok 2011 zamknął
się kwotą 52.776,03 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę złożyły się następujące koszty:
czasowe przetrzymywanie i opieka nad zwierzętami,
badania i zabiegi lekarsko weterynaryjne
transport zwierząt bezdomnych
koszty umieszczenia zwierząt bezdomnych w schroniskach dla zwierząt.

j\-

Wydatkowanie środków oparte było na bieżącej ewidencji dokumentacji dotyczącej każdej
sprowadzonych spraw.

Otrzymują:
1.

adresat

2.

a/a

Malczyce, dnia 13 kwietnia 2012r.
OMINĄ MALCZYCE
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

ROŚ7625.W.2012

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wyjaśniam, co
następuje:
Na terenie naszej gminy obowiązuj ą następujące uchwały:
l/ uchwała nr 1X747/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 201 Ir. w sprawie zasad
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Malczyce, której kserokopię wraz z
rozstrzygnięciem nadzorczym przesyłam.
Projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Środzie Śląskiej (pismo nr PIWz.910.10.175.2011 z dnia 16.05.2011) oraz
Stowarzyszenie HELP ANIMALS działające na naszym terenie - pismo z dnia 27.06.201 Ir.
2/ Uchwała Rady Gminy Malczyce nr XIX/87/2012 z dnia 27 marca 2012 określająca
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Malczyce 2012r. - w załączeniu jego kserokopia.
Program ten został zaopiniowany pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Środzie Śląskiej (pismo PIWz.910.15.76.2012 z dnia 13.02.2012) oraz działające na naszym
terenie Stowarzyszenie HELP ANIMALS -pismo z dnia 12.03.2012r.
Gmina Malczyce posiada umowę z dnia 23.12.2011 r. z Ośrodkiem Pomocy dla Zwierząt
Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie do wykonania zlecenia sprawowania opieki nad
bezdomnymi psami w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W roku 2011 Gmina nasza
zleciła przyjęcie l szt psa do tego schroniska (zlecenie nr 2/08/2011 z dnia 18 sierpnia
201 Ir.), zapłacono jednorazowo kwotę 2800,00 zł.
W sprawach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom współpracujemy z działającym na
naszym terenie Stowarzyszeniem HELP ANIMALS, którego wolontariusze nieodpłatnie
pomagają w szukaniu domu dla bezdomnych zwierząt.
Gmina nasza natomiast częściowo pokrywa koszty związane z ich żywieniem, sterylizacją
bądź leczeniem. Usługi leczenia, sterylizacji jak również opieki medycznej nad bezdomnymi
zwierzętami świadczy gabinet weterynaryjny działający na naszym terenie - MAL-YET
Aleksandra Szponar, ul. l Maja 44, 55-320 Malczyce. W roku 2011 wydatkowaliśmy na ten
cel kwotę 6147,81 zł z czego 3453,53 zł przeznaczone było na zakup karmy i kojca, kojec
przekazano do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie .

URZĄD GMINY
58-124 Marcinowice, ul. J. Tuwima 2
lei. 074 8W5-226,227, to 074 85-85-231
NIP 884-13-32-785

Marcinowice, dnia 17.04.2012r.

RG.6140.2.2012

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

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 26.03.2012 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej o realizacji zadania pt"
opieka nad
bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy Marcinowice niniejszym informuje:
1. Gmina Marcinowice podpisała stała umowę na wyłapywanie bezdomnych
psów w 2011 r. z Schroniskiem dla Zwierząt „ Azyl „ 58-200 Dzierżoniów, ul.
Brzegowa 151.
2. odłowiono i ulokowano w/w schronisku - 6szt bezdomnych psów
3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 12000,00 zł/jednorazowo za
wszystkie zwierzęta formie ryczałtu.

Z poważaniem

URZĄD GMINY MARCISZÓW
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
tel./fax 75/74-10-208

Marciszów, dnia 28 marca 2012r

tel 75/74-10-294, 75/74-10-367
MIP Ą14-1S-1M7?
REGON OOOM/l«''r

RGiOŚ-6140.3.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieki na bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Marciszowie informuje następująco:
1.W 2011 roku gmina Marciszów nie miała podpisanej umowy i nie udzielała również
doraźnych zleceń w zakresie odłowienie bezdomnych psów, ponieważ taka potrzeba nie
wystąpiła.
2. W 2011 r wystąpiły dwa przypadki sprawowania opieki nad bezdomnymi psami,
Gmina utrzymywała dwa psy bezdomne do czasu znalezienie nowych właścicieli.
3.Koszt realizacji zadania , za utrzymanie psów do czasu znalezienia nowego
właściciela wyniósł l 404,00 zł.
4.Dwa psy bezdomnego znalazły nowych właścicieli.
Z up. Wi

REFERATU ROLNICTWA, GOSPODARKI
GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Sprawę prowadzi:
Referat RoInictwa,Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
Maria Bych
p o k . n r l 9 tel.075/7410 367

Męcinka, 2 kwietnia 2012 r.

ZW.1431.21.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos”
Ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa
Poniżej odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesłany do
Urzędu Gminy Męcinka w dniu 29 marca br.

Ad. 1.
W 2011 r. gmina nie posiadała stałej umowy na odławianie bezdomnych zwierząt i
zaapewnienie im opieki.

Ad. 2 i 3.
W 2011 r. gmina nie wyłapała żadnego zwierzęcia (psa lub kota),
poniosła żadnych kosztów.

w związku z czym nie

Urząd Miasta i Gminy
56-513 Międzybórz, ul. Kolejowa 13
tel./fax: 062/785-60-19
N!P 619-10-75-643

Międzybórz, dnia 10.04.2012 r.

GKiRG- 6140.4.2012

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26.03.2012 r., Urząd Miasta i Gminy
w Międzyborzu przesyła informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt:
1. Wyłapywaniem psów na terenie Miasta i Gminy Międzybórz zajmuje się Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu na podstawie zawartej
umowy z Miastem i Gminą Międzybórz z dnia 18.12.2003r.(umowa zawarta na czas
nieokreślony) oraz Panem Marcinem Kolenda zam. ul. Paderewskiegol/2, 56-400
Oleśnica prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmę PPHU MarMac,
ul. 3 Maja 12 w Oleśnicy na podstawie umowy z dnia 08.07.2010 r. (umowa zawarta na
czas określony do dnia 31.12.2011 r.)
2. W 2011 r. wyłapano 9 bezdomnych psów.
3. Łącznie gmina Międzybórz w roku 2011 poniosła koszty na realizację całego zadania
w wysokości 22 787,51 zł brutto.
Forma płatności jednorazowa za umieszenie w schronisku, ponadto rozliczenie
miesięczne za transport psa oraz za przetrzymanie psa przed przewiezieniem go
w miejsce wskazane lub zaakceptowane przez Zleceniodawcę przez okres do 5 dni bez
dodatkowych opłat, koszt pobytu powyżej 5 dni oraz opieka weterynaryjna.

Z uf.

rząd Miasta i Gminy
Międzylesie

ą

r

<

Międzylesie 2012-04-04

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012 r. przekazujemy poniżej informację,
zgodnie z pytaniami:
1. czy i z kim gmina miała w 2011 r. stale umowy albo udzieliła doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki ?
-

Gmina Międzylesie nie podpisała stełej umowy jak również nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2011 roku.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt ( psach/kotach)wylapywanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 roku.?
- nie było przypadku.
3. jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę( jednorazową za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

- nie poniesiono kosztów w 2011 roku.
INSREKTOR

uu

Anna Kulbaka
Sprawę prowadzi:
Anna Kulbaka
tel.O74 8126-327
wew. 27

Miękinia, 27 kwietnia 2012 r.
U R Z Ą D GMINY
55-330 Miękinia, u!. Kościuszki 41
woj. dolnośląskie
..Ł<1C F IX 31 78016
tel

- %$0.6140.2.2012

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

W nawiązaniu do Państwa pisma wyjaśniam co następuje:
1. Gmina Miękinia w roku 2011 nie posiadała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Wyłapywanie zwierząt było sporadycznie zlecane firmie "HART" Prywatna Wielobranżowa Firma
Usługowa, która przekazywała psy do schroniska AZYL w Dzierżoniowie lub MarcMac M. Kolenda z
Oleśnicy, która przekazywała psy do TONZ Piotrków Trybunalski. Część psów/kotów gmina
bezpośrednio przekazała do adopcji zapewniając wcześniej opiekę weterynaryjną zwierzętom (w celu
zachęcenia mieszkańców do przyjęcia zwierząt gmina zapewniała szczepienie, odrobaczenie i
ewentualnie sterylizację). Opiekę weterynaryjną zapewniali: Gabinet Weterynaryjny Krzysztof Morzyk w
Miękini, Gabinet Weterynaryjny Zbigniew Rogalski w Brzezince Średzkiej, Przychodnia Weterynaryjna w
Środzie Śląskiej oraz Mai - Vet w Malczycach.
2. Liczba zwierząt wyłapanych/utrzymywanych na koszt gminy w roku 2011- 28 szt.
3. Gmina w poprzednim w roku 2011 na w/w działania poniosła wydatki w wysokości - 19 838,70 zł, forma
płatności - ryczałt oraz jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.
ł
z u.
n Seto

mgr M 'ni

Ymuią:
1J

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"

2.

A/a - Urząd Gminy Miękinia KIRO; 71 735 92 61, nieruchomości@.miekinia.pl

Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia • tel. 071 3178116 • fax 071 3178016 • e-mail: gmina@miekinia.pl • internet: www.miekinia.pl • NIP 913-1502-020 • REGON 000539288 • Nr konta 12 9589 0003 0260 0101 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej

U R Z Ą D Q M M\: v
ul. Kolejowa 22 &

55-081 M i E T K <

Mietków, dn 02.04.2012r.

łei. (071) 31681 13, 3 1 6 8 2 8 4

Gg.6140.1.201Ł

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 26 marca 2012r. (data wpływu 29.03.2012r.) informuję:
ad.l. W 2011 r. Gmina nie podpisała stałej umowy oraz nie zlecała
wyłapywania bezdomnych zwierząt, gdyż zjawisko to występuje
sporadycznie.
ad.2. W Gminie Mietków w 201 ir. pojawiły się trzy psy bezpańskie, jednak
nie było potrzeby odwożenia ich do schroniska, ponieważ zalazły swój nowy
dom wśród mieszkańców gminy.
ad.3 Koszty poniesione przez gminę to kwota 1.293,09 zł. ( karma, opieka
weterynaryjna,)

U p. W

Sekretarz G

URZĄD MIEJSKI
56-300 Milicz
ul. Trzebnicka 2
Wydział Zarządzania Zasobami
Z.6140.4.2012

Milicz, 11.04.2012 r.

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu 28.03.2012 r.) Urząd
Miejski w Miliczu podaje następujące dane:
1. Do końca września 2011 r. Gmina Milicz posiadała porozumienie zawarte z Gminą
Krotoszyn w sprawie partycypacji w kosztach bieżącego utrzymywania, remontów i
rozbudowy schroniska dla zwierząt przy ulicy Ceglarskiej w Krotoszynie.
Wyłapywaniem bezdomnych psów zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Miliczu.
2. W roku 2011 wyłapano i przetransportowano do schroniska dla zwierząt w
Krotoszynie 10 psów.
3. Koszt utrzymywania psów w schronisku, pochodzących z naszego terenu wyniósł za
rok 2011 - 5015,00 zł.
Koszt utrzymywania jednego psa w schronisku wynosił 85,00 złotych za miesiąc.
Koszt usług weterynaryjnych (sterylizacja bezdomnych kotek) w roku 2011 wyniósł
1300,00 zł.
Dotacja dla ŻUK Milicz (wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt) - 5000,00 zł.

7. up.
Romana Witec
Zastępca Kierownika Wydziału

UPZAD GMINY
iv.i.222 MIŁKOWICE
, a H A mii Boiska Polskiego 71
tel(76j {371-212. fax (76) 8871-213
" NIP: 891-21-45-984

Miłkowice, dnia 30 marca 2012 r.

PIK.IV. 6134.5.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: udzielenia informacji

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia
odpowiedzi dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, uprzejmie informuję:
1. w 2012 r. Gmina Miłkowice nie posiadała podpisanej umowy ze
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Legnicy z uwagi na brak miejsc w
schronisku;
2. w 2011 r. z terenu Gminy wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 6 psów do chwili przejęcia zwierząt przez nowych właścicieli opiekowali się nimi
pracownicy (konserwatorzy) gminni;
3. ponadto na koszt gminy została przeprowadzona 1 sterylizacja - koszt 420,00 zł wraz z hotelowaniem.
4. celem utrzymania bezdomnych zwierząt (psów) gmina we własnym zakresie
kupowała karmę dla zwierząt. Koszt zakupu w 2011 r. - 820,00 zł.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: U.Grabarek 76 8871211

U R Z Ą D
MIASTA I GMINY MIRSK
59-630MIRSK
Plac Wolności nr 39
woj. dolnośląskie

SM.5520.28.2012.2

Mirsk,dnia02.05.2012r.

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012r. L.
dz. 2415 informuję, że:
1. Gmina Mirsk w 2011 roku realizując ustawowy obowiązek opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania udzielała doraźnych zleceń
- wyłapywania bezdomnych zwierząt zlecano Ochotniczej Straży Pożarnej,
- czasową opiekę nad wyłapanymi zwierzętami zlecano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mirsk,
- stałą opiekę zlecano dla schroniska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o., ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra oraz przekazywano do adopcji.
2. Gmina Mirsk w 2011 roku nie prowadziła ewidencji wyłapanych i utrzymywanych na
koszt gminy bezdomnych zwierząt.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 5466,20 zł (słownie: pięć tysięcy
czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 20gr.) płatne jednorazowo na podstawie przedłożonych
faktur.

Sprawę prowadzi:
Inspektor Straży Miejskiej
Tadeusz Piotrowski
Pokój nr 14, tel. 756470446

Urząd Gminy Mściwojów
Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów

Tel. +48 76 878 85 20, Fax +48 76 872 85 95
e-mail: ug@msciwojow.pl
www.msciwojow.pl

Mściwojów,11.04.2012r.
Nr RM.6140.7.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26 marca 2012r. dotyczący sposobu
i skutków wykonywania zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy w Mściwojowie informuje:
1. Gmina

Mściwojów

w

2011

roku posiadała stałą

bezdomnych zwierząt z Legnickim

umowę

Przedsiębiorstwem

na przyjmowanie

Gospodarki

Komunalnej

Sp.o.o."Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Legnicy ul. Ceglana 1.
2. W 2011 roku na koszt Gminy w schronisku przebywały 2 psy.

3. W 2011 roku całkowity koszt zadania wyniósł - 21.354 zł, są to opłaty miesięczne za
gotowość przyjęcia oraz za pobyt wg bieżącej ewidencji zwierząt - płatne przelewem
za każdy miesiąc.

W^Ó J T
Mariusz Fary ś

Urząd Gminy Mściwojów

URZĄD GMIN?
w Mysłakowicach
i. szkolna 5

58-533 M Y S Ł A K O W I C E
p l fo'^°-ot4-MC
tel.643-°° ^

Mysłakowice 11.04.2012 r.
J

RBR6052. / ' r .2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. Urząd Gminy Mysłakowice informuje,
że w roku 2011 nasza gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezpańskich zwierząt.
W koniecznych przypadkach zlecaliśmy umieszczanie do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze, które zarządza Schroniskiem dla zwierząt.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2011 roku 11.770 zł.

W O TT
MYSLAKl

GMINANIECHLÓW

Niechlów,2012-04-03

ul. Głogowska 3 1
56-2 1 5 NIECHLÓW
Regon 41 1050630 N1P 693-19-40470

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

Urząd Gminy Niechlów odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 26 marca
2012r. (data wpływu do urzędu: 29.03.2012), niniejszym informuje:
Gmina Niechlów w 2011 r. nie miała zawartych stałych umów oraz nie udzieliła
doraźnych zleceń na zapewnienie zwierzętom opieki.
Gmina Niechlów dokonała jednego zlecenia na wyłapanie i zaopiekowanie się
zwierzęciem (psem), jednak zgłosił się właściciel psa i zdarzenie nie doszło do
skutku.

Z up. Wójta oHiiny Niechlów
Wioleta Smń ucka-Cencora
Sekretarz: Gminy Niechlów

URZĄD MIASTA I GMINY
WNIEMCZY
Rynek 10, 58-230 Niemcza
tel. +48 74 83 76 265 fax +48 74 83 76 280
http://www.um.niemcza.pl e-mail: sekretariat@um.niemcza.pl
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Nieruchomości i Działalności Gospodarczej

RNG.6232.2.0000ł5.2012
RNG.KW-000289/12

tel. +48 74 83 76 994

Niemcza, 03.04.2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa
dotyczy: udzielenia informacji w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.03.2012 r. informuję, że w roku 2011
umowę w ww. zakresie Gmina zawarła ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" z/s w
Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151.
Odnośnie ilości wyłapanych i utrzymywanych psów, szt. 7 na kwotę 14 000,00zł, która została
przekazana ww. stowarzyszeniu, po zawarciu umowy.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi; Jerzy Jasięga.

BUJRM^STRZ
mffrtm. Grzegorz Kosowski

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku od
we wtorki od

J

J

7 " do I5 "
830 do 1630

URZĄD MIEJSKI
W NOWEJ RUDZIE
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

Centrala: 74 872 03 00, 74 872 03 01, 74 872 03 30, fax 74 872 22 68
vyww.um.nowaruda.pl
e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 06.04. 2012 roku
MK.6140.1.2012.JŻ

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

dotyczy: informacji o opiece nad bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na pismo od Państwa z dnia 26 marca 2012 roku dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że
w roku 2011 tut. Urząd nie posiadał podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im dalszej opieki. Na podstawie pojedynczych zleceń wyłapywanie oraz udzielanie
pomocy i zapewnienie opieki nad zwierzętami realizował Gabinet Weterynaryjny Kazimierz Opięła
z Nowej Rudy, ul. Armii Krajowej 13.
W roku 201 1 na terenie naszej Gminy wyłapano 3 1 sztuk zwierząt (psy i koty).
Zwierzęta były leczone, karmione i przetrzymywane do czasu znalezienia nowego opiekuna.
Łączny koszt realizacji całego zadania wyniósł 8785,00 złotych.

•

Sprawę prowadzi:
Jarosław Żółty tel.074 872 0322

LNIK

Strona l z l

Od:
Do:
DW:
Wysłano:
Temat:

"Agnieszka Lenart" <a.lenart@nowogrodziec.pl>
<boz@boz.org.pl>
"Kazimierz Orlef <k.orlef@nowogrodziec.pl>
3 kwietnia 2012 14:36
odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nowogrodziec, dnia 03 kwietnia 2012 r.
WAP. 1431.14.2012

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012 r. o udzielenie informacji publicznej,
Urząd Miejski w Nowogrodźcu odpowiada na zadane pytania:
1. W celu realizacji zadań przewidzianych w ustawie o ochronie zwierząt, Burmistrz
Nowogrodźca w 2011 r. zawarł, ze Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej Porozumienia w
sprawie współfmansowania „Schroniska dla Zwierząt Małych" w Dłużynie Górnej gm. Pieńsk .
2. W ramach Porozumienia z terenu gminy i miasta Nowogrodziec w wyniku odłowów i
interwencji przyjęto do schroniska w 2011 r. - 69 psów i l kota.
3.Koszt realizacji całego zadania, w tym także interwencji i odłowów wykonanych na terenie gminy i
miasta Nowogrodziec wyniósł w 2011 r. - 67.356,00 zł, zapłacone w 4 ratach.

(-) Kazimierz Orlef

Sekretarz Gminy

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7022
(20120403)
Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivinr.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

2012-08-11

URZĄD

MIEJSKI

w Obornikach Śląskich
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska
55-120 Oborniki Śląskie, u!. Trzebnicka 1
tel. 713103518 w: 434, fax 713102295

Oborniki Śląskie 12.04.2012 r.

RiOŚ 6140.1.4.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenia informacji publicznej z dnia 26.03.2012 r. Urząd Miejski
w Obornikach Śląskich informuje:
1. W roku 2011 Gmina udzielała zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie Usługi
Weterynaryjne „OLA/ET" w Skokowie.
2. W roku 2011 wyłapano 40 sztuk bezdomnych zwierząt.
3.

Koszt realizacji zadania - 24.130,30 zł

Jednocześnie informujemy, ze przystąpiliśmy do Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko
dla Zwierząt" w Lubinie. Problem bezdomności zwierząt mamy zamiar rozwiązać poprzez współudział
w budowie i funkcjonowaniu schroniska.

Z up. BURMISTRZA
/Józef Wnęk \
Kierownik Wydziału
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

W.V
•

.
• •>uj GminaO: .

Otawa, 6 kwietnia 2012 r.
PR.1431.6.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZ^T
Fundacji dla Zwierzqt ,,Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
e-mail: boz@boz.org.pl

Dot.

Wniosku o udosttjpnienie informacji publicznej z 26 marca 2012r, dortjczonego
organowi 28 marca 2012r.

Zgodnie z Ustawa. o dost^pie do informacji publicznej z 6 wrzesnia
(Dz.U.2001.112.1198} ponizej udostQpniam wnioskowane informacje publiczne:

2001r.

1. Gmina Otawa w 2011 r. zawarta rocznq umowe^ z Pania. Danuta. Polit z Zakrzowa
obejmuj^ca chwytanie, zywienie i piel^gnacj^ odtowionych, bezpahskich psow.
2. W 2011 roku z terenow gminy Otawa odtowiono 60 psow, ktorym zapewniono opiek§ na
koszt gminy Otawa.
3. Zgodnie z zawarta. umowq, o ktorej mowa pkt. 1 koszt realizacji catego zadania wyniost
62.401,50 zt. W tym 59.722 zt przeznaczono nad opiektj nad bezdomnymi zwierze^ami
zgodnie z biez^ca. ewidencja., zas 2.679,50 zt przeznaczono na ustugi weterynaryjne,
ktore zlecano 14 razy, dotyczyty one pomocy weterynaryjnej w sytuacjach zdarzeri
drogowych z udziatem zwierzqt leczenia lub ewentualnego uspienia zwierzqt).

Z powazaniem

W
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J T

GMINY OLAWA

Jan Kownack)
\ I ;v A O t A WA

SIEDZIBA WLADZ
pi. Marszidka J. Pilsudskiego 28

55-200 OLAWA, tel. 3133044, 45
NIP 912-17-15-754. Regon 931934868

Osoba, ktora wytworzyta informacjQ publiczna,: insp. ds. ochrony srodowiska i gospodarki wodnej Artur Bator
Osoba, ktora udost^pnita informacj^ publicznq: insp. ds. promocji Joanna Szulzyk

i: insp. ds. promocji Joanna Szulzyk, tel. (0-71) 313 30 44 wew. 203,
e-mail: promocja@gminaolav

Oleśnica 11.04.2012

URZĄD MIASTA

OLEŚNICY
5 6-400 Oleśnica

.

Rynek - Ratusz

Biuro Ochrony Zwierząt

ratus2@oiesnica.pi

Fundacja dla Zwierząt „Argos

tel.: (071) 71821 03
faXJ (071) 79 821 08

.

.

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

DG.1431.1.2.2012
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 z dnia 26
marca 2012 roku (28.03.2012 data wpływu do Urzędu) w sprawie udostępnienia 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?
W wyniku przeprowadzonego przetargu Miasto Oleśnica w roku 2011, miało podpisaną
umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i

zapewnienie im dalszej opieki z firmą

PPHU „MarMac" Marcin Kolenda ul. 3 Maja 12 56-400 Oleśnica działającej na podstawie
zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.
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 71 bezpańskich zwierząt w tym 9 kotów i 62 psy.
-odbiór przez właścicieli -17szt,
-zgon - 3szt,
-przekazanych do schronisk i organizacji zajmujących się ochroną zwierząt - 51 szt.
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)?
Zwierzęta umieszczane były w schroniskach, które dysponowały

wolnym miejscem lub

przekazywane były do adopcji za pośrednictwem organizacji pozarządowych zajmujących
się ochroną zwierząt.

OLEŚNICA

URZAP GMINY
Ui 11 Listopada 2^
56400 Oleśnica

Oleśnica, dn. 03 kwietnia 2012 r.

RGNiOS.1431.6.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 r. o udzielenie informacji publicznej,
informuję:
l .Gmina Ol eśnica w 2011 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich psów z
terenu Gminy Oleśnica z firmą RRH.U. MarMac, ul. 3 Maja 12, 56-400 Oleśnica.
2. W

roku 2011 na terenie Gminy Oleśnica wyłapano 31 psów.

3.Kosz t realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł:
- wyłapywanie, przetrzymanie weterynarz oraz transport - 60 595,28 zł.
- przyjęcie do schroniska i opieka - 40 992,00 zł.

; R Z Ą D MIEJSKI
H30 Olszyna, ul. Wolności 6
woj, dolnośląskie
>•-,-, -"• •"? i-J n*fl 7212368

Olszyna, dnia 18.04.2012 r.

Nr GG 6140.10.2012

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Olszynie uprzejmie
informuje :
l .W 2011 r. Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im opieki.
2. W 2011 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy jednego psa - sukę wraz z jej dwoma
szczeniakami.. Po czym szczeniaki zostały oddane do adopcji osobom fizycznym a sukę utrzymuje
się w dalszym ciągu na koszt Gminy.
3.W 2011 r.w Gminie Olszyna koszt realizacji całego zadania " opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie " wyniósł 99 zł 92 gr. (słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
92/100)

3.»-T240eteartca
-«P 811- 10-02-1

Osiecznica , dnia 30 marca 2012 r.

OS.6140.16.2012

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

Urząd Gminy w Osiecznicy w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje :
1. Gmina Osiecznica udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
w 2011 r. firmie Transport Zwierząt Zbigniew Paruch, 59-400 Jawor,
ul. Legnicka 12A.
2. Zwierzęta umieszczane były Schronisku w Legnicy, ul. Ceglana l na
podstawie umowa na 2011 r. z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Legnicy, ul. Nowodworska 60,
w Schronisku w Dłużynie Górnej nr l F Towarzystwa Opieki nad
zwierzętami w Polsce na podstawie zlecenia z grudnia 2007 r.
utrzymujemy l psa, tj.:
- wyłapane psy w 2011 r. - 4,
- utrzymywane psy w 2011 r. — 5.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. to 15.658,00 zł, forma płatności
za opiekę : jednorazowa za wyłapanie i przewiezienie, ryczałtowa za
umieszczenie w schroniskach.

mgr Waldefrnar Nalazek

Paszowice, dnia 02.04.2012 rok.
RL.6032.11.2012
U R Z Ą D GMINY
59-411 PASZOWICE 137
woj. dolnośląskie
tei 76/870-17-92,93

Regon 000544616 NIP 695-10-10-886

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacj i dla Zwierząt „Argos"
TTA
ul. Garncarska 37A
Q4

_mWarszawa

W odpowiedzi na pismo dotyczące o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
„ zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, podajemy następujące dane :
Pytanie l:
Czy i z kim gmina miała w 2011 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
Odpowiedz:
Gmina Paszowice nie zawarła stałej umowy w 2011 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
lecz zlecała tylko usługę sanitarnego odłowu i transport do adopcji prywatnych za potwierdzeniem
odbioru.
Pytanie 2:
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2011 roku.
Odpowiedzą
Gmina Paszowice w roku 2011 roku wyłapała l sztukę bezdomnego psa , który zostały
bezpośrednio przekazany do adopcji prywatnej.
Pytanie 3:
Jaki był w 2011 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna).
Odpowiedz:
Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł w kwocie: 600,00 - złotych , za
usługę sanitarnego odłowu i transport do adopcji prywatnej.

Sporządziła i sprawę prowadzi:
Alina Antoń - Inspektor Ro
pok.Nr 19, tel.76 870 17 93 lub 92 wew.211.

URZĄD GMINY
P Ę C L ' •-'"
67-221 Białej

(5)
Pęcław, dnia 29 marca 2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
OŚ.6140.3. 2012

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 26 marca 2012r. dotyczący udzielenia
informacji publicznej, Urząd Gminy Pęcław informuje, że:
1. W 2011 r. mieliśmy zawartą umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych
psów z terenu Gminy Pęcław z Głogowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom
AMICUS z siedzibą w Głogowie.
2. W 2011 r. zostały wyłapane 3 psy i utrzymywane na koszt gminy.
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił 5 959,20 zł. Płatność za opiekę była oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Otrzymują:

1. a/a

iKZĄD MIASTA w PIECHOWICACh
ul. Żymierskiego 49
J8-573 PIECHOWICE
e.. 075-75-48-900, fax 075-76-12-27'

Piechowice, dnia 17.04.2012 r.
ZK.614.72/2012

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca 2012
r. informuję, że:
1. W 2011 r. Gmina Miejska Piechowice nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, a zadanie to wykonywane było na
podstawie doraźnych zleceń przez Schronisko Dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze.
2. W 2011 r. zrealizowano 3 przypadki odłowu i zapewnienia opieki bezdomnym psom.
3. Koszt całości zadania wyniósł w 2011 r. 2098,54 zł. Płatność była jednorazowa,
przelewem za każdy przypadek odłowu i pobyt psa w schronisku.

STA

Otrzymują:
4J). Adresat.
2. A/a.

Sprawę prowadzi:
Paweł Sołektel. 757611224

URZĄD GMINY PIELGRZYMKA
59-524 PIELGRZYMKA 109A/1
woj. dolnośląskie
tel 76/8775013,8775026, fax 76/7437000

N,P 694-13-54-733

REGON 000536670

Pielgrzymka, 2012-05-14

SR.6140.11.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy Pielgrzymka informuje, że:
1. W 2011 r. gmina Pielgrzymka miała podpisaną umowę na wyłapywanie i transport
z firmą„GUT-FARMER" S.GUT ul. Orkana '/2, 55-120 Oborniki Śląskie.
2. 2 psy oddane do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
3. 3488,40 zł. - opłata jednorazowa oraz kwartalnie za gotowość przyjęcia psa do
schroniska.
4. Anna Grzyb - inspektor ds. środowiska i rolnych, 76 8775013 w. 106,
a.grzyb@pielgrzymka.biz.

JTA
Danuta Kacza
Sekretarz Gminy

^9-930
t- >
,
b
wo] dolnośląskie

cc- " C *ov 7577864Ub

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS"
UL. GARNACARSKA 37A
04-930 WARSZAWA

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia m26 marca 2012
roku w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" przewidzianą ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie
informujemy:
Gmina Pieńsk jest członkiem Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej, który to prowadzi Schronisko dla zwierząt w Dłużynie Górnej
gmina Pieńsk. W ramach prowadzonej działalności schroniska jest wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi. Gmina Pieńsk za prowadzenie
schroniska i wykonywanie zadań w zakresie wyłapywania, utrzymywania
zwierząt wpłaca do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej dotację - za rok 2011
była to kwota 29.465,00 zł. W 2011 roku na terenie gminy Pieńsk wyłapano
i utrzymywano 44 psy i 10 kotów.

Z poważaniem

UMiGpokójnr29
tel. 757786511:514 wew. 111
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w Pisszycach
. ii Kościuszki 2

SM.5521.4.11.2012

Pieszyee 02.04.2012i

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

Dotyc/y : udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 26.03.2012r. dotyczący sposobu i skutków w y k o n a n i a zadania „ opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy,że :
1. Gmina Pieszyee w 201 l r. nic miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Powyższe
zadanie było realizowane na podstawie doraźnych zleceń kierowanych do
Firmy I landlowo-Usługowcj „OLKCII" ul. Garbarska 36, 58-100
Świdnica. Powyższa
firma była zobowiązana do przekazania
odłowionych psów do schroniska lub do adopcji.
2. W 201 l r. odłowiono 17 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2 0 1 1 r. wyniósł 26.129 zł. W każdym
przypadku była to opłata jednorazowa dokonywana na konto firmy.

Komenaarit Straży Miejskiej
W k 9

a

—"—•-•e^z-

egz. l .adr.
egz.2.a/a
Wvk.A.Z.
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Andrzej Zwierzyna
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Piława Górna, dnia 30.03.2012 r.
BOĆ. 1431.20.20 IŚTA

• •••••:, 837-r:

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu:
28.03.2012 r.) dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
uprzejmie informuję, że w 2011 r. pomiędzy Gminą Piława Górna,
a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie zawarta
została umowa na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki
bezdomnym psom z terenu Gminy oraz przetrzymywania ich w schronisku dla
zwierząt w Dzierżoniowie.
Zakres umowy obejmował:
- stałą gotowość do świadczenia usług objętych umową,
- wyłapanie psów na ustne zlecenie i umieszczenie ich w schronisku dla
zwierząt,
- zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej.
W okresie obowiązywania umowy Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL"
w Dzierżoniowie przyjęło do schroniska osiem bezdomnych psów z terenu Pilawy
Górnej.
W wyniku realizacji umowy gmina Piława Górna poniosła wydatek (forma
płatności: przelew) w wysokości 16.000 zł brutto.
Otrzymują:
1. Adresat
2. Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej
3- a/a
Sporządziła: D. Gołębiowska

BU

MISTRZ

mgr Zuząwa Bielawska

URZĄD GMINY PLATERÓWKA
59-816 Platerówka nr 20,
pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie
______________________________________________

Platerówka, dnia 30.03.2012r.
OP.6140.4.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros”
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26.03.2012r. w sprawie informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie” informuje, iż:
⇒ nasza gmina posiada stosowną umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w
Polsce
Koło w Dłużynie Górnej
Dłużyna Górna 1F
59-930 Pieńska
Tel. 77-80-412 lub 607-315-361
⇒ ogólna ilość przyjętych zwierząt w 2011r. – 7szt.;
⇒ koszt realizacji zadania w 2011r. – opłata ryczałtowa – 5.363zł

Z poważaniem
Wójt Gminy Platerówka
Krzysztof Halicki

_______________________________________________________________
Telefony: centrala, sekretariat: (075) 722-16-90 ; fax: (075) 724-11-85
e-mail: urzadgminywplaterowce@xl.wp.pl, www.platerowka.gmina.bip.net.pl
NIP – 613-12-09-548; REGON – 000541931

'URZĄD
58-562 Podgórzyn,
powiat zio-.TSki
te!. 7621-093, Ctó4

RGP.7080.1.5.2012

Podgórzyn, dnia 2 kwietnia 2012r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2012r. dot. udzielenia informacji dot. opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem tut. Urząd informuje, że gmina zleca
odłowienie bezdomnych psów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Jeleniej Górze, które prowadzi Schronisko dla Małych Zwierząt.
W 201 Ir. odłowiono 5 szt. psów na kwotę 1.406,96.-zł.(jeden tysiąc czterysta sześć zł.
dziewięćdziesiąt sześć groszy), której płatność była jednorazowa. Odnośnie kotów nie było
zgłoszeń.

Sprawę prowadzi: Jolanta Hapanionek
7548114

Gmina Polanica-Zdrój
Ui, Dąbrowskiego 3
57-320 PolBnica-Zdrój
NIP 883*^78-080
REGON 8 9 0 7 1 7 9 4 1

Polanica-Zdrój, 2012-04-12

SN.1431.4.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka na zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie",
przedstawiam poniżej odpowiedzi na zadanie pytania.
1. Stała umowa z Fundacją „Pod Psią Gwiazdą", ul. Sienkiewicza 12, 57-320 PolanicaZdrój.
2. 10 psów.
3. Ustalona na podstawie umowy opłata za każdego przekazanego pod opiekę fundacji psa
(1500 zł/szt.). Kwota łączna 15 tyś. zł.
Do wiadomości:
1. S w/m
sprawę prowadzi:
Katarzyna Rybacka
pokój nr 25, tel. 74 868 06 25

61348
SN
1308/4/2012
2012-04-16

URZĄD GMINY POLKOWICE
59-100 P O L K O W I C E
woj. dolnośląskie
tel.847-41-07, fax 845-13-64

EU.1431.2.2012

Polkowice, 11.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26.03.2012 r. informuję, że:

Ad.1.
Gmina Polkowice w roku 2011 nie miała podpisanej stałej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt, jednak w przypadku konieczności, zlecała umieszczanie bezdomnych psów w hotelu dla psów
„u Basi" w Przemkowie (psy były przetrzymywane do czasu znalezienia nowego właściciela lub
przekazania do schroniska) oraz w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Ośrodek Pomocy dla Zwierząt
Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie".
Ponadto Gmina we własnym zakresie szukała nowych właścicieli dla bezdomnych psów.
Ad.2.
W 2011 roku interwencyjnie wyłapano 45 bezdomnych psów. 11 psów zostało przekazanych do
ww. hotelu, 4 psy przekazano do schroniska, pozostałym znaleziono nowych właścicieli. Koszt
wyłapania i utrzymania bezdomnych psów w 2011 r. to kwota 30.204 zł.
Ponadto w roku 2011 leczono i dokarmiano bezdomne zwierzęta:
- koszt leczenia bezdomnych zwierząt wyniósł 28.883,45 zł.,
- na dokarmianie kotów wolno żyjących przeznaczono kwotę 632,57 zł.
Ad.3.
Łączny koszt przekazania i utrzymania psów w schronisku i hotelu, leczenia bezdomnych zwierząt oraz
dokarmiania kotów wolno żyjących w 2011 roku wyniósł 59.720,02 zł.
Płatności za przekazanie psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ośrodek Pomocy dla Zwierząt
Niechcianych i Porzuconych" oraz do hotelu dla psów „u Basi", dokonywane były jednorazowo (koszt
przekazania 1 psa wynosił - od 1.500 zł do 2.650 zł w zależności od wielkości psa).

z up. BURMISTRZA
mgr inżJ EmpfiJ^ Kaczorowska

blfMf^Lo^

Wydział* Eksploatacji i Utrzymania

Sprawę prowadzi:
Marta Charymska - referent ds. gospodarki komunalnej
Tel. 76/847 41 90

URZĄD MtA^T*. l

w PROCHOWICACH
^9-230 Prochowice, Rynek "

•«•'•'^1-21-45-9,??. Re.ijnoocr.:-:^.^

Prochowice 2012-04-04

KM.6140.$ .2012
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26 marca 2012r (data
wpływu 29 marca 2012r) poniżej odpowiadam na zadane pytania :

ad. 1.
W 2011 r Gmina Prochowice nie posiadała zawartych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
terenu miasta i gminy Prochowice, udzieliła jednorazowych zleceń Jakubowi Kalarusowi z Jurcza
prowadzącego działalność w tym zakresie.
ad. 2.
W roku 2011 r odłowiono 10 szt. psów.
ad. 3.
W 2011 r Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 4.674 zł. Były to opłaty ryczałtowe za odłów i
utrzymywanie psów.
Od października ubiegłego roku Gmina posiada zawartą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Legnicy. Za gotowość przyjęcia psa do schroniska Gmina w roku ubiegłym zapłaciła kwotę
1.107 zł.

Zup^BURMISTRZA
mgr lyrana Stawiska- Rukawiczkin
RETAR7, MIASTA I GMINY

Kondratowice.dnia 18 kwietnia 2012 r.

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

W związku z pismem z dnia 26 marca 2012 roku uprzejmie informuję, że :
w 2011 roku gmina Kondratowice miała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt , Schronisko dla zwierząt „AZYL" , ul. Brzegowa 151,
58-200 Dzierżoniów.
W 2011 roku wyłapano 3 szt. zwierząt bezdomnych.
Koszt realizacji zadania - 6 000 złotych

poważaniem

Sporządził:
K. Dobrowolski

Woj

Bochnak

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

iT

Przemków dnia, 2012-04-02

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT FUNDACJI
DLA ZWIERZĄT "ARGOS"
Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Numer pisma: ON.6140.9-1.2012

Treść: Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. zadania "Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26.03.2012 r. r. (data wpływu 29.03.2012 r.) informuję, że w
2011 r. Gmina Przemków miała zawartą umowę na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do
schroniska z "HART" Prywatną Wielobranżową Firmą Usługową, Dozorem Sanitarno Porządkowym z
siedzibą w Świebodzicach reprezentowaną przez Pana Sławomira Jamróz. W 2011 r. łącznie
wyłapano 6 psów, koszt
usługi wyniósł 5 412,00 zł, natomiast za dostarczenie psów do
schronisk/hotelu dla psów Gmina poniosła koszty w wysokości 10 700,00 zł. W 2011 r. Gmina
ponosiła jednorazową opłatę za umieszczenie psa w schronisku/hotelu dla psów.
Otrzymują:
1. Adresat

-^'':\U.-^i-..^ -awiĆki

o , r„

Kiwc/wnik/Referotu Ochro.iy
.V . -A \ i
irtJOwisKCM^igppgDarKi Mieruchoriio.ci-.ni

£.. cl/d

Sprawę prowadzi: Monika Kościelak, nrtel. 76 8320 486

i l O, t iA l* O, Ł

i e

tel

- 0768319210
fax 076 83 19 208
esp http://epuap.gov.pl/

www.przemkow.pl
NIP 692-22-67-068
REGON 000530028

URZĄD GMINY
REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przeworno 27.03.2012 r.

ul. Kolejowa 4A, 57-130 PRZEWORNO
tel. 74 810 13 15
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

NrRRG 6140.0001.12

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2012 roku dotyczący informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję :
1. Gmina w 2011 roku miała zawartą umowę na wywóz bezdomnych zwierząt ze
schroniskiem Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl" w Dzierżoniowie.
2. W 2011 roku z terenu Gminy Przeworno zostało wywiezionych do schroniska
pięć psów.
3. W 2011 roku koszt realizacji całego zadania 10 tysięcy zł. Forma płatności
jednorazowa za cały rok.
Kierownik R

URZĄD MIASTA l GMINY
Rynek!, 57-420 Ra

r 000529893
Łkr. pocztowa 33

OR. 143 1.24.2012

Radków, dnia 05. 04.20 1 2 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26 marca 2012 r. o udzielenie informacji
publicznej, przedkładam stosowną odpowiedź.
1. W 2011 r. Gmina Radków nie miała podpisanych stałych umów i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Gmina Radków w 2011 r. nie wyłapywała bezdomnych psów, kotów i ich nie
utrzymywała na własny koszt.
3. W 2011 r. nie poniesiono żadnych kosztów na realizację w/w zadań.

Odresat
- a/a

Sporządził:
Leszek Dorszewski
tel. 748715492.

HAOWANICE

ul Przemysłowa 17
59-160 RADWANICE

P 693-i?.62-75i (d.ooo548442

Radwanice , 04-03-2012 r.

Gp.l.2.6022.20.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-887 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek , Urząd Gminy w Radwanicach
informuje , że w roku 2011 mieliśmy zawartą umowę na odłów bezpańskich
zwierząt z Prywatną Wielobranżową Firmą Usługową „HART" - Dozór
Sanitarno Porządkowy , ul. Kopernika 12/5 , 58-160 Świebodzice .
W roku 2011 dokonano odłowu 4-rech bezpańskich psów na kwotę
9.973 z ł , w tym koszty odłowu i transportu - 6.173 z ł , a koszt jednorazowej
opłaty za ulokowanie w schroniskach wyniósł 3.800 zł.
Formą płatności był przelew bankowy .

Z poważaniem
WÓJTA
Józef
Sekret

URZĄD GMINY RUDNA
59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15
REGON : 000541948
tel. (076) 74-92-100... 134

NIP: 692-100-12-91
fax. (076) 74-92-117

E-Mail ugrudna@ug.rudna.pl
konto: BS Wschowa o / Rudna

http://www.ug.rudna.pl
86521015-2815-360-01

Rudna dnia 2012-03-

NrOS.6140JQ.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
dot. udostępnienia danych na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
pn.: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapanie"

Odpowiadając na pismo z dnia 26 marca 2012 r. informuję, jak niżej:
1. Na terenie Gminy Rudna wyłapaniem bezdomnych zwierząt i odstawieniem do schroniska
w 2011 r. zajmował się (na podstawie doraźnych zleceń) Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

w

Rudnej, który

następnie zlecał zadanie

Firmie „HART" zs.

w Świebodzicach, a psy odstawiane były do schroniska w Białogardzie.
2. W 2011 r. wyłapano łącznie dziewięć bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 25 696,18 zł i obejmował odłowienie,
opiekę lekarską oraz jednorazową
w schronisku.

kwotę za umieszczenie

ww. bezdomnych psów

O

URZĄD GMIN?

Ruja20120411

RL.6140.8.2012

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie Informacji Publicznych Urząd
Gminy w Rui informuje jak poniżej:
ad. l Gmina Ruja nie ma zawartej umowy w razie zaistniałej sytuacji umowy są zlecane,
ad. 2 W 2011 roku Gmina nie poniosła żadnych kosztów na wyłapywanie
ad. 3 W 2012 roku ponieśli koszty w kwocie 849,95 między innymi na sterylizacje, obroże, karmę
oraz transporter do przewozu zwierząt dla zwierzą które poszły do adopcji.

Z poważaniem
W

MIASTA i

ŚCINAWA
59-330 Ścinawa, Rynek 17
c
toi n7fi«m -<X) fa> 076 8412 60-

Ścinawa, dnia 02.04.2012 r.

GG.6140.3.2012

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

Odpowiadając na pismo z dnia 26.03.2012 r. w sprawie sposobu wykonania zadania
„zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie" wynikającego z
ustawy o ochronie zwierząt informuję co następuje:
1. Wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonywała Firma GUT Farmer - Stefan Gut, ul.
Orkana 1/2, 55-120 Oborniki Śląskie na podstawie zleceń i wniosków mieszkańców
Gminy Ścinawa.
2. W roku 2011 r. wyłapano 19 bezdomnych psów.
3. Na realizację zadania własnego „zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie"
wydatkowano kwotę 28 773,56 zł. Forma płatności za usługi to
przelew.
Zup.BURMISTRZA

Wiesława Kalinowska
,nowan:f
is!Sr^o"Nierxhctrości i Rolnictwa

Sporządziła: Aniela Kohden

Urząd Miejski w Siechnicach
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71 391 91 01,71 311 4364, fax71 311 4 3 7 0
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@ugsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691

UG.WPR.OS/7062 - .^.Y../2012

Święta Katarzyna, dnia 3 kwietnia 2012 r.

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

Dotyczy: wykonywania przez Gminę Siechnice zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia informacji
na temat wykonania przez Gminę Siechnice w roku 2011 zadania pn. „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
Gmina

Siechnice

podobnie

jak

większość

innych

gmin

graniczących

z Wrocławiem boryka się z problemem podrzucania niechcianych psów. Mając na uwadze
bezpieczeństwo mieszkańców Gminy oraz w celu zapewnienia tym zwierzętom właściwej opieki,
Rada Gminy Święta Katarzyna w dniu 20.04.2000 r. podjęła uchwałę nr XXXI 11/163/2000
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
Realizując postanowienia w/w uchwały oraz mając na uwadze pozytywną opinię Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami Oddział w Oławie, tut. Gmina podpisała umowę o pracę z p. Adamem
Politem, której przedmiotem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Wyłapane zwierzęta są
utrzymywane na posesji p. Adama Polita. W tym okresie Gmina zapewnia zwierzętom
wyżywienie oraz opiekę weterynaryjną, w ramach której

zwierzęta zostają odrobaczone,

odpchlone i zachipowane oraz poddawane są leczeniu. Zdrowe osobniki po okresie 14 dniowej
kwarantanny przekazywane są do adopcji.
W roku 2011 na terenie gminy Siechnice wyłapano 37 bezdomnych psów; adoptowane
zostały 32 osobniki. Dwa psy i jedna suka ze względu na brak postępów w procesie
długotrwałego leczenia (wieloogniskowa choroba nowotworowa oraz rozległe nie gojące się
uszkodzenia skóry) zostały poddane eutanazji.

ui. Żernicka 17 , 55-010 Święta Katarzyna , te!. 71 391 91 01 , 71 311 4364 , fax 71 311 43 70
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@ugsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691

Zaadoptowane zwierzęta przekazywane

są nowym opiekunom w ramach umowy

przekazania. Gmina prowadzi rejestr odłowionych i przekazanych do adopcji zwierząt.
W roku 2011 Gmina Siechnice poniosła następujące koszty realizacji zadania pn. „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie": opieka weterynaryjna - 4676 zł, wyżywienie 5553 zł.

z cip.

Otrzymują:
1. Adresat
2. WPR/OS-a/a
Sprawę prowadzi:
Patrycja Zielińska
tel 73-39-19-126, e-mail pzielinska@ugsiechnice.pl

URZĄD GMINY
SIEKIERCZYN

59-818 sickierczyn 271

Siekierczyn, dnia 29 marca 2012 r.

tel./fax 75 722 17 70 (17 88]

RiGM.6140.1.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
KRS: 286138
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37a

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2011 r. informuję, że Gmina Siekierczyn
realizuje zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przy pomocy
Schroniska

dla Zwierząt

Małych w

Dłużynie

Górnej prowadzonego przez

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Koło w Dłużynie Górnej poprzez naszą
przynależność do

Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, który jest właścicielem

schroniska.
W roku 2011 odłowiono i przyjęto na koszt gminy 14 sztuk zwierząt (psów), a od osób
prywatnych 5 sztuk zwierząt (2 psy i 3 koty).
Gmina Siekierczyn ponosi stałą roczną opłatę w formie składki członkowskiej, której
wysokość jest corocznie

ustalana

Uchwałą Zgromadzenia

Związku Gmin Ziemi

Zgorzeleckiej. W roku 2011 opłata wynosiła 14.601,00 zł.

A U^ffiJ7^
iword Cwynar

Urząd Miasta i £miny Sobótka
ul Rynek l
55-050 Sobótka
tel (071) 31 62 043 do 045, fax (071) 31 62 123
www sobótko pl e-maił: urzad@sobotka pl

RiGG,

Sobótka, 12.04.2012

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

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, poniżej udzielamy
odpowiedzi:
Ad. l .W roku 2011 Gmina Sobótka miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie. Była to umowa na wyłapywanie psów oraz
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom .
Ad. 2. W roku 2011 wyłapano i oddano do schroniska 10 psów.
Ad.3 W roku 2011 wydano 20 000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych). Płatność nastąpiła
jednorazowo w formie dotacji na realizacje zadania publicznego, zgodnie z zawartą
umową.
Zup

MISTRZA

mgr //?z\^_t___
Zastępca Btlrmlsftza

Sporządziło Beata Augustyniak
Tel. 713351234, emai!:rolnictwo@sobotka.pl

URZĄD GMINY
58-512 STARA KAM1HNICA 41
pow. jeleniogórski
telefon/fax 75-75-14-337

Stara Kamienica, 25 kwietnia 2012r.

RRG.GN.6140.20.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dia Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 31 a
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie

informacji publicznej dot. sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami" i ich wyłapywanie
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje, że w 2011 roku gmina Stara
Kamienica udzielała doraźnych zleceń na odłów i przyjęcie do schroniska bezdomnych
zwierząt.
- odłowiono i utrzymywano w schronisku - 7 zwierząt.
- koszt realizacji - 5.934 zł
- forma płatności - jednorazowa zgodnie ze zleceniem.

ZASTEB

URZĄD GMINY STARE BOGACZOW1CE
ul.. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice
TeL 074 8452220,

NiP 8861010168

Data: 2012-04-02

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

Numer pisma: RIG.6140.6-1.2012
Dotyczy: udzielenie informacji publicznej dot. bezdomnych zwierząt

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2012 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję że:
1) W 2011 r. Gmina Stare Bogaczowice dokonała dwóch zleceń na wyłapanie
bezdomnych psów i zapewnienie im opieki przez Wałbrzyską Straż dla Zwierząt oraz
dwóm bezpańskim psom zapewniono opiekę na terenie prywatnej posesji.
2) Ilość psów wyłapanych na koszt gminy: 4 szt.
3) Koszt realizacji zadania w 2011 r. to 3300 zł, tj. ryczałt 2x1500 zł wyłapanie
i opiekę nad dwoma psami oraz 2x150 zł - koszt sterylizacji dwóch psów w zamian
za przyjęcie ich pod opiekę przez mieszkankę gminy.

.- •

Kierownik K f er a t, u
Inicjatyw Gosp da r c i, y c h
i I n w e s t ej i

Małgorzata
Otrzymują:
(l)Adresat.
2. RIG.a/a.ap.

z sielska

URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599
fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl

QMS

www.strzegom.pl

PN-ENIS09001-2009

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla
Zwierząt "Argos"
Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Wasze pismo z dnia Znak

Nasz znak

Data

26-03-2012

WKSiW.7031.55.2012.AC

04-04-2012

DS. 125

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że
zadanie „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" realizowane jest zgodnie
z uchwałą nr 115/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu, podjętej po akceptacji Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Świdnicy.
Po
zgłoszeniu przez Straż Miejską lub Policję i potwierdzeniu w terenie przez
funkcjonariuszy faktu bezdomności zwierząt, były one wyłapywane przez :
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ AZYL" w Dzierżoniowie i umieszczane w schronisku
zgodnie z umową nr 565/BW/4/2010 zawartą v,' dniu 29 listopada 2010 r.pomiędzy Gminą
Strzegom i w/w stowarzyszeniem na okres od l stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
- Przychodnię Weterynaryjną lek.wet Małgorzaty Siekaniec w Strzegomiu.
Do schroniska w Dzierżoniowie przewiezionych zostało 18 psów, jednak z uwagi na
wysoki koszt usług tj.dwa tysiące od l sztuki, nawiązano współpracę z Lekarzem wet. Panią
Małgorzatą Siekaniec.
Odłowione przez pracownia przychodni zwierzęta były poddawane odpchleniu, odrobaczaniu
i szczepieniu p/w wściekliźnie, często też leczone i po tych zabiegach szukano dla zwierząt
nowych opiekunów. W orzeczeniach lekarsko - weterynaryjnych odnotowywane były dane
osób, które zobowiązały się do adopcji i dalszej opieki, w 201 Ir. 26 psów znalazło nowych
właścicieli.
Pani Siekaniec na koszt gminy zajmowała się też zwierzętami dla których nie ustalono
właściciela , a które zostały potrącone przez pojazdy. W wyniku tej interwencji 10 psów ze
względów humanitarnych poddano eutanazji a 7 padło po przewiezieniu do przychodni.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 76.490,55 zł. a płatności dokonywano w
formie przelewów po przedstawieniu rachunków przez podmioty wykonujące te usługi.

mgr Zbigniew Suchy ta

01W018HBI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
STRZEUN
Strzelin, dnia 13.04.2012r.
WNU.6140.33.2012

Biuro
Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 W A R S Z A W A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26.03.2012r.( data wpływu do tut.
organu 29.03.2012r. ) dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielam
informacji na zadane w piśmie pytania :

ad. l
w 2011 r. gmina Strzelin korzystała z usług Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Azyl" w
Dzierżoniowie , ul. Brzegowa 151 , które na podstawie zawartej Umowy w okresie od
01.01.201 Ir. do 31.12.201 Ir. odławiało , przewoziło i utrzymywało w schronisku bezpańskie
psy pochodzące z terenu naszej gminy .
ad.2
w 201 Ir. wyłapano , przewieziono i utrzymywano w schronisku
terenu naszej gminy.

25 psów pochodzących z

ad. 3
koszt realizacji przedmiotowego zadania wynosił 50 000,00 zł. , a forma płatności za
opiekę oparta była na bieżącej ewidencji .

Otrzymują:
(jpAdresat
2.a/a

Sprawę prowadzi : Bożena Łyszkiewicz
Telefon : 71 3921971 wew.132

B O K m STRZ
Doroto'
,

SYSTEM
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
według normy

URZĄD GMINY SULIKÓW

Certyfikat nr 901/2010

Sulików, dnia 4 kwietnia 2012r.
MK.6140.1.2012

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012r. dot. udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"

informuję, że Gmina Sulików jest członkiem Związku

Gmin Ziemi

Zgorzeleckiej. Do zadań Związku należy między innymi prowadzenie spraw w zakresie
schroniska dla zwierząt. Na terenie działania Związku funkcjonuje Schronisko dla Zwierząt
Małych w Dłużynie Górnej l F, na którego konto Gmina Sulików wpłaciła składkę
członkowską w roku 2011 w wysokości 19.206,00 zł. Na początku każdego roku od
kierownictwa schroniska otrzymujemy harmonogram odłowów zwierząt bezdomnych. Akcja
odłowu dokonywana jest raz na kwartał, a także dokonywane są interwencje doraźne na
zgłoszenia telefoniczne.
W roku 2011 z terenu naszej gminy schronisko przyjęło 26 psów i 6 kotów.

JTA
Jacek Ftaszyński
ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę prowadzi:
Alicja Żelichowska
Podinspektor ds. mienia komunalnego
tel. +48 75 77 87 288, 289
Adres e-mail: ug9(Si,siscopl

URZĄD GMINY SULIKÓW
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie
tel. +48 75 77 87 288, 289; tel./fax.+48 75 77 56 922
Adres e-mail: ug@sulikow.pl
Adres: http://www.sulikow.pl, http://bip.sulikow.pl

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY
Departament Infrastruktury Miasta
Referat Infrastruktury

Technicznej

Świdnica 3 0.03.2012r.
DIM.IT.7080.6.2012
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
dot. Realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie
Gminy Miasto Świdnica.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.03.2012r.
informuję, że:
1.Gmina Miasto Świdnica w roku 2011 posiadała zawarte stałe umowy na odławianie bezdomnych
zwierząt z "Przychodnią Weterynaryjną" lek. wet. Małgorzata Siekaniec, Aleja Wojska Polskiego 62,
58-150 Strzegom oraz na umieszczanie ich w schronisku pn. "Ośrodek dla zwierząt bezdomnych
i porzuconych", Osiedle Białe 7, 58-203 Uciechów.
2.W2011r. na terenie Gminy Miasto Świdnica odłowiono łącznie 75 zwierząt, w tym 68 psów
i 7 kotów, z czego:
30 psów przekazano do schroniska,
29 psów zostało adoptowanych przez nowych właścicieli i nie było konieczności
umieszczania ich w schronisku,
5 psów zostało odebranych przez dotychczasowych właścicieli,
4 psy oraz 7 kotów zostało uśpionych po doznanych urazach komunikacyjnych.
3.Za realizację całego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom w 201 Ir.
Gmina Miasto Świdnica wydatkowała kwotę 94.925,29 zł., w tym:
1) 3.999,89 zł. przeznaczono na zakup:
- sejfu na broń przeznaczoną do obezwładniania agresywnych psów,
- 20 szt. domków dla wolnożyjacych kotów,
- karmy dla wolnożyjacych kotów, która została przekazana osobom opiekującym się nimi.
2) 90.925,40 zł. wydatkowano na odławianie, zapewnienie opieki i leczenie oraz umieszczanie
bezdomnych zwierząt w schronisku.
Forma płatności umieszczenia zwierzęcia w schronisku była jednorazowa, ryczałtowa, i wynosiła
l .952,00 zł. brutto za każdego psa.
Wyk. 2 egz.

Otrzymują
1. Adresat

DYREKTOR D

2-ITa/a
J.Kozlowski

ul. Armii Kraj owej 49

58-100 Świdnica

Referat Infrastruktury Technicznej

tel 074 / 856 28 56

Sekretariat tel. 074 / 856 28 27
Centrala tel. 074 / 853 28 00
fax. 074/85231 10

U R Z Ą D MIEJSKI
W ŚWIDNICY
DEPARTAMENT
INFRASTRUKTURY MIASTA

ul. Armii Krajowej 49
58
~

psów i kotów w 2011 r.
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U R Z Ą D GMINY
ul. B. Głowackiego 4
58-100 ŚWIDNICA
tel. 074 852 30 67
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. 1/0 Świdnica (wydatki)
1090 2369 0000 0001 12414090

DROWRL.61405.2012

Świdnica dnia 2012.04.03

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

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 26 marca 2012 r. poniżej
udostępniamy dane o które występujecie we wniosku .
Ad. l Gmina Świdnica współpracuje w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie
przy ul. Brzegowej 151 58-200 Dzierżoniów .
Ad 2 W roku 2011 Gmina Świdnica zleciła wyłapanie i opiekę nad 20 szt. psów.
Ad 3. Ogólne koszty poniesione przez Gminę w roku 2011 za wyłapanie i opiekę
nad psami wyniosły 40000,00-zł. Oplata jednorazowa na początku roku na
zasadzie dofinansowania stowarzyszenia wyższej użyteczności po rozstrzygniętym
konkursie .

Otrzymuje :
1. Adresat
2. a/a

Świebodzice, dnia 04 kwietnia 2012 r.

IT.6140.7.2012
Biuro Ochrony

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat opieki Gminy nad bezdomnymi zwierzętami.
W nawiązaniu do pisma z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Świebodzicach informuje :
Pytanie l
Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki.
Odpowiedź
W roku 20lir Gmina Świebodzice nie miała na stałe podpisanej umowy na odławianie
bezpańskich psów.
Gmina na podstawie każdorazowych zleceń zlecała wyłapywanie i opiekę bezpańskich zwierząt:
-"Gut -Farmer" S. Gut
ul. Orkana l/ 2
55-120 Oborniki Śląskie
Pytanie 2
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2011 r.?
Odpowiedź
Gmina Świebodzice w 2011 r. odłowiła 8 bezdomnych zwierząt.
Pytanie 3
Jaki był w 201 Ir. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenia w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieka, inna)?
Odpowiedź
W 2011 r. całkowity koszt realizacji zadania na podstawie składanych każdorazowo ofert wynosił
11901.61 zł
Forma zapłaty -jednorazowo po realizacji zlecenia.

Otrzymują:

Burmfcjh£ Miasta

l .Adresat
2.a/a IT

BogćfefrKozuchowicz

Sporządziła:
A. Jaroszewska
tel.: 074 666 95 34

URZĄD MIASTA i GMINY
w SYCOWIE
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
56 - 500 Syców, ul. Mickiewicza l Tel./fax (0-62) 785 5100,785 5104 e - maił: urzad@sycow.pl
Syców, 22.05.2012
ITI. 6140. 1.2011

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

Udzielam informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.
1. Gmina w 2010 roku miała podpisaną stałą umowę z firmą MarMac z Oleśnicy.
2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych:
- opłata ryczałtowa - na podstawie umowy z firmą MarMac wynosiła 488 zł brutto
miesięcznie,
- za każdorazowe wyłapanie zwierzęcia Zleceniobiorca otrzymał wynagrodzenie w wysokości
488 zł brutto
- za transport poza teren Sycowa : 2,38 brutto /km
- jednorazowo za przyjęcie do schroniska w Raciborzu: 1000 zł od l-go psa
Koszt zadania za 2010 rok wynosił: 42 270,80
Z poważaniem,
Naczelnik/^ydzialu
MareuGrehda

URZĄD MIEJSKI w Szczawnie-Zdroju
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 17

BS.1431.25.2012

Szczawno-Zdrój, dnia 16 kwietnia 2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul.Garncarska 37A
04-886 W a r s z a w a
e-mail boz@boz.org.pl

Dotyczy: wniosku z 26 marca 2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2012 r.).

W odpowiedzi na ww. wniosek dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieki nad bezdomnymi

zwierzętami

i ich wyłapywania"

przewidzianego

ustawą

o ochronie zwierząt, informuję:

Ad 1.

W 2011 r. gmina nie zawierała stałych umów ani nie zlecała doraźnie wyłapywania

bezdomnych zwierząt.
Ad 2.
Ad 3.

W 2011 r. nie wystąpiły zdarzenia wymagające wyłapywania zwierząt.
Nie dotyczy.

Z poważaniem
CIASTA
Otrzymują:
Adresat.
2. WGK aa.
3.WAP aa.

BURMISTRZ

SZCZYTNEJ

57-330 Szczytna, ul. Wolności 42
tel. (74) 8683305, tel. fax 8683020
www.szczytna.pl
email szczytna@szczytna.pl

RTI.6140.7.2012

Szczytna, 2012-04-25.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 marca 2012 roku Urząd Miasta i Gminy w
Szczytnej informuje, że w 2011 roku wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki odbywało się na zasadzie jednorazowych zleceń.
Zlecenie obejmowało zapewnienie opieki dla dwóch bezpańskich psów. Forma płatności
jednorazowa.
Koszt realizacji całego zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
w 2011 roku wyniósł 9838 zł, w tym: sterylizacja psów i kotów 6.000 zł.:
I up. BURMISTRZU
\Viestdw TTTacz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

\X1
URZĄD MIEJSKI
w Szklarskiej Porębie

GTRAŻ MIEJSKA
Szklarska Poręba 13.04.2012 r.
SM.5521.28.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
„ARGOS"

ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję,
że :
1. Miasto Szklarska Poręba w dniu l października 2006 roku podpisało stałą umowę
/ryczałt/ z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Jeleniej
Górze ul. Wolności Nr 161/163 na świadczenie usług przez Schronisko dla Małych
Zwierząt w Jeleniej Górze przy ulicy Spółdzielczej 33a (UMOWA nr 3/2006).
2.Rok 2011 :
Psy wyłapane odwiezione do schroniska

- 5 sztuk

3. Koszt usług weterynaryjnych zgodnie z podpisaną umową /ryczałt/ wyniósł w roku
2011 po 1260,75 zł miesięcznie, co dało kwotę łączną w ciągu minionego roku 15129 zł.

Z wyrazami szacunku
KOMENDANT
rSucfila
1<^^

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
Pl. Marszałka Józefa Prtsudskiego l, 55-100 Trzebnica
W W W. t f £CLM i iCil. p:

ROŚ. 6140.7.2012.AM

Trzebnica, 2.04.2012 r.

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

Nawiązując do złożonego przez Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że Gmina Trzebnica miała w 2011 r.
podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Zwalczania
Szkodników i Biokontrola Komarów pana Krzysztofa Żurka ze Żmigrodu.
Odpowiadając na drugie pytanie (pkt.2) Organ informuje, że w roku 2011 zostało
wyłapanych i było utrzymywanych na koszt Gminy 21 psów nie wyłapano ani jednego kota.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 21752 zł, forma płatności
za opiekę to: jednorazowa za umieszczenie w schronisku oraz oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

^Wydziału
va i Ochrony Środowiska

Sporządziła:
Anita Mądry
tel: 71/388-81-76
e-mail: mądry a@um.trzebnica.pl
tel. 071/31206 11, 071/3120612, 071/3120145, 071/3120642, fax: 0717312 12 48
Bank Spótdzietczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIF: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretarsat@um.tr2efanica.pl

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"GNO - Kamila Andruszkiewicz - Urząd Miasta i Gminy Twardogóra"
<srodowisko@twardogora.pl>
<boz@boz.org.pl>
11 kwietnia 2012 14:27
Udzielenie informacji publicznej

Dzień dobry,
W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 26 marca 2012 r. (data wpływu 29.03.2012 r.) o udzielenie
informacji publicznej udzielam odpowiedzi
na poszczególne pytania:
Ad. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.
Ad. 2. Jedenaście psów wyłapanych.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł ok. 1 900,00 zł.

Pozdrowienia
Kamila Andruszkiewicz
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Tel. (71) 399 22 39; Fax. (71) 315 81 42

e‐mail: srodowisko@twardogora.pl

2012-08-11

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
"Barbara Zemla" <drogi@udanin.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 3 kwietnia 2012 09:51
Temat:
Odpowiedź na złożony wniosek
Gmina Udanin
55- 340 Udanin 26

Udanin, dnia 03.04.2012 r.

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

Dzień dobry!
W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 26.03.2012 r. ( data wpł. do urzędu w dniu 29.03.2012 r.) Gmina
Udanin informuje, że:
1) w 2011 roku Gmina zleciła firmie "AGATOM" Tomasz Jamrozik z siedzibą w Proszkowie nr 22, 55-300
Środa Śląska wyłapanie 3 psów bezdomnych
2) Gmina wyłapała 4 psy z tego 2 psy zostały odwiezione do schroniska w Uciechowie koło
Dzierżoniowa, a 2 psy zostały zaadaptowane przez Gminę i utrzymujemy
je w dalszym ciągu
3) koszt umieszczenia psów w schronisku to kwota ryczałtowa 5.500 zł. (1 pies 2.750 zł.), koszt
wyłapania i odwiezienia zwierząt do schroniska to kwota 1.107,00 zł.,
koszt utrzymania psów w Gminie to kwota 3.500 zł (leczenie i utrzymanie).
Pozdrawiam
Barbara Zemla
Prac. UG Udanin
76 7442885

2012-08-11

Strona 1 z 1
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Zdzisława Gagat" <z.gagat@wadrozewielkie.pl>
<boz@boz.org.pl>
11 kwietnia 2012 14:18
udzielenie informacji publicznej

W sprawie Waszego wniosku z dnia 26.03.2012r. (wpłynął do naszego urzędu 29.03.2012r.)
o udzielenie informacji publicznej, informuję:
Odn1) Doraźnie zlecaliśmy w 2011r. wyłapywanie bezpańskich zwierząt firmie
Pana Zbigniewa Parucha „Dog”, 59‐400 Jawor, ul. Legnicka 12.
Dorażnie umieściliśmy psy:
‐W Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce w Kole w Jaworze, ul.Witosa 1B,59‐400 Jawor
‐ w Ośrodku Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych, Os. Biełe 7, Uciechów koło Dzierżoniwa
58‐203
‐w Fundacji „Stacyjka Maltusia” Mierczyce 8, 59‐430 Wądroże Wielkie (pies przebywa od 2009r. –
przekazujemy pieniądze na karmę).

Odn.2) W 2011r. wyłapaliśmy 2 bezpańskie psy.
Odn.3) Razem na ochronę zwierząt bezdomnych w 2011r. wydaliśmy 5.699,75zł.
W tym na:
‐ karmę 649,75zł.
‐odłów, transport, opiekę 5.050,00zł.

Sporządziła Zdzisława Gagat
Inspektor ds. ochrony środowiska

2012-08-11

URZĄD MIEJSKI V <
Biuro (Drga r. .:•„
Referat Organizacyjny

Pi. Magistracki l, 58-soo Wałbrzych

.

.

. _A1_

Wałbrzych, dnia 5 kwietnia 2012r.

BO.1431.33.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 warszawa

W związku ze złożonym w dniu 29 marca 2012 r. wnioskiem o udzielenie informacji publicznej,
uprzejmie informuję, że w zakresie:
Ad 1. W 2011 r. Gmina Wałbrzych nie miała stałych umów, ani nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. W imieniu Gminy w/w zadania
realizuje Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu
Ad 2. „Ewidencję zwierząt" przebywających w schronisku prowadzi Schronisko dla Zwierząt
w Wałbrzychu. Ilość psów przebywających w schronisku na początku stycznia 2011 r. wynosiła 164.
W ciągu roku przyjęto do schroniska 666 psów, a nieodpłatnie wydano 554 psy. Kotów przebywało
w schronisku zdecydowanie mniej (10-15 kotów).
Ad 3. Opieka nad zwierzętami sprawowana jest przez jednostkę budżetową Gminy Wałbrzych Schronisko dla Zwierząt. Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem schroniska określony został
uchwałą budżetową Miasta Wałbrzycha na 2011 r. Nr YI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31
stycznia 2011 r. i wynosił 70.1416 zł.

Ernest Truszkowsk

Sporządziła: A. Palus tel. 74 66 55 171
Sprawdziła: J. Stypułkowska

U R Z Ą D 5IHENY
58-320 Wahm, ul. Boczna 9
te!. (074) 8494-340, 8494-359
fax 8494-355

,,, r
. . onm->nn
Walim
dmą 30.03.2012
r.

OS.6140.07.2012

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

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Urząd Gminy Walim informuje:
Gmina Walim w 2011 r. posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Schronisko dla zwierząt
„AZYL" z siedzibą Dzierżoniów ul. Brzegowa 151, oraz jednorazowe zlecenia realizowane
poza limitem przez Straż dla zwierząt w Wałbrzychu.
W roku 2011 przekazano do schroniska i do Straży - 7 psów.
W roku 2011 wydatkowano kwotę 13.000 zł.
Należności za usługi regulowane były przelewem w formie ryczałtu (zgodnie z podpisaną
umową)
Nadmieniam jednocześnie, że w sytuacji pojawiania się bezpańskich psów gmina w miarę
możliwości podejmuje działania mające na celu znalezienie im nowych opiekunów,
a przekazywane są do schroniska tylko w sytuacji gdy poszukiwania nowych opiekunów nie
odnoszą pożądanych skutków.

Z A S T P C A WÓJTA

WÓJT
GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
Warta Bolesławiecka 40 C

Warta Bolesławiecka, 11.04.2012r.
RZK.Y.6140.15.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej odpowiadając na Wasz wniosek z dnia
26.03.2012r., który wpłynął do tutejszego urzędu 29.03.2012r., w sprawie udzielenia
informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", informuje zgodnie z postawionymi pytaniami:
Ad. 1. Gmina Warta Bolesławiecka w 2011 r. nie miała zawartej stałej umowy
na wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi psami.
Doraźnie zlecano wykonanie czynności odłowienia psów oraz przejęcia opieki prawnej
nad nimi dla Firmy „GUT-FARMER" S.GUT ul.Orkana 1/2, 55-120 Oborniki Śląskie.
Ad. 2. Łącznie w 2011 r. odłowionych zostało siedem psów, z czego pięć psów przekazano do
schroniska, natomiast dla pozostałych dwóch psów zabezpieczyliśmy stałą opiekę
w ramach własnych starań, nad którymi opiekę prawną przejęły osoby fizyczne.
Ad. 3.Koszt realizacji zadania w 201 Ir. wyniósł łącznie 7.410,47zł
Zlecone usługi odłowienia psów oraz przejęcia opieki nad nimi, płatne były w formie
opłat jednorazowych.
r\,
JT

igrMirosfaCTRaru
aniszewski

Sprawę prowadzi:
Michal Bojanowski
Inspektor ds. geodezji i rolnictwa
Tel. 075 - 7389- 539 wew. 21
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"Poczta Urzędu Miejskiego Wąsosza" <wasosz@dolnyslask.pl>
<boz@boz.org.pl>
30 marca 2012 13:31
opieka nad bezdomnymi zwierzętami GMINA Wąsosz

W odpowiedzi na Państwo pismo z dnia 26 marca 2012r. dotyczące
udzielenia informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" Gmina Wąsosz stwierdza że:
ad. 1. W 2011r. Gmina Wąsosz nie miała podpisanej umowy i nie zlecała
wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewniania opieki.
ad. 2. W 2011r. Gmina Wąsosz nie wyłapywała i nie utrzymywała na własny
koszt bezdomnych zwierząt, w związku z tym nie dostępne są zbiorcze
dane o ilości zwierząt w 2011.
ad. 3. W 2011r. Gmina Wąsosz nie ponosiła kosztów związanych za opiekę
(jednorazową za umieszczenie w schronisku, ryczałtową, dotyczącą
zwierząt przebywających pod opieką).
osoba do kontaktu
Artur Wermiński
(65) 543-78-50 wew. 14

2012-08-15

URZĄD GMINY l MIASTA
59-940 Węgliniec, ul. Sikotski«go 3
woj. dolnośląskie
*l (075) 7712 556, (075) 7711 44*
nv\

IK.6140.4.12

Węgliniec 03.04.2012 r.

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

04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 26 marca 2012 r. o udzielenie
informacji publicznej Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu uprzejmie informuje:

1. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im opieki przez Schronisko dla zwierząt małych w Dłużynie
Górnej prowadzone przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Koło w
Dłużynie Górnej

- Dłużyna Górna 1 F

2. W roku 2011 pracownicy Schroniska wykonali 4 odłowy, w trakcie których nie
odłowiono żadnych zwierząt. W ciągu roku wykonano 57 interwencji w skutek których
przyjęto do schroniska 68 zwierząt w tym 59 psów i 9 kotów.
3. Zgodnie z zawartą umową Urząd Gminy i Miasta przekazywał w 2011 roku w
ratach kwartalnych kwotę ogółem 27.533,00 złotych.

mgr.
^~"f UJydf.łulnrrostruhturu
feuno^MGoWlarW
Gruntami

Sprawę prowadzi:
Zbigniew Piotrowski
Tel. 75 77 11 435 w.38

rz
oivri, y 3d Gminy Wińsko

56-160 WIŃSKO
woj. dolnośląskie
ter/1/389 81 86, fax 717 389 83 66
NIP 917-11-60-904, Regon 000542008

Wińsko 11.07.2012 roku

RGOś 6140/05 72012

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wykonania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Wińsku
informuje, że:
• Gmina Wińsko nie zawierała żadnej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, wyłapywania psów na zlecenie gminy dokonywali:
- Przychodnia Weterynaryjna „Podaj Łapę", Artur Różycki, 56-120 Brzeg Dolny
ul. Zwycięstwa 8.
- Usługi Weterynaryjne „OLYET", Ryszard Olszewski, Skokowa ul. Wrocławska 2A
55-110Prusice.
- LEKARZ WETERYNARII Jerzy Chmielowski, Domanice 7, 56-160 Wińsko.
• W 2011 roku pięciokrotnie przeprowadzono odławianie psów. Łącznie odłowiono
5 psów.
• Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 3036,70 zł.
/słownie: trzy tysiące trzydzieści sześć złotych 70/1 OO/. Powyższa należność została
zapłacona przelewem, po każdorazowym odłowieniu.

Z porażaniem

Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko
tel. /071/ 389 81 86, fax /071/ 389 83 66
www.winsko.pl, www.bip.winsko.pl

Wleń03.04.2012

pl. Boh. Nysy r, 50-610 Wleń
J d*,

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 29 marca 2012r.o udzielenie informacji na temat
sposobów i skutków wykonywania zadania (opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich
wyłapywanie)na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2008r, uprzejmie informuje;
-

wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz transport do schronisk dla zwierząt odbywa się na
zasadzie umowy-zlecenia z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Lwówku Śląskim.
Ilość odłowionych bezdomnych zwierząt i odwiezionych do schroniska to 8 psów. .Koszt
Gminy poniesiony na utrzymanie i odłowienie bezdomnych zwierząt wyniósł 8250zł.
Koszty gminy dotyczący całego zadania w 2011 r. wyniosły 9900zł zapłacone na podstawie
wystawionych faktur.

KOMENDANT

Otrzymują;
1. adresat
2. a/a

URZĄD MIASTA
ul. Pocztowa l
59-550 WOJC1ESZÓW

Wojcieszów, dnia 05.04.2011 r.

Nr OS.6140.4.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 roku informuję,
w 2011 roku
-

że

Gmina Wojcieszów:

nie posiadała zawartej stałej umowy oraz nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,

-

w roku 2011 nie umieszczono bezdomnych zwierząt w Schronisku,
w roku 2011 przekazano jednego bezdomnego

psa

pod opiekę nowych

opiekunów.

z up, BIS RMBSTRZA
i iifiTuorofa/Sadoi os /ca
BKKRKTARZ MIASTA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOŁÓW

tel.(071)3191305
fax(071)319 1303
e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.pl

WSR.6140.6.2012.ET

Rynek - Ratusz
56-100 Wołów

Wołów dnia 05.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2012 r informujemy że doraźnym odławianiem
i przetrzymywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Wołów zajmuje się:
- Przychodnia weterynaryjna "LANCET" ul. Skłodowskiej Curie 9a, 56-100 Wołów,
-

Przychodnia weterynaryjna.,, Podaj Łapę" ul.Zwycięstwa 8, 56-120 Brzeg Dolny,
poddano usłudze lekarsko - weterynaryjnej 32 koty i 49 psów,

-

na zadanie "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku 2011
wydatkowano kwotę 37 300 złotych.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a-a

dr inż. Izabela Bek - Kaczkowska
Kierownik Wydziału
Środowiska i Rolnictwa

Departament I n f r a s t r u k t u r y i G o s p o d a r k i

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

WIM-EU.1431.30.2012.AS

Wrocław 11 kwietnia 2012 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 marca br.
uprzejmie informuję:
1. Zadanie zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Wrocław
realizowane było w roku 2011 przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w
Polsce.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, wyłonione w roku 2008, w otwartym
konkursie ofert, w ramach przyznanej dotacji zapewniało opiekę psom, kotom i
sporadycznie innym zwierzętom przebywającym w Schronisku oraz prowadziło
wyłapywanie zwierząt bezdomnych i potrzebujących pomocy lub niebezpiecznych
na terenie gminy Wrocław.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt za okres od l stycznia 2011 r. do 31 grudnia
2011 r.:
stan początkowy psów - 319
przyjęto - 2324 psów,
wydano psów - 2199,
eutanazja psów - 67,
uciekło psów - 5,
padło psów - 5,
stan końcowy psów - 348

stan początkowy kotów - 164
przyjęto 1246 kotów,
wydano kotów - 1086,
eutanazja kotów - 120,
uciekło kotów - 15,
padło kotów - 46,
stan końcowy kotów - 143

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 2 843 876,86 zł, z czego
dotacja gminy Wrocław wyniosła 2 514 600,00 zł.

Wojciech Kaczkowski

Do wiadomości:
1. WSiR
2. WIM - DO

Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4; 50-032 Wroctaw
tel. + 4 8 7 1 7 7 7 7 1 12
fax+48 717 77 75 79
wim@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

U R Z Ą D MIEJSKI
w 2ąf,kou,ic«ch Śląskich

„ ,,
ó, n * ™ ™ o
Ząbkowice Sl., 05.04. 2012r.

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

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

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 30 marca 2012 r. o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich informuje, że:
ad. l W 2011 roku Gmina Ząbkowice Sl. miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Zwierząt „AZYL", ul. Brzegowa 151, 57-300 Dzierżoniów.
ad.2 w 2011 roku na terenie Gminy wyłapano 10 bezdomnych psów,
ad.3 w 2011 roku Gmina z tytułu realizacji całego zadania poniosła koszty w wysokości
20.000,00 złotych. Jednorazowy średni koszt umieszczenia psa w schronisku wynosił
2000,00 zł. Wymagane należności regulowane były na podstawie wystawionej
faktury przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl".

Wydziału Infrstruktury

Otrzymuje:
1. Adresat
2.A/a

Burmistrz Miasta Żarów
ul. Zamkowa 2, 58-130Żarów
www.um.zarow.pl
burmistrz@um.zarow.pl

tel./fax +48 074 8580 591

+48 074 8580 778, 8580 408 (9)

Żarów, dnia 18 kwietnia 2012 r.

BGZZK.7080.1.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26
marca 2012 roku informuję:

1. w 2011 r. Gmina Żarów udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie psów i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom firmie „Olech" z siedzibą w Świdnicy.
2. w 2011 roku odłowiono na terenie Gminy Żarów 16 bezdomnych psów, w 2011
roku koszt realizacji usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu
Gminy Żarów wyniósł 25.600,00 zł.
3. w 2011 r. koszt realizacji całego zadania wynosił 25.600,00 zł, natomiast
rozliczenie następowało w formie zapłaty należności z góry za określoną w zleceniu
ilość odłowionych psów.

Muflon 2004

Z poważaniem

fl
VlXa SUKCŁSJ

Przejrzysta
Polska

IFAIRPLAY s

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

l

Michalak

irawę prowadzi: Michał Domański Podinspektor ds. wojskowości, obrony
publi znego tel. 8580591 wew.367

•zadku
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"Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta Zawidowa" <sekretarzzawidow@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
2 kwietnia 2012 09:18
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zawidów, 02.04.2012 r.
SM.1431.13.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos”
ul. Garncarska 37 A
04 – 886 Warszawa
Odpowiadając na wniosek z dnia 26 marca 2012r.o udostępnienie
informacji publicznej uprzejmie informuję:
‐ Ad. 1 ) Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie
Górnej
Dłużyna Górna 1 F
59 – 930 Pieńsk
‐ Ad. 2 ) w 2011 r. przyjęto 5 psów i 6 koty
‐ Ad. 3 ) Gmina Zawidów współfinansuje utrzymanie schroniska, w 2011 roku
wydatkowała na ten cel 13.843,00,‐zł.
Marcin Rogacki
Sekretarz Miasta Zawidowa
Urząd Miejski w Zawidowie
ul. Pl. Zwycięstwa 21/22
tel. +48 75 77 88 282
e-mail: sekretarzzawidow@wp.pl

2012-08-15

URZĄD GMINY ZAWONIA
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11

Zawonia, 25.05.2012
RGK.614.2.2012
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt Argos
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 marca 2012 r w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie
gminy Zawonia, uprzejmie informuję, co następuje:
Ad. 1. Gmina Zawonia w 2011 r nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Sporadycznie udzielono doraźnego zlecenia firmie APESTPOL ze Żmigrodu.
Ad.2 W 2011 r na koszt gminy Zawonia zostały wyłapane 2 psy.
Ad.3 Koszt całego zadania w 2011 wyniósł 2293,92 zł. Koszty były ponoszone doraźnie w miarę potrzeb za
każdą interwencję.
Z up. WójtaOfniny Zawonia
mgr Paulina Kózłowska
Kierownik Referatu Rolnictwa
t Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta
Zgorzelec
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA
i SPRAW MIESZKANIOWYCH
WIŚM.1431.2.2012

Zgorzelec, 2012-04-03

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

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, co następuje:
1. czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2011 roku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i
zapewnieniem im opieki zajmowało się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło w
Dłużynie Górnej. Towarzystwo prowadzi planowane (4 razy w roku) oraz na zgłoszenie
odłowy bezdomnych zwierząt zapewniając im dalszą opiekę.
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. ?
W 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem Towarzystwa:
- przyjęto od osób fizycznych 34 psy i 12 kotów,
- wykonano 86 interwencji, a przy tym przyjęto 66 psów i 57 kotów,
- wykonano 4 odłowy planowane, a przy tym przyjęto O psów i O kotów,
Ogólnie wykonano 90 interwencji i odłowów przyjmując 100 psów i 69 kotów.

i/lub

3. jaki był koszt realizacji całego zadania i jaka byla forma płatności za opiekę ?
Składka na prowadzenie Schroniska przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w 2011
roku wyniosła 101.389,00 zł wniesiona w 4 ratach kwartalnych.

59-900 Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
tel. (075) 77 52 655 (Naczelnik)
tel. (075) 77 59 945 (Infrastruktura)
tel. (075) 77 59 944 (Ochrona Środowiska)
tel. (075) 77 59 926 (Sprawy Mieszkaniowe)
tel. (075) 77 59 927 (Sprawy Mieszkaniowe)

www.zgorzelec.eu
wism@zgorzelec.com

Urząd posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009

gmina

Urząd Gminy Zgorzelec

'GORZELEC

CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009
ul. Kościuszki 70,59-900 Zgorzelec

gmina@gmina.zgorzelec.pl

www. gmina.zgorzelec.pl

Zgorzelec, dnia 02-04-2012 r.
NGPiR.6140.5.2012.2
BIURO OBSŁIGI KLIENTA
tel.: 75 772 1400
fax: 75 775 65 64

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

SEKRETARIAT:
WÓJT
ZASTĘPCA WÓJTA
tel.: 75 772 14 16
tel.: 75 775 60 16
SEKRETARZ GMINY
tel.: 75 772 14 20
SKARBNIK GMINY
tel.: 75 772 14 17
DORADCA WÓJTA
tel.: 75 772 14 28
WYDZIAŁ FINANSOWY
l PLANOWANIA
tel.: 75 772 1423,75772 1425
75772 1426
WYDZIAŁ
NIERUCHOMOŚCI,
GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ
l ROLNICTWA
tel.: 75 772 1431,75772 1446
NACZELNIK: 75 772 1432
WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH,
ORGANIZACYJNYCH
l DROGOWNICTWA
tel.: 75 772 14 15,75772 1427,
75772 1445
NACZELNIK: 75 772 14 14

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012r. (wpłynęło
29.03.2012r.) dot. informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
uprzejmie informuję:
Ad.l) Gmina Zgorzelec

w

201 Ir.

miała podpisaną

Ad. 2) W

2011 r.

schronisko wyłapało i utrzymywało następujące

zwierzęta: 52 psy i 13 kotów.
Ad. 3) Gmina w 201 Ir.

przekazała na rzecz schroniska jednorazowo

kwotę w wysokości 26.013,00 zł.

WYDZIAŁ OŚWIATY,
PROMOCJI l ROZWOJU
GMINY
tel.: 75 772 1441, 75 772 1443,
NACZELNIK: 75 772 1430

EWIDENCJA LUDNOŚCI
tel.: 75 772 1444
KASA
tel.: 75 772 14 29

ze

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.

WYDZIAŁ INWESTYCJI,
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
l MIESZKANIOWEJ
tel.: 75 772 1434,75772 1435,
NACZELNIK: 75 772 1 4 3 3

BIURO RADY GMINY
tel.: 75 772 14 21

umowę

Schroniskiem Dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej l F, 59-930 Pieńsk,

Z poważaniem

KADRY l ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
tel.: 75 772 14 18

wyłapywanie"

Sprawę prowadzi:
Eugenia Harhatów
tel. 757721 431
fax. 757756564
pok. 5

Strona l z l

Od:
"Marek Wereśniak" <weresniak@ziebice.pl>
<boz@boz.org.pl>
Do:
Wysłano: 10 kwietnia 2012 08:32
Informacja publiczna
Temat:
Witam
Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej "opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miejski w Ziębicach informuje :
W roku 2011 Gmina Ziębice nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Gmina Ziębice nie posiada zbiorczych danych o ilości wyłapanych zwierząt oraz o kosztach
realizacji zadania w 2011 r. ze względu na brak takiej akcji.
Pozdrawiam
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ziębicach

2012-08-11

URZĄD MIEJSKI
w

Złotoryi

Pl.CWcn Lwowskich l
6- 500 ZŁOTORYJA
*»i/07c,

'<7}'Q100

fbx 8783120

Złotoryja, 30.03.2012r.

WM.6140MH2
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Miejskiego dnia 29 marca 2012r., na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" , informuję:

Ad.l.
W 2011 r. Gmina nie miała umowy ani nie zlecała wyłapywania bezdomnych
zwierząt ze względu na brak jednostek, które miałyby zezwolenie na tego typu
działalność na terenie miasta Złotoryi. Nadmieniam, że takie zezwolenie
wydawane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu.
W przypadku zagrożenia ludzi lub np. porzucenia zwierząt
interwencyjnie
działała Straż Miejska.
Ad.2.
W roku 2011 r. z terenu miasta do schroniska w Legnicy zostało przekazanych i
utrzymywanych na koszt Gminy 26 bezdomnych psów.
Ad.3.
Z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 20lir. ponieśliśmy koszty w
wysokości 51.408,09 zł, w tym za pobyt psów w schronisku w wysokości
50.592 zł.
Zwierzęta przebywają w schronisku do czasu adopcji i Urząd Miejski ponosi
koszty za każdy dzień pobytu psa w schronisku w wysokości 20,0 zł/dobę oraz
koszty stałe (gotowości przyjęcia psów do schroniska) w wysokości 369,0
zł/miesięcznie.
Należność regulowana jest comiesięcznie i opłata
oparta jest na bieżącej
ewidencji zwierząt przekazanych do schroniska.

Z poważaniem

Andrzej Ostrowski

URZĄD GMINY ZŁOTORYJ*
59-500 Złotoryja, AL Miła 4
woj . d oinośiąskie

onnn/in/i
Złotoryja, 2012.04.04

tsl.(076) 87-88-700

Nr WG.6140.11.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udostępnienia
danych dotyczących bezdomnych zwierząt Urząd Gminy Złotoryja informuje;
- Gmina Złotoryja w roku 201 1 nie przeprowadzała wyłapywania psów ,nie ma
również zawartej stałej umowy z firmą specjalistyczną prowadzącą taką działalność .
W przypadkach porzuconych psów Urząd Gminy korzystał z usług Prywatnej
Wielobranżowej Firmy Usługowej ,Dozór Sanitarno - Porządkowy„HART"
w Świebodzicach .
Psy były odbierane bezpośrednio z miejsc gdzie się przybłąkały lub zostały porzucone
(Dom Dziecka ,szkoła lub gospodarstwo rolne) .
- Gmina ma zawartą umowę z Ośrodkiem Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych
w Uciechowie gmina Dzierżoniów ,gdzie ponoszone są opłaty jednorazowe za przyjęcie
bezdomnych zwierząt.
W przypadku przejęcia pod opiekę bezdomnego psa przez mieszkańca gminy ,gmina
pokrywa koszty pierwszych badań weterynaryjnych i wymaganych szczepień. Osoby te
zwalniane są również z podatku od posiadania psów.
Koszt realizacji tego zadania w roku 201 1 wyniósł 22 819,04 zł .Za opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami gmina ponosiła opłatę jednorazową.
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e-rr,ail: um@zlolystok.pl

Złoty Stok, dn. 04.04.2012 r.

LO.1431.5.2012
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia informacji
dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
informuję, że na terenie gminy Złoty Stok w roku 2011 nie odnotowaliśmy konieczności i nie
wyłapywano zwierząt bezdomnych.

Stanisław

Otrzymują:
1- adresat,
2- aa. LO.

URZĄD MIEJSKI
w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55 -14O Ż m t g >; ó d
tel. 071/385 30 57, fax 071/385 35 56
> n o 5 "• r- t:' <3 ''
(1)

Żmigród, dnia 06 kwietnia 2012 r.

ORP. 1431. 15.2012

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26 marca 2012 roku na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w
Żmigrodzie informuje, że:
1. Gmina Żmigród od dnia 08 marca 2011 roku, posiada podpisaną umowę na
odławianie i transport bezdomnych zwierząt z firmą zwalczanie Szkodników i
Biokontrola Komarów Krzysztof Żurek, Bychowo 64, 55 - 140 Żmigród. Firma
ta odłowione bezpańskie psy dostarcza do Schroniska dla zwierząt w
Głogowie. Od 17.03.2011 roku posiadamy podpisaną umowę z Gminą Miejską
w Głogowie w zakresie przyjmowania i przetrzymywania w ich schronisku,
bezdomnych psów z terenu Gminy Żmigród. Przed tymi okresami odławianie
na umowę zlecenia wykonywała firma Usługi Weterynaryjne „OLVET",
Skokowa, ul. Wrocławska 2a, 55 - 110 Prusice.
2. W roku 2011 odłowionych na terenie Gminy Żmigród zostało 22 bezpańskich
psów. Do schronika w Głogowie przewiezionych zostało 15 szt., do schroniska
w Krotoszynie 2 szt. psów, a do adopcji przekazano 5 szt. psów. Kotów wolno
żyjących nie odławiano, jedynie dokarmiano na koszt Gminy. Skierowano do
Gabinetu Weterynajnego w Żmigrodzie 5 kotek, które poddano sterylizacji na
nasz koszt.
3. Ogólny koszt wyłapania, ich opieki i wyżywienia bezdomnych psów, oraz
dokarmiania i sterylizacji kotów wolno żyjących wyniósł w 2011 roku kwotę
33.347,39 złotych. Opłaty za umieszcenie w schronisku były oparte na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.

Z poważaniem

Zd&sltAw Średniawski

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
"Rolnictwo i Ochrona Środowiska UG Żórawina - Sebastian Lewicki" <rolnictwo@zorawina.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 3 kwietnia 2012 13:43
Temat:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Dzień dobry
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 26.03.2012 r. o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami..." informuję, że:
ad. l. Gmina Żórawina miała podpisaną umowę z: Stefan Gut prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą „GUT-FARMER" S. Gut z/s ul. Orkana
1/2, 55-120 Oborniki Śląskie. Ponadto gmina doraźnie zlecała wyłapanie
panu Adamowi Politowi, zam. Zakrzów 20, 55-200 Oława.
ad. 2. W 2011 r. gmina zleciła odłowienie 8 szt. psów.
ad. 3. Gmina Żórawina w 2011 r. płaciła miesięczny ryczałt w kwocie 200
zł netto + 23% VAT. Dodatkowo każdorazowe wyłapanie zwierzęcia wraz z
transportem do "GUT-FARMER" 1176,00 zł netto + 8% VAT.
Z poważaniem

Sebastian Lewicki
mł. referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Urząd Gminy Żórawina
tel. 71 3814128
fax 71 7234900
www. żórawina. pl

2012-08-11

Żukowice 18.04.2012
RGII 614.6.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

„Arg0s"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek udzielam następujących informacji.
W 2011 roku Gmina Żukowice miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im. opieki 2 Głogowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom
AM1CUS.
W 2011 roku zostały wyłapane i objęte opieką cztery psy. Koszt realizacji całego
zadania w 2011 roku wyniósł 4411,00 zł i był oparty na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Z poważaniem
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