
U R Z Ą D G M I N Y
87-700 Ateksartdrów Kujawski

"° } 282-20-31 Aleksandrów Kujawski, dnia 03.04.2009r.
woi kuiawsko-pomorskie

KIP 891-12-67-88^

ŚRiGK.AS.6134-2/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r. 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 Aleksandrowie

Kujawskim informuje, że w 2008 roku gmina miała zawiązaną umowę z Zakładem Usług Różnych

w Papowie Toruńskim, ul. Leśna 13 polegające na wyłapywaniu i przyjmowaniu zwierząt do

Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3.

W zeszłym roku wyłapano i przyjęto do schroniska 8 bezdomnych psów.

Koszt realizacji zadania: opłata roczna - 10.980 zł brutto oraz za każde zwierze dostarczone do

Schroniska 268,40 zł brutto a także w przypadku odbioru zwierzęcia przez Schronisko 1,10 zł/km

i 20 zł/h pracy jednego pracownika plus podatek VAT.

Z up. Wójt

% iska,
Otrzymują: * Ga*podafki'Korauna!nej

1. Adresat

2. A/a
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u RZĄDNEJ; "ci
ji. ArtyJerzystów G, 38- , 'J Barem
XL (osa) 383-41-oc, («(GE2 ,;3-4i-43 Barcin, dnia 08.04.2009 r.

000527463

RPO.KR.6134/8/09

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 27.03.2009r. o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

informuję, że Gmina Barcin od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. posiadała umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z firmą

„VET - AGRO SERWIS", ul. Myśliwska l A/6, 67-700 Czarnków.

W w/w okresie na terenie gminy wyłapano 18 psów. Koszt realizacji całego

zadania wyniósł 35 428,32 zł, a płatności dokonywane były na podstawie faktur.

2 up. BURMISTRZA BARCINA

C iii/o^i it.
Monika Cierpisz

St. Specjalista ds. Gospodarki Komunalnej
I Dl-vik*l'nt. »..i Rolnictwa

Otrzymują:

/T) adresat

2. a/a
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Bartniczka , dnia 16.04.2009r.
fax 056 493 8484

7020-05/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt

„Agros"
w Warszawie

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 27 marzec 2009r.w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję ,że w 2008r.nie
posiadaliśmy stałej umowy. Urząd gminy udzielał zleceń na
cztery interwencje złapanie i opieki nad bezdomnymi psami.
Koszt realizacji tych zleceń wynosił 1940zł w ciągu roku. Kwota
ta została zrealizowana z naszego konta po wystawieniu
rachunków przez schronisko dla zwierząt w Brodnicy po każdej
interwencji.



URZĄD GMINY
iv BĄDKOWIE

v-/cj. kujaw£kc-pcn"orsk!3

ROR.7610-03/09

K P

Bądkowo, dn. 09.04.2009r.

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

Na podstawie art. 10 pkt. l ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia

6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 póz. 1198 ze zm.), Urząd Gminy w Bądkowie w

odpowiedzi na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej z dnia 27 marca 2009r.

informuje j.n.:

• Urząd Gminy Bądkowo w 2008 roku nie miał podpisanej umowy oraz nie

zlecał wyłapywania bezdomnych zwierząt.



K P

F A I R PLAI

••0:: ;;,łe B i o i a . u i . S, i b i n s k a /

Białe Błota 2009-04-16
Oś.2-7080-13/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierzał „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Wars/awa

W odpowiedzi na wniosek ( w p ł y w do Urzędu w dniu 04.01.2009r. ) informuję,

że Gmina Białe Błota w 2008 roku miała podpisaną urnowe z. firmą „Animai Patrol" z

siedzibą w Brzozie Bydgoskiej ul. Bydgoska 30, świadczącą usługi weterynaryjne w zakresie

wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Białe Błota oraz ze Schroniskiem dla

Zwierząt z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 298, świadcząca usługi w zakresie

zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gmin) Białe Błota.

W 2008 r. do schroniska przyjęto 36 psów oraz. 18 szczeniąt.

Koszty jakie poniosła Gmina w 2008 r. na opiekę i wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły

48,276.71 zł., w tym

- koszt przyjęcia dorosłego psa do schroniska •- 366,00 zł brutto,

- koszt przyjęcia szczeniaka do schroniska - 183.0()zł brutto,

- partycypacja w kosztach schroniska - 671,00zł brutto miesięcznie.

- za całodobową dyspozycyjność i dojazd do miejsca w ciągu 2 godzin od zgłoszenia -

400 zł + 7 % V A T T.l. 428,00 brutto:

- za odłowienie zwierzęcia bezdomnego 150 zł = 7 % VAT tj. 160.50 zł brutto za l godz.

akcji

- koszt przejazdu - według ilości przejechanych kilometrów, zgodnie ze stawka 0.784,') /ł za

przejechany kilometr.

Z uap WójtJ

Magdalena Wajchert

Do wiadomości:
1. adresat.
2. a/aS.K.



URZĄD GMINY Bobrowniki 2.04.09
87-617 Ecbro\vniki

powici !bncxs.',;ki
woj. kujawsko-pomorskie

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Warszawa

Urząd Gminy Bobrowniki informuje że, nie podpisała umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w 2008r oraz nie poniosła kosztów związanych z wyłapywaniem .

••:, ••
ds. t iosp.



Bobrowo
„oj. kujawsko-pomorsk

ROŚ.6134 - 2/09 Bobrowo, dn. 6 kwietnia 2009r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. dotyczącego wniosku o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", udzielam krótkiej odpowiedzi na postawione
pytania:

1. Wszystkie wyłapane bezdomne zwierzęta z terenu gminy Bobrowo, w 2008r. były
przekazane do schroniska - „Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt" w Brodnicy, ul.
Ustronie 20b, 87-300 Brodnica. Gmina Bobrowo w 2008r. nie miała podpisanej
umowy na stałe ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

2. W 2008 r. wyłapano i utrzymano 6 szt. bezdomnych zwierząt (psów) oraz 12 szt.
bezdomnych szczeniąt z terenu gminy Bobrowo. Psy były przekazane do schroniska
w Brodnicy i utrzymane na koszt Urzędu Gminy Bobrowo.

3. Łączny koszt utrzymana bezdomnych zwierząt w 2008 r. wyniósł - 1654,20 zł.
Powyższa kwota zawiera: utrzymanie, dowóz, opiekę lekarza weterynarii, szczepienia
przeciw wściekliźnie oraz opłatę stałą. Forma płatności jaką wystosowano za opiekę
było dokonanie jednorazowych wpłat za umieszczenie w schronisku, przez
wystawienie rachunku przez schronisko.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

'"Ż.Anna



uRZĄD GMWS
w BON! E WIE

^ O N !
cowiat włocławski

K P

Boniewo dnia 07.04.,2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"

KRS: 286138
ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 27 marca 2009 r. Urząd Gminy w Boniewie przesyła
informację na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie":

1. W roku 2008 gmina Boniewo nie zawarła z żadną firmą umowy na wyłapywanie zwierząt,
nie udzielała zleceń na wyłapywanie zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

2. W roku 2008 gmina nie przekazywała do schroniska, ani nie utrzymywała żadnego
bezdomnego zwierzęcia na własny koszt.

3. W związku z powyższym gmina nie ponosiła kosztów na realizację zadania - opieka
i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

4. Nadmieniamy,że w 20008 r. dla 2 bezdomnych piesków znaleziono opiekunów -
(bezpłatnie).

ZASTe!tóó.rTA

ekretar7 Gminy



Od: "Paweł Wiśniewski" <kryzys@brodnica.ug.gov.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 21 kwietnia 2009 09:01
Temat: informacja na temat "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Urząd Gminy Brodnica w odpowiedzi na pismo KP 11 z dnia 27 marca 2009 r. wyjaśnia, że w roku 2008:
1. Gmina Brodnica udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Schronisku dla zwierząt w
Brodnicy.
2. zlecono wyłapanie 21 psów.
3. koszt realizacji zadania - 8352,20zł - płatność każdorazowo za umieszczenie wyłapanego psa ( zlecenia
jednorazowe).

Z poważaniem
Paweł Wiśniewski



' - ->; i> <«tt068«a*2<J26
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Brodnica, dnia 2 kwietnia2009 r.

OP.0717-1-3/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 65 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1701 z późn. zm.)

przekazuję

Wniosek o udzielenie informacji publicznej Biura Ochrony Zwierząt ul.

Garncarska 37A 04-886 Warszawa.

Uzasadnienie

Do Urzędu Miejskiego wpłynęły dwa identyczne pisma z czego jednym adresatem jest Urząd

Gminy Brodnica .W związku z powyższym przekazujemy pismo celem załatwienia sprawy.

Pouczenie:

Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Administracyjnego w

terminie 7 dni od dnia doręczenia.

z up.

mgr A
Otrzymują:

l. Urząd Gminy
Brodnica
ul.. Zamkowa 13a

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

i s t rza

•schmidt
Naczelnik Wydziały

Organizacyjnb-Prawnego

3. a/a
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S ̂ 303 c f ^ e Brodnica, 06 kwietnia 2009r.
MIEJSKI

REGON OO523413N1P 374-1

GK.0717-13/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37a

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.03.09r.

informuję, iż:

1. W roku 2008r. Gmina Miasta Brodnicy posiadała umowę na prowadzenie

schroniska oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta z

Brodnickim Schroniskiem dla Zwierząt "Reksio", 87-300 Brodnica, ul. Ustronie

20B.

2. Zbiorcze dane liczbowe dot. funkcjonowania schroniska w 2008r.:

- wyłapano 272 psy i 133 koty,

- adoptowano 241 psów,

- średnio na stanie schroniska 55-65 psów, 25-30 kotów,

3. Koszt utrzymania schroniska w roku 2008r. wyniósł 145.023,64zł, w tym

100.002,23zł dotacji Gminy Miasta Brodnica

Towarzystwo Ochrony ' 0Praw Zwierząt w Brodnicy L uPf KWf mistrz a
u!. Ustronie 20 b, Sal (OK) 498-26-29 / rteZ&B

»7_inn D.or>riivii^A s~ !t. inz. Anarz67-300 BRODNICA
'•'r k-t;>: BS Brodnica 94840007-1355-27.0.0.?

Naczelni

/n
/ Tęgowski

W y d z i a ł u
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URZĄD MIIMSKI Brześć Kujawski, dnia 27.04.2008 r.
Pl. Wt LOKietKa 1

87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI

BI.7625-3/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące wykonywania zadań w zakresie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie informuję:

ad.l. Gmina nie miała w 2008 r. podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Udzielono w tym zakresie trzech zleceń.

ad.2. W 2008 r. utrzymywano w schronisku dla zwierząt na koszt gminy trzy bezdomne psy.

ad.3. Koszt realizacji zadań wymienionych w pkt. 1 1 2 - 1.450 zł.

Z u p . B U R
Brześcia



S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Maciej Kaniewski" <kaniewski@brzozie.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2009 09:13
Temat: "wyłapywanie"

Witam.
W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 Urząd Gminy Brzozie , 87-313 Brzozie informuje , że zadania
z zakresu "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" zlecał Towarzystwu Ochrony Praw
Zwierząt w Brodnicy ul. Ustronie 20 b , 87-300 Brodnica. Wyłapano 8 szt. zwierząt.
Uiszczano jednorazową opłatę za umieszczenie w schronisku. Koszt realizacji całego zadania wyniósł
2264,00 zł.
Z poważaniem
Maciej Kaniewski

2009-04-06



URZĄD GMINY
86-122 Buków iec

ul. DrFl.Ceynowy 14
pow. świecki

woj. kujawsko-pomorskie . .
Bukowiec, dnia 14.04.2009 r.

RRiB.7062-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.03.2009 r. (data wpływu 02.04.2009 r.) dotyczące

udzielenia informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania,

Urząd Gminy w Bukowcu przesyła poniżej interesujące Państwa informacje.

1. W 2008 roku Gmina Bukowiec miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą - Spółka Komunalna „BŁYSK" Sp. z o.o.,

ul. Wyzwolenia l, 86-120 Pruszcz

2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach \wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2008 r.

- ilość bezpańskich psów utrzymywanych i wyłapanych w 2008 roku - 8

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 ."oku wyniósł - 8 434,81 PLN w formie płatności

opartej na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką oraz jednorazowej

opłacie za wyłapanie i transport zwierzęcia.



KP

ul. Szkolna 2 Cekcyn, dnia 16.04.2009 r.
tel.052 3347550 fax 052 3347580

e-mall: cekcyn@lo8.pl

DGiOŚ - 7622 - 4/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd

Gminy Cekcyn przesyła stosowne informacje:

1. Gmina Cekcyn nie miała w roku 2008 r. podpisanych stałych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Wykonanie tych obowiązków zostało

zlecone Chojnickiemu Stowarzyszeniu Miłośników Zwierząt, ul. Igielska 24, 89-620

Chojnice.

2. Na koszt gminy w 2008 r. wyłapanych lub/i utrzymywanych było 5 zwierząt wyłapanych

w miejscowościach: Zdroje, Huta, Krzywogoniec, Gołąbek, Wielkie Budziska.

3. Koszt realizacji zadania w 2008 r. wyniósł 7.414,00 zł.

-jednorazowa opłata z przyjęcie psa do schroniska - 600 zł

-jednorazowa opłata za odłowienie psa - 250 zł

- koszt transportu z miejsca zgłoszenia do schroniska - 2 zł/km

- dzienne utrzymanie psa - 6 zł

- pokrycie kosztów szczepień, sterylizacji i leczenia wg obowiązującego cennika

W 2009 roku Gmina Cekcyn utrzymuje 3 psy, umieszczone w Chojnickim Stowarzyszeniu

Miłośników Zwierząt.

r

KM/-
mgr

Sekretarz xGminy \



URZĄD GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1

86-200 C H E Ł M N O
NIP:875-15-06-514; Regon: 000531447

Chełmno, dnia 9.04.2007 r.

RBG.VHI7KZ.7082- 1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ARGOS

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 27 marca 2009 r. Urząd Gminy Chełmno informuje, że
Gmina Chełmno w 2008 r. przekazała do Schroniska dla Zwierząt w Toruniu jednego psa i cztery
szczeniaki. Koszt realizacji zadania wyniósł 317,20 zł.

Z up. W
K I E R ,

Reieratu Rolnictv
Gospodarki Grunta

mgr inż. Krzyspdf Zawadzińsfef



MIASTA c dnia 07 04 2009 r
ul. Dworcowa 1

86-2.00 C H EL M N O
woj. kuiSY/sko-DOsTi

'
REGON: 000523442

GM.III/B.Sz.7080-4/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2009r. dot. udzielenia informacji publicznej na

temat sposobu i skutków wykonywania zadania "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" Urząd Miasta Chełmna, Wydział Gospodarki Miejskiej informuje:

1. Gmina Miasto Chełmno podpisała w 2008 roku umowę na przyjmowanie zwierząt

do Miejskiego Schroniska dla zwierząt w Toruniu z Tadeuszem Wiśniewskim

zam. w Papowie Toruńskim ul.LeśnalS, prowadzącym Zakład Usług Różnych.

2. Wyłapano z terenu Gminy Miasto Chełmno 75 psów. W schronisku umieszczono 54 psy.

Dla 7 psów znaleziono nowych właścicieli. Oddano właścicielom-14 psów.

3. Koszt realizacji w/w zadania w 2008 roku wyniósł 43.894 zł brutto.

4. Forma płatności - za umieszczenie psa w schronisku oraz opłata roczna.

Z poważaniem
p.o. KlEaetf&WV DZIAŁU

Gospodarki f^jejskiej
/ IT
ypjciech^Pakmur
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W Ó J T
Chełmża, dnia 15.04.2009r.

RGN 6052/4/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r. informuję, iż
Gmina Chełmża w 2008r. posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu,
ul. Przybyszewskiego 3 dotycząca przyjmowania bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Chełmża.
W minionym roku wy łapano przekazano 44 szt. psów dorosłych i 12 szczeniąt
koszt powyższej usługi w ciągi roku wyniósł 36.936,89 zł.

Z poważaniem
u p. WÓJTA

'r inż Kazimierz Bober
wójta

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



K P

U R / Ą D MIASTA
C H E Ł M Ż Y

ul.GenJ.Hallera2
87-140 CHEŁMŻA

tel.675-22-91

GKM.7081-4/09

Chełmża, dnia 09.04.2009r.

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

dot. udzielenia informacji publicznej.

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 27 marca 2009r. (wpływ do tutejszego Urzędu

w dniu 2 kwietnia 2009r.) w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywana

informuję, co następuje:

1. W 2008r. Gmina Miasto Chełmża miała zawartą umowę na wyłapywanie

i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem Miejskim dla Zwierząt

w Toruniu. Ponadto zwierzęta były również wyłapywane przez strażników Straży

Miejskiej Chełmży a następnie były przekazywane do w/w schroniska.

2. W 2008r. na terenie miasta Chełmży zostało wyłapanych 29 sztuk bezpańskich psów, które

zostały przetransportowane do w/w schroniska.

3. W 2008r. gmina wydatkowała łącznie na wyłapywanie i przetrzymywanie psów

w schronisku 29.743,60 zł brutto z VAT. Z przedmiotowej kwoty 21.960,00 zł

to jednorazowa opłata roczna, natomiast 7.783,60 zł to opłata za przyjęcie psów

do schroniska (268,40 zł od jednego psa).

Z up. B\)^M!STRZA
.
Stasik

NACZELNIK
Wydziału Gos]s«darkJ Miejskiej

URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY



,
AD CMiNY W CHOCENIU

50 CHOCEŃ. ul. Sikorskiego 4
54-284S6-17.28«&93, fax: 284S740 Choceń, dnia 07.04.2009r.

NiP:8S8-18-12-729

R.7610-48/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009 r. dotyczące sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", tut. Urząd

odpowiada:

1. Urząd Gminy nie podpisał stałej, wiążącej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Jedynie zlecamy wykonanie takiej usługi Gabinetowi Weterynaryjnemu A. Badindorf

i M. Marciszewski który ma swoją siedzibę w Choceniu przy ulicy Czerniewickiej 11.

2. W roku 2008 wyłapaliśmy 14 psów, które zostały porzucone przez właścicieli na terenie

naszej gminy.

3. W roku ubiegłym tj. 2008 koszt realizacji całego zadania wyniósł 3.543,54 zł. Forma

płatności za opiekę jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających po opieką.

W koszty wliczone są takie usługi jak: dojazd, obezwładnienie, obserwacja w kierunku

wścieklizny, odrobaczenie, opieka za pobyt oraz zwalczanie ektopasożytów.

/ up WÓJTAJjMlNY
SEKRETARZ (MINY

,A ordesika Świa tkowska



URZĄD MIASTA I GMIN*
C H O D E C Z

woj. kujawskc ciomorskie
87-860 Chooeu. ii i . Kaliska 2 Chodecz dn. 07.04.2009

tel./fax 054/284-80-70

GKiFE-7082-02/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W nawiązaniu do Wniosku o udzielenie informacji z dnia 27.03.2009 Urząd Miasta i
Gminy w Chodczu informuje, że w roku 2008 gmina nie miała podpisanych stałych umów,
natomiast zleciła odłowienie i dostarczenie do schroniska wałęsającego się psa . Sytuacja miała
charakter jednorazowy, gdyż pojawiające się wałęsające psy po zakończeniu okresu wakacyjnego
dotychczas znajdowały schronienie u mieszkańców gminy. Zlecenie złapania i dostarczenia psa do
schroniska zrealizował Pan Zbigniew Szczechowicz Firma Usługowo-Handlowa HERHULES z
Kutna, zaś opiekę powierzono Schronisku dla zwierząt „PRZYJACIEL" z Kutna

Łączne koszty wyniosły 1200 PLN

B



U H E A D G M I N Y
C H R O S T K O W O

87-602 CHROSTKOWO
woj. kujawsko-pomorskw

NIP 893-12-23-479 Chrostkowo dnia 20.04.2009 r.

Nr.UG.6052-04/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 27 marca 2009
roku w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie,
Urząd Gminy w Chrostkowie na przedstawione pytania odpowiada
negatywnie, ponieważ w roku 2008 na terenie tutejszej gminy nie
zauważono bezdomnych zwierząt, w związku z tym nie zachodziła
potrzeba zawierania ze schroniskiem umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

Zatem odpowiedź jak wyżej.

Z wyrazami szacunku

W Q J T

Elżbicti



:
WÓJT GMINY

Ciechocin
woj. kujawsko-pomorskie

Ciechocin, dn. 03.04.2009 r.
OŚ.6134-1/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.03.2009 r. (pismo wpływ 02.04.2009 r.)

w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie" na terenie Gminy Ciechocin uprzejmie informuję, iż nie posiadamy

stosownych ustaleń i uchwał dotyczących tego tematu.

W związku z powyższym nie mamy zawartych stałych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt oraz nie ponieśliśmy w 2008 roku żadnych kosztów z tym związanych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Ciechocinek 2009 - 04 - 07

URZĄD MIEJSKI
ul. Kopernika 19

6T-720 Ciechocinek

GTiOS.6134/4/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 roku /wpłynęło 02.04.2009r/
niniejszym przedkładam informacje dotyczące:

pkt. l - gmina udzieliła jedno zlecenie zabrania psów Schronisku dla Zwierząt w
Toruniu,

pkt. 2 - w roku 2008 zabrano do schroniska dwa psy,
pkt. 3- a/ koszt poniesionej opłaty -jednorazowa w wysokości 650,26 zł,

b/ koszty poniesione za wykonanie czynności lekarskich na bezdomnych
psach i kotach w Klinice Weterynaryjnej w Toruniu oraz punktach weterynaryjnych w
wysokości 427,50 zł.

B U R T R Z

mgr InL lesm. Dzterżeuńcz



URZĄD G M I N Y CZERNIKOWO
87-640 Czernikowo

pow. toruński
woj. kujawsko-pomorskie

tel. 0-56/678 23 88, 0-54/ 287 50 01

UG-7080-1/2009

K P

Czernikowo dnia 07.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Czernikowie informuje:

1. w 2008 roku gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,

2. brak danych,

3. brak danych.

Zastęp

Murszewski



URZĄD GMINY
86-070 Dąbrowa Chełmińska

ul, Sydgoska 21
oow. Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie
REGON 000534262 NIP 554 18 62 810
tel. (052) 3816 005,3816 056,36 46 055, fax 3816 290

Oś.7062/06/09

K f

Dąbrowa Chełmińska, 14.04.2009 r.

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

Dot.: informacji publicznej nt: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
- Gmina Dąbrowa Chełmińska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2009 r. odpowiadamy:

- Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej posiada zawartą umowę z Gabinetem

Weterynaryjnym Marek Wójcik ul. Weterynaryjna 2 w Dąbrowie Chełmińskiej na

przejmowanie wałęsających się i powypadkowych zwierząt znajdujących się na terenie

gminy Dąbrowa Chełmińska. Umowa Nr 6/2006/OŚ z dnia 21.06.2006 r. zawarta na okres

10 lat tj. do 20 czerwca 2016 r., wcześniej obowiązywała umowa z tym samym

zleceniobiorcą od 01.07.2000 r. do 20.06.2006 r.

- w 2008 roku obłapano i/lub poddano leczeniu 9 zwierząt.

- koszt realizacji zadania 2992,5 zł. Płatność jednorazowa po wykonaniu zlecenia płatne

w kasie Urzędu.

Inspektor
ds. ochrony środowiska i rolnictwa^

mgr mi. Aleksandra Kirćnner

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a



KP

URZĄD GMINY
87-207 DĘBOWA ŁĄKA

tei osę 688 49 18 Dehowa ł aka 6 04 2009L^UUWd l̂ Kd. U.Ut.^UU^.

woj. kujawsko-pornorskie

RG 7082-1/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009 roku odnośnie „opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Wójt Gminy
Dębowa Łąka informuje.
Gmina nie zawarła umowy na wyłapanie bezdomnych zwierząt.
Na terenie naszej gminy nie było potrzeby wyłapywania zwierząt.
W związku z powyższym nie ponieśliśmy żadnych kosztów na
powyższe zadania.

lek. wet. Stanisław Szarowski

II



KP
URZĄD GMINY

DOBRCZ
ul. Dłu«a 50 f Dobrcz, dnia 7 kwietnia 2009r.

H64J22 Dabrcz
woj; kujuWskcFpoitiOfskie

ROGK 7621/5/09

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

W związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 27 marca 2009r pismo KP 33 o udzielenie

informacji publicznej, dotyczącej uzyskania informacji o sposobach i skutkach postępowania ze

zwierzętami bezdomnymi w zakresie ochrony przed nimi, wyłapywania i zapewnienia im opieki na

terenie gminy Dobrcz, Wójt Gminy Dobrcz uprzejmie informuje:

1. Na terenie naszej gminy sporadycznie zdarzają się przypadki porzucania zwierząt

domowych - oswojonych psów. Zwierzęta te były przywożone przez tymczasowych

opiekunów lub znalazców na teren Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu. Psy okresowo,

na czas stwierdzenia ich bezdomności, były przetrzymywane na terenie Zakładu Usług

Komunalnych w Dobrczu we właściwych warunkach bytowania, z dostępem do

pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałem czy opadami atmosferycznymi, ze

stałym dostępem do światła dziennego, karmy i wody. Ponieważ gmina Dobrcz ma

charakter typowo rolniczy i zwyczajowo w gospodarstwach rolnych utrzymywanych jest

więcej niż jeden pies, do tej pory zwierzęta bezdomne przez prowadzenie sąsiedzkiej akcji

informacyjnej znajdowały nowych stałych opiekunów.

2. Do tej pory nie odnotowano w Urzędzie Gminy zgłoszenia - informacji o innych niż psy

bezdomnych zwierzętach.

3. Gmina Dobrcz nie posiada podpisanej żadnej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych

zwierząt, oraz nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt w 2008 roku.

4. Gmina Dobrcz nie poniosła w 2008r kosztów realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3 i

w związku z tym brak jest zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i, lub

utrzymywanych na koszt gminy.

Otrzymują:
]/ adresat
2. a/a

E.St



U R Z Ą D MIASTA J GMINY ^
87-610 D O B R Z Y Ń N A D W l S ł A
ul. Sskplna l, pow. HpBoWski

woj. kujawska - pomorskie
Jel. (054) 253-05-00 Dobrzyń nad Wisłą dnia 20.04.2009 r.
fax. (054)253-10-06

GGM-6134-1/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:

1. W 2008 roku gmina nie miała umowy ani nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt

i nie zlecała nad nimi opieki.

2. W 2008 roku nie wyłapywano i nie utrzymywano zwierząt na koszt gminy.

3. Gmina Dobrzyń nad Wisłą w 2008 roku nie ponosiła kosztów związanych z opieką

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem.

z up. Burniłsłrza

mgr Ryszurd/Hąmoszewski
Z-ca Burmistrza



WÓJT GMINY
DRAGACZ

WOJ.

RGiFE-II-7636-2/09 Dragacz,dnia 1 1 .05 .2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
uLGarncarska 37 A
04-886 Warszawa

INFORMACJA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.03.2009r.(data
wpływu 02.04.2009r.) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję ,że została zawarta w dniu
02.01.2008r. umowa Nr 2/RGiFE-II/2008 pomiędzy Urzędem Gminy Dragacz
reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Lorenca z jednej strony a Panem Arturem
Zielaskowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe, J)ANIEL" z Siedzibą w Grudziądzu ul. Nad Torem l z drugiej strony
dotycząca wyłapywania i opieki w schronisku nad bezpańskimi zwierzętami.

Liczba wyłapanych i utrzymywanych zwierząt w 2008 roku wynosiła : 20 psów.

Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 44.732,52 zł (brutto) a forma płatności
za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.



U R Z Ą D G M I N Y
8 6 - 1 4 0 Drzycim

ul Podgórna 10
wo/. kujawska - pomorskie

te' ''0521! 331 70 79

Znak: 7620-06/09
Drzycim, 2009-04-20

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przesyłamy poniższe dane:

1. Gmina Drzycim w 2008 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę
bezdomnych zwierząt z PHU „Daniel".

2. W 2008 r. wyłapano 6 szt. psów.
3. W 2008 r. łączny koszt zadania wyniósł 11.184,96 zł. płatne wg. bieżącej ewidencji

zwierząt przebywających pod opieką.



Urząd Gminy Fabianki
Fabianki 4

87-811 Fabianki
tel. (054) 251-72-10, fax (054) 251-72-29

www.fabianki.pl bip.fabianki.pl e-mail: qmina@fabianki.pl

RRGiZP.7080-3/2009 Fabianki, dnia 16 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-889 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2009 r. (wpływ: 1 kwietnia 2009 r.) w

sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, iż w 2008 r.:

• nie zawierano stałych umów ani zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt czy

zapewnianie im opieki;

• gmina nie poniosła kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. Udało

nam się znaleźć nowy dom dla 24 bezdomnych zwierząt głównie u osób prywatnych.

Kontakt:
Monika Amenda
tel. (054) 251-72-38
e-mail: srodowisko@fabianki. pl

Z poważaniem

Kierownik Referató Rozboju Gminy
i Zamówień Publicznych



K r

URZĄD GMINY GĄSAWA
88-410 Gąsawa, ulŻninska 8

IRG .^:$ćt.l?.(y? Gąsawa 2009-04-06

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 2.04.2009 r. w sprawie informacji nt. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie uprzejmie informuję :

1. W roku 2008 gmina Gąsawa nie podpisała umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

2. W roku 2008 gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem zwierząt
ani żadnych kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku .

3. W roku 2008 nie zanotowano przypadku bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gąsawa.

dui.

LM



(Burmistrz
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

tel. (0-52) 354 30 08, fax (0-52) 354 30 37 e-mail: urzad@gniewkowo.com.pl, www.gniewkowo.com.pl

j 1'N-E.N ISO 9001:2001

k 27tt'06;'2MS.'J/C 8

GMINA

FAIR PLAY

Gniewkowo ,2009-04-15

Znak : 7080 - 7 /2009

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2009 r/ data wpływu do Urzędu
02.04.2009r/ o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ informuję ,że
1. Gmina Gniewkowo miała w 2008 roku podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i utrzymanie w schronisku z :
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o
w Inowrocławiu ul . Ks.P.Wawrzyniaka 33
2. W ciągu roku odłowionych zostało 13 psów
3. Koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem :

A/.wyłapywanie bezdomnych zwierząt
- 4.014,40 zł./płatne przelewem po każdorazowym wykonaniu usługi /

B/, utrzymanie bezdomnych zwierząt w Schronisku
8.625,40 zł/płatne przelewem /.

C/. opłata stała za udostępnienie pomieszczeń w schronisku
- 8.052,00 zł /płatne przelewem, w terminie do 30.04.2008r/.

Łączny koszt 20.691,80 zł.

Z poważaniem B

Otrzymują:
l .Adresat
2. A/a
W.B



U R Z Ą D MIASTA
G o l u b i a - D o b r z y n i a

-17-400 Golub-Dobrzyń;Plac Tysiąclecia 25
p o w . g o l u b s k o - d o b r z y n s k .

woj kujawsko-pomorsjcie
-'10̂ 183̂  10 fox (0-56) 6835415

WKMN-6073-1/09

Golub-Dobrzyń 10.06.2009 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że na terenie
Miasta Golubia-Dobrzynia znajduje się przechowalnia dla bezdomnych zwierząt
(głównie psów) przy ul. Leśnej w Golubiu-Dobrzyniu - która została
przeniesiona z ulicy Młyńskiej. Wszelkie akcje wyłapywania psów
przeprowadza we własnym zakresie Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia przy
współudziale Straży Miejskiej. W 2008 r. liczba wyłapywanych psów kształtuje
się w ilości do 20 sztuk. Jest to liczba stale się zmieniająca z racji przebywania
nowych zwierząt, bądź oddawania ich do adopcji.

Na dzień dzisiejszy w przechowalni znajduje się 12 psów.
Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w 2008 r. wynosił:
1) karma i mleko dla psów - 6547,88 zł;
2) umowa z weterynarzem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi - 4786,10 zł;
3) zakup klatek dla psów 10 sztuk - 15000,00 zł.
Koszty utrzymania bezdomnych zwierząt nie są stałe i zależne są od bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Burmistrz
brzynia

Ostrowski
l/.iałn Gospodarki

-j i Nioriv'

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A.a.

Sporządziła: Justyna Lompart



K r

GMINA GOSTYCYN
ul Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
woj, kujawsko-pomorskie

tel +48 (052) 336-73-10
fax +48 (052) 336-73-11

www.gostycyn.pl

Spr. nr 6135-17/09
Gostycyn, 14.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos*
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Gostycynie informuje, iż w roku 2008 nie zostały zawarte umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy.

W związku z powyższym nie było również kosztów związanych z płatnością za te usługi.

Chciałbym nadmienić, iż problem bezdomnych zwierząt (a w zasadzie wyłącznie psów) w tak
niewielkiej gminie, którą jest Gmba Gostycyn ogranicza się do prozaicznych przypadków rzędu 3-4
zgłoszenia rocznie z czego każdy przypadek rozwiązywany jest niemal natychmiastowo,
gdyż „wałęsające" się psy należą do okolicznych rolników.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/akta

Sprawę prowadzi
Podinspektor gminny
Paweł Patoleta
tel. /052/ 336 73 16



K p
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U R Z Ą D M I E J S K I Grudziądz dnia 6 kwietnia 2009 r.
w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1

GK. 7080 - 6/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 27 marca 2009 roku odnośnie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Wydział Gospodarki Komunalnej i ochrony

Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu informuje:

Ad. l - wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta zajmuje się Schronisko dla

zwierząt bezdomnych prowadzone przez PHU „DANIEL" Artur Zielaskowski.

Ad. 2 - łącznie w 2008 roku przyjęto do schroniska 315 psów i 57 kotów, z tego do adopcji

trafiło łącznie 131 psów i 31 kotów.

Ad. 3 - ogólny koszl utrzymania zwierząt w schronisku wyniósł w 2008 roku 433,795,30 zł.

na podstawie prowadzonej ewidencji i wystawianych faktur.

Zup. P R E Z Y D E N T A



W Ó J T Inowrocław, dnia 7.04.2009r.
G M I N Y I N O W R O C Ł A W
wn. -HJAWSKO-POMORSKIE

Nr Ri M 7080/4/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" poniżej przekazuję informację - odpowiedź na
zadane w piśmie pytania :

ad. l .Gmina Inowrocław w roku 2008 zawarła umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów i zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu prowadzącej Schronisko dla
Zwierząt .

Ad.2 i AD.3 - w 2008r. poniesione opłaty:

jednorazowa opłata za przygotowanie dodatkowych miejsc w Schronisku -
8.052,-

opłata za wyłapanie bezdomnych 10 psów z terenu naszej gminy- 2.412 ,-
( płatne na bieżąco na podstawie otrzymywanych faktur)

opłata za utrzymanie 20 bezdomnych psów w schronisku
w 2008 r. 16.848,-

mgr

Sporządził : Stefania Szydełko



Inowrocław, 8 maja 2009 r.
HZĄD MIASTA INOWROCŁf/iA

s 36

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta

Inowrocławia informuje, iż Miasto Inowrocław posiada zawarte na czas nieokreślony

powierzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Inowrocławiu w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym

zwierzętom oraz ich wyłapywania, a w szczególności prowadzenia schroniska dla zwierząt.

Z terenu Miasta w 2008 r. wyłapano 78 sztuk zwierząt i zapewniono opiekę łącznie

430-stu zwierzętom. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 335.865,74 zł brutto.

Rozliczenie powierzonych zadań odbywa się comiesięcznie wg stanu zwierząt (psy, koty,

ptactwo) zaewidencjonowanych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej sp. z o. o.

mgr mz. StafuM Milecki

Naczelnik ymw Gospodarki
Komunalnej.. Środowisko i Rolnictwo

Otrzymują:

(T) adresat

2. a/a

JR



ui. F. D. Roosevełta 36
p,fl TQ fn^^rroc- •'• Inowrocław, dnia 08.04. 2009r.

WGK.I.7081-1/09

Pan
Krzysztof Kuźmiński
Prezes
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej Biura Ochrony Zwierząt z

dnia 27 marca 2009 roku zwracam się z prośbą o udzielenie i niezwłoczne przesłanie

odpowiedzi na pytania zawarte w ww. wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej,

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia w zakresie dotyczącym firmy

PGKiM Sp. z o.o.

Załączniki:
1. Kserokopia wniosku o udzielenie informacji publicznej Biura Ochrony Zwierzą z dnia

27.03.2009r.

mar fzyninn KAtatU},iski

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

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



URZĄD GMINY i MIASTA
^fcbtay Kujawskiej

87-866 Izbica Kujawska, 06.04.2009 r.
pow.

RSE 6052-4/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w nawiązaniu do wniosku z dnia 27 marca 2009

roku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka

na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania " uprzejmie informuje, że w roku 2008 gmina nie

posiadała stałej umowy oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W związku z powyższym nie poniosła kosztów na realizacje w/w zadania.

B J J R M I S T R Z
Miasta

1
'Sadowski



K r

Jabłonowo Pomorskie, dnia: 10.04.2009 roku

urząd Miasta i Gminy
ul. Główna 28

87-330 Jabłonowo Pom.
te!. 056 69 76 837

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 marca 2009 roku
uprzejmie informuję, że w 2008 roku:
1. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie udzielała zleceń na wyłapywanie i

opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Brodnickiemu Schronisku dla
Zwierząt „Reksio" ul. Ustronie 20B, 87-300 Brodnica.

2. Zwierzęta wyłapane:
-psy 29 sztuk (w tym 15 sztuk szczeniąt);
-koty 4 sztuki;

3. Koszt realizacji całego zadania 5655,60 złotych - forma płatności
jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Z poważaniem:

Z-ca/B&tfnisJflńi

r Jędrzej Kucharski



^»f^fow*£* mowroc.a*
uuoł kujaww^u"frvyi Janikowo, dnia 21.04.2009r.
N/znak: 7050-21/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt przekazujemy następujące informacje:

1. Czy i z kim gmina miała w 2008r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Odpowiedź:
W dniu 01.03.2008r. gmina reprezentowana przez Andrzeja Brzezińskiego- Burmistrza Gminy i
Miasta Janikowo zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, reprezentowanym przez Krzysztofa
Kuźmieńskiego- Prezesa Zarządu- Dyrektora, w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz
utrzymania w Schronisku dla Zwierząt, a także udzielała indywidualnych zleceń na odłowienie
pojedynczych bezpańskich zwierząt i ich transport do schroniska w Inowrocławiu Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2008 roku?

Odpowiedź :
W 2008r. odłowiono na terenie Miasta i Gminy Janikowo i utrzymywano w Schronisku dla
Zwierząt w Inowrocławiu 6 szt. bezdomnych psów.

3. Jaki był w 2008r. 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)?

Odpowiedź:
W 2008r. koszty prac związanych z wyłapywaniem, transportem oraz usługami weterynaryjnymi na
terenie gminy Janikowo wyniosły 1.356,43 zł.
Natomiast koszt utrzymywania bezdomnych zwierząt w Schronisku wyniósł 4.343,20zł. Forma
płatności była ryczałtowa na koniec roku, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką przez cały rok.
W 2008r. gmina wniosła również jednorazową opłatę na rozbudowę Schroniska dla Zwierząt w
Inowrocławiu, w wysokości 8.052,00 zł.

Sporządził:

Tel. 0-52 35 14 419

rzej Brzeziński



łanowiec Wielkopolski dnia 03.04.2009r.

BIJB.MI.STRZ JANOWCA WLKP
u).Gnieźnieńska 3

68-430 JanowiecWlkp

SM. 0717-2/2009
Biuro Ochrony Zwierząt

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

Nawiązując do Waszego wniosku z dnia 27 marca 2008r. o udzielenie
informacji publicznej odpowiadam na zawarte w nim pytania:
ad. l - umowa z podmiotem wyłapującym: Gabinetem Weterynaryjnym

Krzysztofa Woźniaka, Bielawy 38 oraz ze Schroniskiem dla Zwierząt
„URBIS" ul. Kawiary 10, Gniezno.

ad. 2 - wyłapano 15 psów i utrzymywano w schronisku 15 psów.
ad. 3 - koszt realizacji całego zadania wynosił 9650,00 zł w tym 5250,00 zł

za wyłapanie - płatne każdorazowo 350,00 zł za jedno wyłapane zwierzę
i 4400,00 zł za umieszczenie psów w schronisku płatne jednorazowo
ryczałtem.

Z poważaniem:

faciej
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Jeżewo, dnia 06.04.2009 r,

UG-6134-1/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
uprzejmie informuję:

ad.l) w 2008 roku gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki,

ad,2) w 2008 roku nie było na terenie gminy zwierząt wyłapanych
i utrzymywanych na koszt gminy,

ad.3) w 2008 gmina nie poniosła żadnych kosztów na realizację całego zadania,



URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Krajeńskim

Pl. Odrodzenia 3
83-430 Kamień Kraeński Kamień Krajeński, 03.04.2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

uł. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. dotyczące opieki nad bezdomnymi

zwierzętami, Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim informuje, że:

1. Gmina Kamień Krajeński w 2008 roku udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki Chojnickiemu Stowarzyszeniu Miłośników

Zwierząt, Schronisko dla Zwierząt „Przytulisko" z siedzibą w Chojnicach, ul. Igielska

24.

2. W ciągu 2008 roku wyłapano na terenie gminy 2 psy. Zwierzęta te były utrzymywane

w schronisku na koszt gminy.

3. Gmina poniosła łączny koszt za wyłapanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych

zwierząt w wysokości 5.265 zł. Płatność następowała przelewem jednorazowo za

umieszczenie w schronisku i na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających w schronisku.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Z upj Burmistrza
mgr l),ir,

Sekretarz Miasta i Gminy



Urząd Miejski w K c y n i
89-240 K C Y N I A

u). R y n e k 23
Nasz znak: GKiM.III.7080/8/09

Kcynia, dnia 17 kwietnia 2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r.(data wpływu 02.04.2009 r.)
informuję, że w 2009 r. Gmina Kcynia miała podpisaną umowę z Fundacją na rzecz
bezdomnych zwierząt „Radość Psiaka" ul. B.Chrobrego 36, 64-500 Szamotuły.
Schwytane zwierzęta umieszczone zostały w schronisku w/w Fundacji. Koszt
realizacji całego zadania wyniósł 12.000 zł (płatne w 2 ratach po 6.000 zł za
umieszczenie do 15 sztuk miesięcznie), limit ten nie został przekroczony. Na dzień
19 stycznia 2009 r. w schronisku znajdowało się 16 psów.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



URZĄD GMINY
ul. Główna 11 „

89-506 Kęsowo Kęsowo, 02.04.2009
tel. 3344091 tel./fax 3344022

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 marca 2009 r.

Urząd Gminy Kęsowo informuje, że w 2008 roku Gmina Kęsowo nie miała podpisanych

umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ani na zapewnienie im opieki.

Zlecono natomiast wyłapanie i umieszczenie w schronisku dwóch psów Chojnickiemu

Stowarzyszeniu Miłośników Zwierząt.

W związku z w/w zleceniami w 2008 r. Gmina Kęsowo poniosła koszty odłowienia

i przyjęcia psów do schroniska w wysokości 1622,00 zł (opłaty jednorazowe) oraz koszty

utrzymania psów w schronisku w wysokości 613,00 zł.

MŁODSZY REFERENT

'
Michalino Szczypiorska



Koneck,dn. 18.05.2009 r.

RSO- 60747 2 /09

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

Urząd Gminy w Konecku w odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r.
( data wpływu 01.04.2009 r.) przesyła informację dotyczącą bezdomnych zwierząt.

1. Gmina nie posiada stałych umów dot. usług związanych z wyłapywaniem zwierząt
bezdomnych z terenu gminy Koneck,

2. Nie prowadzono działań związanych z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt w 2008 r.

3. Gmina nie ponosiła kosztów w 2008 roku z tego tytułu.

Otrzymuje :

1. A d r e s a t
2. RSO-a/a



Kr
BURMISTRZ KORONOWA

86-010 KORONOWO
Plac Zwyuc&wa 1

Koronowo, 14.04.2007 r.
RGG 6134/1/2009

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

W zawiązaniu do pisma z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że Gmina Koronowo już od wielu lat prowadzi współpracę w tym
zakresie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Bydgoszczy. Informacje o wałęsających się bezpańskich
psach przekazywane są do Gminnego Centrum Reagowania, które zajmuje się min. wyłapywaniem
bezpańskich zwierząt.

Wyłapane zwierzęta trafiają do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy. Odpłatność za
każdego przyjętego z terenu Gminy Koronowo psa wynosi 366 zł ( w tym należny podatek Vat).
Dla szczeniąt przyjęta stawka wynosi połowę w/w kwoty 183,zł. Ponadto Gmina Koronowo
partycypuje w kosztach utrzymania bezpańskich zwierząt płacąc co miesiąc kwotę 671 zł (w tym
podatek Vat)

W roku 2008 do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy przekazanych z terenu gminy
zostało 48 psów (24 szczenięta i 14 psów dorosłych). Całkowity koszt wyniósł 25 570,20
(wraz z kosztami transportu zwierząt do schroniska w Bydgoszczy).

zup. BŁ!RMISTR£A

Zastępca Burmistrza

Otrzymują.:
1. adresat
2. a/a



GMINY KOWAL

ul. Piwna 33, 87-820 Kowal
www.gminakowal.pl

Tel. (054) 2842 - 252
Fax. (054) 2842 - 363

Kowal, dnia 30.04.2009 r.
OS./76.14/27/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadań „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

1. czy i z kim gminu miała w 2008 r, stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im opieki?
- Gmina Kowal w roku 2008 nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami. Wyłapywaniem zwierząt zajmowali się pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych bądź pracownicy Urzędu Gminy.

2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i /lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2008 r.

interwencji w 2008 r,
Lp.

!,

2.

3.

4.

5.

Interwencja
Interwencja w sprawie

wałęsającego się psa przy
restauracjach Sielawa droga

krajowa nr El na toenie gminy
Kowal

Interwencja w sprawie szczeniąt
na posesji w m. Przydatki

Gołaszewskie

Zgłoszenie wałęsającego się psa w
mr Dziardonice

Zgłoszenie obecności szczennej
suki w okolicach szkółki leśnej
Kukawy

Zgłoszenie mieszkańców wsi
Golaszewo o obecności od kilku
dni psa przy torach PKP w m.
Golaszewo

Liczba zwierząt
\ pies mieszaniec

ok. 40 kg

3 psy mieszańce
wiek ok. 3-2 m.

1 pies mieszaniec
3 0-40 kg

- 1 pies
3-4 młodych

wiek ok. 2-4 dni

- pies mieszaniec
15-20 kg

koszty
0

0

0

0

80 zł

uwagi
- pies zadbany

przekazany w opiekę
gospodarzowi m

Dębniaki gin. Kowal

-jeden szczeniak
przygarnięty przez

pracownika UG
- pozostałe psy

pozostały pod opieką
właściciela posesji na

którą j e podrzucono

-pies przygarnięty
przez mieszkanką

gm. Kowal
- suka urod/iła

młode na skraju lasu,
po 24 godz. po

zgłoszeniu i
przyjeżd/.ie

pracowników UG w
suki z młodymi nie

odnaleziono
stwierdzono

częściowy bezwład
ruchowy.

Prawdopodobieństwo
potrącenia przez

pociąg lub



-OD : LJRZflD GMINY KOUflL 342363 NR FflKSU :
30 KUI. 2009 13:29 STR.l

wypadnięcie /
pociągu.

- obecność
weterynarza, po

badaniu decy/ja o
eutanazji.

3, jaki był w 2008 r. kos/t realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, opłata na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką inna) ?

- Gmina Kowal nie poniosła w 2008 r. kosztów za umieszczenie w schronisku oraz opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami.

Otrzymują:
1, adresat
2, a/a



URZĄD MIASTA
ul. Piwna 24

87-820 KOWAL

OK Kowal, 6.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27 marca 2009r. Urząd Miasta w

Kowalu informuje, że w roku 2008 na terenie miasta Kowal nie przeprowadzano

akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.

p.o,|Z-tea BURMISTRZA

la Wyżykowska
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Kow^iewo Pomorskie Kowalewo Pom. 2009-04-06
!ć>< • VvOH*O;sv! l

87-11:": ?• -, .-v.Vewo Pomorskie

GKiM. 7080-1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2009 r. dot. sposobu realizacji
przez gminę Kowalewo Pom. zadań wynikających z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt informujemy, że w roku 2008 wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy zajmował się Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Firma wyłoniona została
w drodze przetargu. W zakres jej obowiązków wchodziło nie tylko wyłapywanie
zwierząt, ale również zapewnienie im opieki (m.in. weterynaryjnej) do czasu
przewiezienia zwierzęcia do schroniska bądź odebrania przez właściciela.

W roku 2008 z terenu miasta i gminy dokonano wyłapania 6 psów.
Opłata za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wynosiła: 6,47 zł brutto za
jednego psa dziennie. W roku 2008 gmina ponosiła koszty utrzymania średnio ok. 15
psów/m-c.

Poniesione przez gminę koszty wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom w roku 2008, to kwota: 38.268,23 zł brutto.

GK

mgr
KIEROWNIK
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MIEJSKI
w KflMItwicy

uJ.lMadaapfońska 4
8S- ISO KrLMuewioai

w*} ku)aw«ko-p«mor*k!«
*L3Ś16010. tec 3516081 Kruszwica, 2009.04.20

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

GKR/K/7080-1/2009

W odpowiedzi na pismo KP 66 uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w
Kruszwicy ma podpisana umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Inowrocławiu ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33 na wykonanie usług w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kruszwica oraz utrzymanie ich w tym
schronisku..
W 2008 r. koszt wyłapanych zwierząt wynosił 7.634,28 zł, a koszt utrzymania tych zwierząt
wyniósł 21.960,00 zł,
Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł: 37.646,20 zł w tym opłata jednorazowa za
przygotowanie dodatkowych miejsc w schronisku 8.052,00 zł.
W 2008 r. wyłapano z terenu naszej gminy 28 psów a przebywało w schronisku przez cały
rok 25 psów.

Podin
ds. Robót pub]
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Książki, dnia 11 maja 2009 r.

RG.0717-26/09

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 27 marca 2009 r. dotyczącego udzielenia informacji na

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

wyłapywaniem" przewidzianego w ustawie o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że

gmina Książki w roku 2008 nie miała umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W roku 2008 nie zachodziła potrzeba wyłapywania zwierząt, nie było

też kosztów związanych umieszczeniem zwierząt w schronisku.

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

AB/JJ
mer inż. J^v^lcyn
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URZĄD MIEJSKI
WGKRG/OS P7m*er4/Q09 Lipno, dnia 15.04.2009 r.

87-600 Lipno
tel.:(054)288-42-11

woj. kiyawsko-pomorskie

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

Urząd Miejski w Lipnie informuje, że informacje o środowisku udostępniane są w specjalnym
trybie. Ich udzielanie łączy się z pobraniem opłat za czynności z tym związane
W nawiązaniu do pisma dotyczącego udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonania zadania " opieki nad bezdomnymi /.włerzętami i ich wyłapywanie "uprzejmie proszę
o uiszczenie opłaty:

1. za wyszukanie informacji - 5 zł
2 za przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku - 1,50 zł

Opłatę o której mowa w pkt 1-2 należy uiścić przez wpłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Lipnie
lub na konto w Banku Spółdzielczym w Lipnie przy ul. Mickiewicza Nr rachunku 21 9542 0008
2001 0006 6253 0001.
Przesłanie żądanych dokumentów nastąpi pocztą elektroniczną po przedstawieniu przez
wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty o której mowa w pkt 1-2.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



l'RZĄD MIEJSKI
, r I. Dekerfa &

WGKRG/OS 7̂ 450011$
tel---<054) 288-42-11

wo/. kujawsko-pomorskie

Lipno, dnia 01.07.2009 r.

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

Urząd Miejski w Lipnie informuje, że z powodu nie uiszczenia opłaty za udzielenie

informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania " opieki nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie " wniosek Państwa pozostawiamy bez rozpatrzenia.

Otrzymuje:

1. adresat

2. a/a



K

Lisewo, 04.08.2009 r.

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo

6134-1/09

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

iW nawiązaniu do Waszego pisma w sprawie udzielenia informacji w sprawie sposobu
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Lisewie informuje, że :
- gmina nie miała w 2008 r. stałych umów ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt;
- w 2008 r. gmina wyłapała dwa bezdomne psy, które zostały przekazane osobom prywatnym;
-w 2008 r. gmina nie poniosła żadnych kosztów w związku z utrzymywaniem bezdomnych
psów lub kotów.

Kazimierz Kowal
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
W Urzędzie Gminy w Lisewie



Lniano, dn. 27 kwietnia 2009 r.
URZĄD GMINY

86-141 L n i a n o
woj. kujawako-pomorskie

GKiOP 7062/4/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul Garncarska 37A

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. 2001, Nr 112, póz. 1198) w odpowiedzi na wniosek Biura Ochrony Zwierząt w

Warszawie o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Lnianie informuje:

1. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki Gmina Lniano

w 2008 roku nie posiadała stałej urnowy - wykonywanie usług zlecano Spółce

Komunalnej „BŁYSK" Sp. Z o.o. ul. Wyzwolenia l, 86-120 Pruszcz

2. W roku 2008 wyłapano i przekazano do czasowego schroniska 2 bezdomne psy.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 zamknął się w kwocie 616,59 zł -

płatność odbywała się w formie jednorazowej opłaty za wykonanie usługi wyłapania

psa oraz 550,73 zł koszty karmy dla zwierząt, razem 1167,32 zł.

mgr inż. Zofia TopóLińska

otrzymują:
1. wnioskodawca
2. a/a-ARG/ARG

1/1
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Lubanie, dn. 02.04.2009r.

RIGoś. 7638/14/08

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

Urząd Gminy w Lubaniu w związku z wnioskiem o udzielenie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:

1. gmina Lubanie nie miała w 2008 roku podpisanej umowy, ani nie

udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt;

2.

3.

Wójt
mgr Sławomir Piernikowski

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



ZAR2Ą0 DRÓtf, GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ
ul. Toruńska 36 A, 87-162 LUBICZ

tel. 67-82-709
REGON 8717?5757 N!P 8792426522

ZGK 7050-28/09

K r

Lubicz dnia 07.04. 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji „ARGOS"

ul. Garncarska 37a
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.03.2009 r. znak KP 73 (data
wpływu 03.04.2009 r.) Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w
Lubiczu uprzejmie informuje, że posiada zawartą umowę z Zakładem Usług
Różnych Pana Tadeusza Wiśniewskiego z Papowa Toruńskiego, ul. Leśna 13
prowadzącego Schronisko dla Zwierząt w Toruniu na odbiór bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Lubicz.

Opłaty roczne ponoszone przez gminę z tytułu odbioru bezdomnych
zwierząt to kwota 35.083,42 za 2008 rok. W skład tej kwoty wchodzą opłaty za
dojazd, odebranie, przetrzymywanie w schronisku oraz ryczałtowa
wynikająca z podpisanej umowy rocznej.

Z całej Gminy Lubicz w roku 2008 przekazano do wymienionej placówki
ogółem 41 bezpańskie psy.

Mieszkaniowe;

Andrzej

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a ZDGMiK.
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OD :UM LLIBIEN KUJflLJSKI NR FflKSU : 0542843500 16 K W I . 2009 07:42 STR. l

,?*;,^ ' '^WSK; LubieńKuj. 14.04,2009 r.

INW-6134-2/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja do Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr KIP 74 z dnia 27.03,2009 r. informujemy, że

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawski w roku 2008 nie miał podpisanej umowy

oraz nie udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

7



URZĄD GMINY
89-526 L U B I E W O
woj. kujawsko-pomorskie

Lubiewo, dnia 24 kwietnia 2009 r.
OŚiR 7062-11/2009

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

Dotyczy: Państwa pisma z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie.

Informuję, iż Urząd Gminy Lubiewo w 2008 roku udzielił zlecenia Chojnickiemu

Stowarzyszeniu Miłośników Zwierząt, Schronisko dla Zwierząt „Przytulisko", ul. Igielska 24,

89-620 Chojnice na zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt. W 2008 roku w wyżej

wymienionym schronisku na koszt gminy utrzymywany był jeden pies. Koszt utrzymania psa

wyniósł 558,00 zł (suma za trzy miesiące opieki). Dodatkowo wpłacono jednorazową kaucję

za umieszczenie psa w schronisku w wysokości 600,00 zł.

Z poważaniem

Otrzymują:

(J/ adresat,

2. aa.



URZĄD C M INY I MIASTA
ul. Brzeska 49

87-890 L U B R A N I E C
woj. kujawsko-pomorskie

te!./fax 054 286 24 98

R.6052-2/2009

Lubraniec, dnia 20 kwietnia 2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie informacji na

temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy

i Miasta w Lubrańcu uprzejmie informuje, że:

1. w roku 2008 nie zawieraliśmy stałych umów i nie udzielaliśmy zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

2. w roku ubiegłym podejmowaliśmy działania dot. 3 bezpańskich psów błąkających

się po terenie gminy - dla wszystkich znaleźliśmy prywatne osoby które wyraziły

chęć zaopiekowania się nimi i zabrały psy do swoich posesji,

3. koszt realizacji całego zadania - w roku 2008 wydatkowaliśmy kwotę 575,00 zł

Schronisku dla Zwierząt we Włocławku za przyjęcie jednego bezpańskiego psa

dostarczonego do schroniska przez Policję. Kwota ta stanowiła jednorazową opłatę za

koszt pobytu psa, szczepienie przeciwko wściekliźnie, czynności weterynaryjne

i obserwację w kierunku wścieklizny.

Z up. BURMISTRZA

I n ;
mgr M<ju$'jift Czamiak
ZASTEPO JBURMISTRZA



K f

Burmistrz ŁabiSZma Łabiszyn, dnia 21 kwietnia 2009 r.
ROŚ. 7080-1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 kwietnia 2009 roku dotyczące udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że Gmina Łabiszyn w 2008 roku przedłużyła
umowę z firmą,, YET-AGRO SERWIS" z siedzibą ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków,
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz icli utrzymanie w Schronisku dla Zwierząt.

W 2008 roku z terenu Gminy Łabiszyn wyłapano 5 bezdomnych psów, które
następnie były przewiezione i utrzymywane w Schronisku dla Zwierząt w Czarnkowie.
W minionym roku ze schroniska zostało zaadoptowanych 7 psów, natomiast ilość zwierząt
przebywających w schronisku na koniec 2008 r. wynosiła 10 psów.
Łączny okres przebywania w schronisku 22 wyłapanych zwierząt wyniósł 4295 dni.

Koszt realizacji usługi odłowienia bezdomnych psów z terenu Gminy Łabiszyn oraz
ich utrzymania w Schronisku w 2008 roku wyniósł łącznie 31.786,70 zł /brutto/ -akcje i
utrzymywanie. Płatność za utrzymanie zwierząt w schronisku była oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

MA



5-330 LASiN

f3.)

Łasin 2009-03-24

RL. 7638-9/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej, wyjaśniam:
1. Urząd Miasta i Gminy w Łasinie posiadał w 2008 roku podpisaną umowę

dotyczącą wyłapywania oraz opieki nad bezpańskimi zwierzętami z Zakładem
Usług Leśnych „DANIEL" reprezentowanym przez Andrzeja Zielaskowskiego
zamieszkałego w Grudziądzu ul. Nad Torem.

2. W 2008 roku:
- wyłapano 7 psów oraz l pies, który był wyłapany w 2007 roku i na dzień

01 stycznia 2008 roku przebywał w schronisku.
- 3 psy trafiły do nowego właściciela.
- 4 psy poddano eutanazji.
- l pies padł.

3. Łączny koszt zadania wyniósł 10 670,22 złotego, płatne miesięcznie,
przelewem po otrzymaniu rachunku.

4. Na dzień 31 grudnia 2008 roku w schronisku nie przebywały bezdomne
zwierzęta z terenu Miasta i Gminy Łasin.

2 up./B

mgrPa
Sekretarz

URMISTRZA

chowski
miny t.asin
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Mogilno,6 kwietnia 2009 r.

BURMISTRZ y
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogrtrto

GP 7081/1/09

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 marca 2009 r. informuję :

1. Urząd Miejski w Mogilnie w roku 2008 zlecił wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej. Wyłapywane zwierzęta przebywające w przytulisku
dla psów i kotów oddawane są mieszkańcom Gminy Mogilno, którzy
zaopiekują się tymi zwierzętami na stałe.

r

2. Średnio w przytulisku przebywa 10-15 zwierząt
3. Koszt realizacji zadania - wyłapywanie, przewóz, karma dla zwierząt w 2008

r. wynosił - 23 533,47 zł., płatność oparta jest na bieżącej ewidencji.

zup. BURMISTRZ A
Arfeudiusfc-obelsfci



K P
URZĄD MIASTA l GMINY

w Nakle nad Notecią

Nakło nad Notecią 17.04.2009 r.

GKŚ 7080 / 4 / 2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009 roku informuję, że Urząd Miasta i

Gminy Nakło w roku 2008 miał podpisaną umowę na odbiór i wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy w Nakle, umieszczenie ich w

schronisku i dalsze postępowanie z nimi z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony

„ANIMALS" ul .Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard. Z podpisanej umowy w 2007 roku z

firmą VET-AGRO SERWIS ul. Myśliwska 1A/6, 64-700 Czarnków, zostało pod opieką

26 zwierząt, które zostały przekazane do schroniska w Białogardzie. W roku 2008 z

terenu Gminy wyłapaliśmy 57 bezdomnych zwierząt i przekazaliśmy je do schroniska

w Białogardzie. Płatność za odbiór wyłapanych bezdomnych zwierząt, umieszczenie

ich w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku i dalsze postępowanie z nimi

wynosiła za jedno zwierzę w wysokości 900 zł brutto. Po dostarczeniu faktury przez

Wykonawcę usługi następowała płatność w formie przelewu w terminie do 21 dni.

Łączny koszt poniesiony za opiekę bezdomnych zwierząt wyłapanych z naszej

Gminy za 2008 r. to 67 568,92 złotych.

1 up, Burmistrza

Otrzymują:

pQ Adresat

2. Wydz. GKŚ a/a TB



Nieszawa, dnia 03.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
KRS:286138

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta Nieszawa w odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 informuje:
Odn.l pytania:
W 2008r. miasto Nieszawa nie miała umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Odn. 2 pytania:
Nie zaistniała taka sytuacja.
Odn. 3 pytania:
Nie ponieśliśmy kosztów z w/w tytułu w 2008r.

Dodatkowo pragnę wyjaśnić, że brak umowy bądź nie udzielenie zleceń na wyłapywanie
bezdomnych psów w 2008r. świadczy o nie istnieniu tego zjawiska.

Problem w tym, że na terenie powiatu aleksandrowskiego nie ma schroniska dla zwierząt.
Najbliższe są w Toruniu i we Włocławku które z racji ich przepełnienia nie przyjmują z poza
swojego terenu.
Gdybyśmy zlecili jakiejś firmie, która by wyłapała pieska to i tak nie można byłoby z tym pieskiem
coś zrobić.
Staramy się w tej sytuacji tj. podrzucenie psa przez przejeżdżający samochód z obcą rejestracją,
znaleźć pieskowi nowego opiekuna.
Chcę ponadto jednoznacznie powiedzieć, że ustawa o ochronie zwierząt w tej formie nie jest
skuteczna i problem będzie narastał.
W odpowiedzi proszę mi tylko nie sugerować abyśmy wybudowali dla 2000-go miasteczka
schronisko w sytuacji gdy w ciągu roku mamy problem z 1-nym bądź 2-ma psami.

Z poważaniem

inżsMidrzej Nawrocki



Kr
WÓJT GMINY
Nowa Wieś Wielka

ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka Nowa Wieś Wielka, /Ł kwietnia 2009 r.

Znak: RGG.IV.7050-11/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. (wpływ 02.04.2009 r.) informuję, że:

l . Umowę na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w 2008 r. Gmina Nowa Wieś
Wielka posiadała z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.
o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.
Usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz usuwania zwłok zwierząt
wykonywała Pani Renata Nowicka lekarz weterynarii, ul. Bydgoska 30, 86-061 Brzoza.

2. Zbiorcze dane o zwierzętach wyłapywanych i utrzymanych na koszt Gminy w 2008 r.
wynosi - 1 3 psów.

3. Stawka dziennego utrzymania zwierzęcia w Schronisku wynosiło 10,00 zł netto, a koszt
wyłapania zwierzęcia wynosił 114,00 zł netto, plus koszt l km przebiegu pojazdu.
Warunkiem świadczenia usług przez Schronisko w Inowrocławiu było partycypacja
w kosztach jego rozbudowy, która wynosiła 6.600,00 zł netto.
Łączny koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł - 14.170,00 zł netto, co
w przeliczeniu na jedno zwierzę wynosi 1.090,00 zł netto.

r
W 6 I T

/w.
Wociyciech Oskwank



UM£Ą!> GMINY
ui. Plac Sw. Rocha 5

86-170 Nowe

10,fax332l

Znak: IKS/7621/04/2009

Nowe, dnia 8 kwietnia 2009 roku

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 27 marca 2009 roku ( data wpływu 02.04.2009 r. )
Urząd Gminy w Nowem odpowiada na pytania w kolejności ich zadawania w piśmie:

Ad. l - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DANIEL"
ul. Nad Torem l
86-300 Grudziądz

Ad. 2-jeden pies
Ad. 3 - 2.569,32 zł brutto z tytułu wykonania usługi utrzymania psa (jeden przypadek w

2008 roku)

Zup.



Obrowo, dnia 9.04.2009 r.
RG 6040/1/3/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009 r. dot. udzielenia informacji na temat

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

wyłapywaniu", Urząd Gminy w Obro wie informuje, iż w roku 2008 Gmina nie miała

podpisanej umowy z żadnym ze schronisk. Zlecaliśmy po części wyłapywanie bezdomnych

psów (4 szt.- )firmie Z.U.R Tadeusza Wiśniewskiego, Papowo Toruńskie ul. Leśna 13,

87-148 Łysomice, a pozostała cześć wałęsających się psów (ok. 7 szt.) znalazła schronienie w

gospodarstwach rolnych, znajdujących się na terenie Gminy Obrowo.
l

Jednocześnie informujemy, że koszt poniesionych przez Urząd Gminy w datków związanych

z wyłapaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt w roku 2008 wyniósi

Sekret
tigr Mirosław}

ok. 2 lOOzł.

tfta
•miny

Mosińska

\



Osiek, 03 kwietnia 2009r.

FN3101-38/2009

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

Urząd Gminy Osiek w odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r. uprzejmie

informuje, że:

1. nie posiadamy stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt;

2. w roku 2008 zostały wyłapane 3 psy;

3. koszt umieszczenia zwierząt w schronisku wyniósł 979,90 i była to

jednorazowa opłata.

Wójt Gminy

/-/

Iwona Gilewicz



'

UEZĄD GMINY
OSIELSKO

ui Szosa Gdańska 55A
"86-031 OSIELSKO Osielsko, dnia 06 kwietnia 2009 r.

000542416

OS.0717-12/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2008 r. przekazuję następujące
informacje za 2008 rok:
1. Gmina Osielsko miała zawartą umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt

w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.
Transportem psów z gminy Osielsko do schroniska zajmowała się
Straż Gminna Osielsko.

2. Gmina Osielsko pokryła koszty przyjęcia do w/w schroniska 21 bezdomnych
psów ( 18 dorosłych i 3 szczenięta ).

3. Koszt partycypacji w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w
Bydgoszczy i przyjęcia bezdomnych psów wyniósł l 5.067.00 zł.

Wójcie
Otrzymują:

(T) adresat
2. a/a



Urząd Gminy Osięciny
ul. I Armii' W P 14

8 8 - 2 2 0 O S I Ę C I N Y
tel. 265 00 05 , 265 00 30, 265 0034

Osięciny, dnia 10 kwietnia 2009 roku

Biuro Ochrony Zwierząt
uL Garncarska 3 7A
04- 886 Warszawa

Urząd Gminy w Osięcinach w odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 roku (data
wpływu 01.04.2009 r), dotyczącego wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem" informuje.

1. Gmina Osięciny w roku 2008 nie miała zawartej żadnej stałej umowy na wyłapywanie
zwierząt i zapewnienie im opieki, pomimo chęci zawarcia takiej umowy ze schroniskami
w pobliżu Gminy Osięciny, które z powodu braku wolnych miejsc odmawiały zawarcia
umowy.
Jednocześnie informujemy, że byliśmy w stałym kontakcie z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami - Zarząd Koła we Włocławku, dzięki czemu wyłapano l psa - szczenna suka
i oddano go w/w zarządowi do opieki, skąd później została oddana do adopcji.

2. Jeden pies - płeć suka
3. Koszt jaki poniosła Gmina Osięciny tytułem wyłapania i opieki nad w/w psem

z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami to koszt - przeprowadzenia zabiegu sterylizacji
na wyłapanej suce oraz koszt zakupu karmy.

Łączna kwota jaką poniosła Gmina to 672,70 zł. Faktury zarówno za zabieg, jak i za zakup
karmy były wystawiane na Urząd Gminy w Osięcinach

Z poważaniem

Z up. W.ÓJTA

mgr ini
l N S P E K T O R

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a



f a k t ? » * S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Agnieszka Chełminiak" <achelminiak@pakosc.pl>
Do: "Biuro Ochrony Zwierząt" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 3 kwietnia 2009 11:37
Temat: Informacja o wykonaniu zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami"

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miejski w Pakości
przesyła następujące informacje:

1. Umowa nr 4/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. na wykonanie usług w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymania w Schronisku dla Zwierząt zawarta pomiędzy
Gminą Pakość a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul.
Ks.P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław,

2. Ilość psów wyłapanych z terenu Gminy Pakość-5szt i utrzymywanych na koszt gminy - 9
psów,

3. Koszt realizacji całego zadania: 21.790,12

• Jednorazowa opłata za przygotowanie dodatkowych miejsc w schronisku dla
zwierząt-8.052,00 zł

• Odłowienie psów-1318,52
• Utrzymanie psów w schronisku w roku 2008 - 12.419,60 zł (ilość psów i ilość dni

przebywania w schronisku)

Z pozdrowieniami,
Agnieszka Chełminiak
podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy
sygnatur wirusów 3984 (20090402)

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

2009-04-03



CTRZĄD
•p 7-214 Płużnica

trr

Płużnica, 2009-04-03

GWM 7141-17/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, iż Gmina Płużnica jest małą gminą

wiejską, w której problem bezpańskich psów w roku 2008 był rozwiązywany

lokalnie poprzez adopcję zwierząt przez gospodarzy.

Jednak w związku z narastającym problemem bezdomnych zwierząt,

została podjęta Uchwała Rady Gminy w sprawie wyłapywania bezpańskich

zwierząt i 02.04.2009 wysłano propozycję umowy z przedsiębiorstwem

DANIEL z Grudziądza w związku z opieką nad bezpańskimi zwierzętami z

terenu Gminy Płużnica.

Z poważaniem

WÓJT}.

mgr dsńiusz Marcinkowski



Pruszcz, 03,04.2009 r.

Spotka Komunalna *8ł.ySK" Sp. z 0.0.
ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz

tel. 0-52 562 70 99
Regon 092924646, NIP 559-18-16-930

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

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Wójt Gminy Pruszcz zlecił Spółce Komunalnej

„BŁYSK" w Pruszczu:

wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt do czasu przewiezienia ich do
schroniska

koszt wyłapania oraz przetrzymywania zwierząt w 2008 roku wyniósł 22.168^20

płatność następuje po otrzymaniu faktury i oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką

PR 7 F s

mgr JMaĄk Stec



K p
URZĄD GMINY RADOMIN

87-404 Radomin . .
powiat Golub-Dobrzyft Radomin, dmą 20.04.2009r.

woi kuiawsko-pomorskie
RIG.7062- 9 /09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r., dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję co następuje:
1. Gmina Radomin nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2008r. nie zanotowano przypadków konieczności wyłapywania i utrzymywania zwierząt, na

koszt gminy.
3. Odpowiedź: jak w pkt 2.

Nadmieniam, że w uchwalonych, w 2005r., szczegółowych zasadach utrzymania
porządku i czystości na terenie Gminy Radomin, zamieszczono zapis o postępowaniu z
bezdomnymi zwierzętami i ich utrzymaniu, a także o obowiązkach właścicieli zwierząt, co ma
także wpływ na powstawanie bezdomności.

Ze swej strony pragnę zauważyć, że w temacie zapewnienia opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, powinny być zmienione uregulowania prawne, które pozwoliłyby na poziomie kraju
właściwie rozwiązać problem ochrony zwierząt. Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na
gminy obowiązki pochłaniające niewspółmiernie wysokie koszty, w stosunku do występującego
problemu.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a



G M I P T T
ul. Kościuszki 20/22

88-200 R A D Z I E J Ó W Radziejów, dnia 09.04.2009r.

OI-7335-05/09

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

Urząd Gminy w Radziejowie w odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2008 r.,
informuje, iż problem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radziejów nie występuje.
Gmina Radziejów to tereny typowo wiejskie i zwierzęta mają zapewniony byt i opiekę
mieszkańców.

W sporadycznie zdarzających się sytuacjach bezdomne zwierzę jest przygarniane
przez mieszkańców.

- Gmina Radziejów w 2008 roku nie rniała stałych umów ani zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,

- Gmina Radziejów nie poniosła w tym zakresie żadnych kosztów.

z /
Arleła Brochocka

Sekretarz



Burmistrz
Miasta l Gmlnv
Radzyń dSm*2* ***** Chełmiński, dn. 27.04.2009r.

RGŚ-6077-4/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

dot.: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywanie".

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 02.04.2009r. w sprawie podania informacji na

temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywanie" informuję, że na terenie Miasta i

Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2008 tut. Gmina miała podpisaną umowę z Zakładem

Usług Leśnych „Daniel" w Grudziądzu. Umowa obejmowała wyłapywanie oraz opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Z terenu Miasta i Gminy w roku 2008 wyłapano 8 bezpańskich psów, które były

utrzymywane w schronisku dla zwierząt na koszt gminy.

Wynagrodzenie dla zakładu świadczącego w/w usługi składało się z kosztów stałych

utrzymania zwierząt i wynosiło 9.949,71 zł oraz kosztów zmiennych bieżących w wysokości

997,35zł.

Łączny koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 10.947,06zł Wynagrodzenie stałe

regulowane było raz w miesiącu. Natomiast koszty bieżące za wyjazd i wyłapywanie zwierząt

w terenie pokrywane było z tut. Urzędu w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury.

Otrzymują:
, Atesat BMMtfSTRZ

2. a/a



i

WOJ! IM :•"•' l JGOWO
Rogowo 2009 - 04 - 09

woj . ki'K-vs'sko-p(jinorskie

Og. 6052 - 7/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie u p r z e j m i e i n f o r m u j ę , że w 2008 r.:

1. gmina nie miała stałej umowy, jak również nie zlecała wyłapywania bezdomnych
zwierząt, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

2. na terenie gminy nie wyłapywano bezdomnych zwierząt, a więc i nie zachodziła
potrzeba utrzymywania zwierząt w sc'.ironiskach na koszt gminy

3. gmina nie ponosiła kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

ZASTĘPCMWÓJTA

mgr BogumtcfZarębska



w o \ W s ta J

Urząd Gminy
88-420 Rogowo, ul. Kośeielna 8 Rogowo, dn. 10 kwietnia 2009 r.

tel. 052/302-41-85
NIP 562-10-64-565

LEŚ. 7082-7/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

O4 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 27.03.2009 r. ( data wpływu 02.04.2009 r. )

o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt, Urząd Gminy Rogowo przesyła następujące dane do poszczególnych pytań :

1. W 2008 r. Gmina Rogowo posiadała umowę na wyłapywanie i opiekę nad

bezpańskimi psami, zawartą z firmą Vet -Agro Serwis, ul. Myśliwska l A/6, 64 - 700

Czarnków.

2. W 2008 r. wyłapano z terenu Gminy Rogowo 3 bezpańskie psy, a dodatkowo

w schronisku przebywały 3 psy wyłapane w roku 2007.

3. Łączny koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł : 9.923,30 zł.

( słownie : dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 30/100 ).

Gmina Rogowo płaciła za wyłapywanie psów i opiekę nad nimi przelewem

bankowym, za miesiąc z dołu na podstawie bieżącej ewidencji psów przebywających

w schronisku i po otrzymaniu faktury z załączoną specyfikacją.

WÓJT

jnz. józcfŚÓsnouSĆJ -

MW



Urząd Gminy
86-318 Ro

Rogóźnodnia 03.04.2009r.

RGG.7080-2/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadań „ opieka na bezdomnymi zwierzętami zwierzętami ich wyłapywanie
„ zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, wg podanych pytań informuję:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„ DANIEL „ Zielaskowski Artur
ul. Nad Torem l
86-300 Grudziądz

2. W roku 2008 z terenu gminy Rogóźno wyłapano 7 sztuk zwierząt bezdomnych .

Poniżej dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach .

12 szt. zwierząt przebywało w schronisku w 2008 roku ,

- 5 szt. z 2007roku
- 7 szt. schwytanych w 2008 roku
- 8 szt. ubyło

4 szt. pozostało na 2009 rok

Koszt całego zadania realizowany jest na podstawie ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką w schronisku w wysokości 21.908,76 zł. za cały 2008 rok.

Z up.

Otr7vmnia- ttowsutrzymują. ZASTĘPCA WÓJTA
1. Adresat
2. a/a



U R Z Ą D GMINY
88-111 Rojewo

woj. kujawsko-pomonkie
tel. 35-113-39,35-113-90

fax. 35-113-24
Znak: RRIII. 6134-2/09 Rojewo, dnia 03.04.2008 r.

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

Urząd Gminy Rojewo w odpowiedzi na pismo z dnia 27
marca 2009r., dotyczące udzielenia informacji publicznej podaje odpowiedź na
zamieszczone w piśmie pytania :

1. Gmina Rojewo w 2008 r. miała zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu ul.
Ks. P. Wawrzyniaka 33.
Wykonawca zobowiązany był do wykonania na rzecz Zamawiającego
usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Rojewo oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w Schronisku dla
zwierząt w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 165 prowadzonym przez
niego.

2. W 2008 roku zostały wyłapane na terenie gminy 2 psy.
3. Zapłata za wykonaną usługę w 2008 roku następowała po przedłożeniu

faktury przez Wykonawcę.
Koszt utrzymania psów w schronisku wynosił - 4.379,90 zł,
Koszt wyłapywania zwierząt wynosił - 264,01 zł,
Próba odłowienia wynosiła 217,16 zł,
Opłata stała wniesiona za udostępnienie pomieszczeń w Schronisku dla
Zwierząt w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 165 wynosiła - 8.052,00 zł.



BURMISTRZ
Miasta Rypina Rypill3 dnia 8 kwietnia 2009 roku

NiS-6134-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2009 roku o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie

informuję, że Gmina Miasta Rypina w 2008 roku nie zawierała stałych umów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

Udzielane są zlecenia na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (psom) Towarzystwu

Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy ul. Ustronie 20b. 87-300 Brodnica.

W 2008 roku wyłapano i przekazano do w/w Towarzystwa w Brodnicy sześć

bezdomnych psów, a koszt realizacji całego zadania wyniósł 1.987,00-zł.

KierawHjKWydziału
Nieruchorjft&ef i Środowiska

mgr Karo! Chmieiewski
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Sadki, 6 kwietnia 2009 r.

Nr SG-5230-11/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w roku 2008 informuję, co następuje:

1. Gmina Sadki ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w
Bydgoszczy w sprawie zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom z terenu
Gminy Sadki. Wyłapywaniem zwierząt zajmuje się Straż Gminna.

2. Do Schroniska przekazano l O psów i 4 koty
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 9.028,00 zł.

Forma płatności - ryczałt.

Z poważaniem:

Komendant
Straży Gminnej w Sadkach

Dariusz Neulitz



URZĄD MIEJSKI
89-400 Sępolno Krajeńskie

Or. 0571-1/09 Sępolno Kraj. 8. 04. 09.

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

Odpowiadając na Państwa pismo dot. opieką nad zwierzętami informuje
że Gmina Sępolno Kraj. ma zlecone do Zakładu Transportu i Usług wykonanie
zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

Gmina Sępolno Kraj. w 2008r. wyłapała 30 sztuk bezdomnych psów
Odstawiono do schroniska dla zwierząt w Chojnicach 24sztuki
Do właścicieli zwrócono 6 sztuk.
Koszt realizacji całego zadania wyłapywanie i utrzymanie w schronisku wyniósł
17,873 zł za 2008 rok.

Zup. BURMISTRZA

m.gr Jarosław/Dera
Kierownik/

R l n i
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w S I C 1 E N K U
ul. Mrotecka9

86-014 S ic i e n k o
Sicienko, dnia 15.04.2009 r.

Nasz znak: 0719/1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009 r. (Nr wpływu: 2900/09) dotyczące
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt, udzielamy stosownych informacji:

Ad.l) Urząd Gminy Sicienko podpisał umowy w dniu 02.01.2008 r. (nr umowy 1/2008 -
zawarta na okres od 02.01.2008-30.06.2008 r.) oraz w dniu 01.07.2008 r. (nr umowy
2/2008 - zawarta na okres od 01.07.2008 r. - 31.12.2008 r.) ze Schroniskiem dla
Zwierząt w Bydgoszczy (Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 298) w zakresie przyjmowania
bezdomnych psów z terenu Gminy Sicienko i zapewnienia im dalszej opieki. Umowa
przewidywała także partycypację w kosztach utrzymania Schroniska. W celu realizacji
zadania polegającego na wyłapywaniu bezdomnych psów tut. Urząd Gminy zatrudnił
przeszkolonego pracownika. Został też zakupiony odpowiedni do tego celu sprzęt.
Zwierzęta są przewożone przystosowanym samochodem, który stanowi własność
Urzędu Gminy Sicienko.

Ad.2) W roku 2008 z terenu gminy Sicienko zostało wyłapanych 14 bezdomnych psów i
przywiezionych do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy zgodnie z umową nr 1/2008
oraz nr 2/2008.

Ad.3) Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 13 176,00 zł brutto.
Według podpisanych umów Urząd Gminy Sicienko uiszczał jednorazowo za
umieszczenie w Schronisku:

- 366,00 zł brutto za dorosłego psa
-183,00 zł brutto za szczenię

Partycypacja w kosztach utrzymywania Schroniska dla Zwierząt wynosiła miesięcznie
671,00 zł brutto. Formą płatności był wystawiany co miesiąc przez Schronisko dla
Zwierząt rachunek realizowany w ciągu 14 dni od jego wystawienia.

ZQjp. Wójta y

mgr ManourzWDLtfs/c
Kierownik Rele/atu Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

DK/DK



Skępe, dnia 09.04.2009

Urząd Miasta i Gminy
87-630 Skępe, ul. Kościelna 2

woj. hujaiyaiw- pomorskie
tel: (/->•! ''•>:' >•> -»V, f<ix: 0*4 287 72 04

MP: 893-U'-«~-lźii, .V*™ MM470U (23)

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

Odpowiadając na pismo z dnia 27.03.2009 Urząd Miasta i Gminy w Skępem
informuje, że:

Ad 1. Od l lipca 2008 Gmina Skępe zawarła umowę na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Skępe z Panem Arturem
Zielaskowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Daniel" z siedziba w Grudziądzu ul.
Nad Torem l wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta
Grudziądza pod Nr SO.IL6411 - 023071/07.

Ad 2. W okresie od lipca 2008 roku wyłapano 4 psy. Średnio w okresie utrzymywano w
schronisku 3 psy.

Ad 3. Koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 10.255,32 zł brutto
w tym:
a) za wyłapywanie i przewóz zwierząt do schroniska - l .575,63
b) hodowla zwierząt w Ośrodku Opieki w Węgrowie - 8.679,69
Płatne przelewem po przedłożeniu faktury VAT za każdy miesiąc.

Zup.

mgr Józef Sobociński
Sekretarz Miasta i Gminy
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Skrwilno, dnia 03.04, 2009 r.

UG 7062 -2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwicr/ąt „Argos"

KRS : 286138
Ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 27 marca 2009 roku dotyczący udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ informujemy jak niżej :

ad l, gmina nie miała /.awartej żadnej umowy,

ad,2 w 2008 roku zostały wyłapane 2 sztuki

ad,3 koszt tej usługi wyniósł: 924,90 zł - za przewóz, utrzymania i opieki lek. wet, - przez
Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy ul. Ustronie 20b,87-300 Brodnica,

ler
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URZĄD MIASTA i GSVSINY

SOLEC KUJAWSKI
Referat Ochrony Środowiska

i Rolnictwa
Solec Kujawski, 14.04.2009 r.

ROŚiR 6134-36/09

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.03.2009 r. (data wpływu 02.04.2009 r.), w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:

1. Gmina Solec Kujawski miała zawartą umowę (na okres od 02.01. - 30.06.2008; 01.07 -
31.12.2008 r.) ze „Schroniskiem dla Zwierząt" w Bydgoszczy, przy ul. Grunwaldzkiej 298,
na świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy.
Zgodnie z w/w umową, psy były doraźnie dowożone do Schroniska transportem
Zleceniodawcy. Wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt zapewniony był przez Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Targowej 3, z
którym gmina ma podpisaną umowę, dysponujący odpowiednio przeszkolonymi w tym
zakresie pracownikami.
Ponadto gmina miała podpisaną umowę (na okres od 02.01.2008 r. do 31.12.2008 r.) z
Panem Krzysztofem Markiewiczem, prowadzącym działalność gospodarcza - 'Usługi
lekarsko-weterynaryjne' z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Dębowej 6, na
świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu ratowanie lub poprawę zdrowia
wolno żyjących i bezdomnych zwierząt domowych.

2. W roku 2008 wywieziono do Schroniska 22 szt. psów dorosłych i 7 szt. szczeniąt z terenu
gminy.

3. W roku 2008 za każdego dostarczonego do Schroniska psa, gmina zobowiązana była
uiszczać odpłatność w wysokości 366 zł brutto (szczenięta - 183 zł brutto) na podstawie
wystawionego przez Schronisko rachunku, w terminie 14 dni od daty jego wystawienia.
Ponadto gmina uiszczała wynagrodzenie w wysokości 671 zł brutto miesięcznie z dołu, na
utrzymanie bytowe, obsługę weterynaryjną zwierząt oraz potrzeby bieżące Schroniska
(forma płatności j w.).

4. W 2008 r. koszt realizacji zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy - wyłapanie i transport psów do Schroniska - wyniósł 8.452,16
zł brutto (forma miesięcznego ryczałtu), utrzymanie psów w Schronisku - 18.361 zł brutto
oraz 3.416,93 zł brutto za usługi weterynaryjne w leczeniu bezdomnych zwierząt
domowych (po wystawieniu faktury wraz z wykazem świadczonych usług).

Burmistrza
c

mgrnarbaraBiałkowska
Pełnomocnik Burmistrza
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Urząd Gminy Sosno
89-412 SOSNO, ul. Nowa 1

tel (052) 389 01 27, (052) 389 01 33
fax(052)3891279.sosno.uoiSnfiosti-sKl!!- SOŚnO, dnia 21.04.2009 T.

SO/RL. 6134- 1/2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

w Warszawie

W odpowiedzi na pismo nr KRS 286138 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w

sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie, Urząd Gminy Sosno informuje co następuje:

1. Gmina Sosno obecnie nie posiada stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z powodu braku możliwości podpisania stałych umów

z schroniskami dla zwierząt. Główny powód nie podpisania w/w umowy to

przepełnione schroniska.

2. W 2009 r. Gmina Sosno nie poniosła kosztów związanych z wyłapywaniem i

utrzymaniem bezpańskich psów, natomiast za kwotę 8393.60 wybudowano

dwa kojce dla bezdomnych zwierząt

Mirosław Grzegorzewski
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flx 056)6770906
powiat chełmiński

woj kujawsko-pomorskie
Regon: 000544987 Stolno, dnia 07.04.2009 r.

SRLiOŚ-6052-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009 r. dotyczący udzielenia informacji
publicznej Urząd Gminy Stolno informuje:

Ad. l Gmina Stolno nie ma podpisanej urnowy na stałe na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

Ad.2 W 2008 r. zostało wyłapanych sześć zwierząt, głównie psów. Zwierzęta te zostały
zaszczepione przeciw wściekliźnie oraz leczone - odrobaczenia przez miejscowego lekarza
weterynarii. Następnie na te zwierzęta poszukano nabywców wśród rolników
indywidualnych, którzy zapewnili im opiekę.

Ad.3 W 2008 r. koszt leczenia bezdomnych zwierząt (szczepienie przeciw wściekliźnie,
odrobaczanie, odwszawianie) wyniósł 955,82 zł.

Z poważaniem

Z up.

ds. Rolnictwa Leśnictwa
i Ochrony Środowiska



U KZĄD MIEJSKI
88-320 Strzelno

ul, dr Cieślewicza 2
. (052) 31-89-291 31-82-200
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ROR 0114/14/2009

Strzelno, 4 maja 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-866 Warszawa

Odpowiadając na pytania zawarte w piśmie z dnia 27 marca 2009r. informuję:

Gmina Strzelno zleca wyłapywanie bezdomnych psów własnemu zakładowi budżetowemu tj.

Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Strzelnic, ponieważ wszystkie

okoliczne schroniska nie chcą podpisywać nowych umów na wyłapywanie i zapewnianie im

opieki, z powodów braku takich możliwości spowodowanych znacznym przepełnieniem

schronisk. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na zlecenie Gminy, przygotował

kilka kojców dla tymczasowego przetrzymywania psów, zajmuje się ich jednoczesnym

wyłapywaniem jak i opieką, także wspólnie z strażnikami Straż Miejskiej w Strzelnie pracownicy

ZGKiM szukaj ą nowych właścicieli dla wyłapanych psów.

W 2008r. zostało wyłapanych 31 psów, z tego do końca roku zostało wydanych nowym

właścicielom lub zgłosili się ich właściciele - 25 psów.

Łączny koszt, który Gmina Strzelno poniosła w 2008r. na wyłapywanie, opiekę i usługi

weterynaryjne z tym związane to kwota 14.300 zł.

Z poważaniem



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "świetlice" <swietlice@ugim.szubin.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
DW: <ugim@ugim.szubin.pl>
Wysłano: 9 kwietnia 2009 12:55
Temat: informacja publiczna

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla zwierząt ul. Garncarska 37A 04-886 Warszawa -
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.03.2009 uprzejmie informuję:
ad -1 w roku 2008 gmina Szubin miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im
opieki z Firmą Vet-Agro Serwis z Czarnkowa w Wielkopolsce, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie.
ad - 2 wyłapano i przekazano do schroniska 26 psów.na początku roku w schronisku przebywało 9 psów, a na koniec
roku 16.
Do adopcji oddano 11, z chorób i po wypadku padły 2 sztuki
oraz poddano eutanazji z powodu chorób i w wyniku obrażeń po wypadkach 7sztuk.
ad - 3 Łącznie koszt całego zadania w roku 2008 wyniósł 45000,-złotych.sąto koszty odławiania, transportu, sterylizacji,
leczenia i pobytu zwierząt w schronisku.

Pozdrawiam Włodzimierz Tomiczak

2009-04-09



Rs 7620-1/1/09 Śliwice 14.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros1

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia27.03.2009r. o udzielenie
informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, że :
- gmina Śliwice (KPI 18) nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
bądź zapewnienie im opieki.
- w 2008r. pojawiły się dwa bezdomne psy, ale zgłosili się chętni i zagospodarowaliśmy je
wśród mieszkańców gminy.
- w związku z powyższym w 2008 roku gmina żadnych kosztów nie ponosiła.



WÓJT
Świecie n/Osą

woj. kujawsko-pomorskie

Świecie nad Osą, 2009-04-09

RGŚ 8053/II/1/09 Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"

w Warszawie

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na

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

ich wyłapywanie", uprzejmie informuję:

W 2008 roku w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gmina zlecała ich

wyłapanie wyspecjalizowanym podmiotom jak też realizowała zadanie we własnym

zakresie. Ogółem w 2008 roku wyłapano trzy psy, z czego l pies został umieszczony w

schronisku dla bezdomnych zwierząt w Brodnicy, pozostałe psy zostały adoptowane

przez osoby prywatne. Koszt realizacji całego zadania to kwota 320,60 zł, forma płatności

- przelew. Jest to kwota jednorazowa za wyłapanie, przewóz i umieszczenie psa w

schronisku.

Dane dotyczące wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom zawarte są w

Ewidencji bezdomnych zwierząt prowadzonej przez gminę.



URZĄD GMINY kp

87-335 Swiedziebnia
pow. brodnicki

woj. kujawsko-pomorskie ó • i • 1 • i • 1 c i • „ • onr»nSwiedziebnia, dnia 15 kwietnia 2009 r.
Nr 0717-7/2009

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 marca
r

2009 roku uprzejmie informuję, że gmina Swiedziebnia w 2008 roku nie zawierała

stałych umów, natomiast zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie

im dalszej opieki w schronisku.

Ilość wyłapanych zwierząt i koszt realizacji zadania w 2008 roku:

- psy (sztuk 6) - koszt wraz z transportem i opieką l 658,00 zł.

Ewa SzylHańska
Sekretara Gminy
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URZĄD GMINY
86-182 ŚWIEKATOWO ŚWIEKATOWO, DNIA 2009-04-09

woj. kuja-wsko-pomorskie
tel. 052 33 22 280

UG 0114-8/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 roku uprzejmie informuję, że w 2008 roku
Gmina Swiekatowo nie posiadała umowy ani nie udzielała zleceń uprawnionym podmiotom na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt w związku z tym nie ponoszono z tego tytułu żadnych kosztów.



URZĄD GMINY
TŁUCHOWO

ul. Sterpeeka 24), 87405 Tłwchowo
g. kujf®wsko-pomorskie
te!. (054) 2S7 82 60 Tłuchowo, dnia 06.04.2009 r.

ORG.6052/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

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

W nawiązaniu do pisma KP 123 z dnia 27 marca 2009 roku (data wpływu :

01.04.2009r.) Urząd Gminy Tłuchowo przesyła następujące informacje :

1. Gmina Tłuchowo w 2008 roku nie miała stałych umów, ani też nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.

2. W ubiegłym roku na terenie gminy nie wyłapywane i nie utrzymywano zwierząt

na koszt gminy.

3. W 2008 roku Gmina Tłuchowo nie ponosiła żadnych kosztów wynikających z

realizacji wyżej wymienionego zadania.

Z up. WÓJTA

mgr Ani
Zaste

KuroiiisJct
a



URZĄD GMINY
TO POLKA

87-875 T O P Ó L K A
pow. radziajowskl

woj. fcuławsko-poroorsWe
te!. 286-99-10

RGiP.V.606-01/2009

Topólka, dnia 01.04.2009r

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 27.03.2009r (data wpływu do
tutejszego urzędu 01.04.2009r) Wójt Gminy Topólka informuje, iż :

1. Gmina w 2008 roku nie miała podpisanej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Nie wyłapywała bezdomnych zwierząt.
3. Nie poniosła żadnych opłat związanych z wyłapaniem i opieką nad

bezdomnymi zwierzętami.

Z poważaniem

Z up. Wó/i

mgr Konraal
Sekrttaa

miny

:vandowski
Gminy
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Od: "Tomasz KozSowski" <t.kozlowski@um.torun.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 maja 2009 10:11
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie

Odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 27 marca br.

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma w swoich zadaniach Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Toruniu
prowadzone na mocy umowy z Gminą Miasta Toruń przez Zakład Usług Różnych Tadeusza Wiśniewskiego.
2. W roku 2008 w do schroniska przyjęto ponad 1500 zwierząt.
3. Koszt utrzymania Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w 2008 roku poniesiony przez gminę to 520 tyś.
złotych. Jest ryczałtowy (płatny w miesięcznych ratach) i nie ma związku z ilością zwierząt w schronisku.

2009-05-05



KP

Tuchola, dnia 20 kwietnia 2009 r.

WMiGK - 7080 / 01 / 2009 r.

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27
marca 2009 r. informuję:

1. W roku 2008 gmina Tuchola udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko"
w Chojnicach, w którym wyłapane zwierzęta zostały umieszczone.

2. Na przestrzeni roku 2008 zostało wyłapanych 14 zwierząt.
3. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 19.156,46 zł.
4. Płatności za wyłapywanie i opiekę realizowane były miesięcznymi

przelewami na podstawie faktur wystawianych przez schronisko.
5. Składniki wchodzące w koszty miesięcznej opłaty:
a) Przyjęcie psa lub kota do schroniska 300.00 zł
b) Szczepienie 30.00 zł
c) Sterylizacja 120.00 zł
d) Utrzymania psa w schronisku 6.00 zł/dobę
e) Wyłapanie psa 2.00 zł/km

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują: <^^^^-1. Adresat ^tfsrf&K Świerczyński
2. a/a ^^



URZĄD GMINY
86-260 Unisław ul. Parkowa 20
tel. (56) 68-66-006 fax. (56) 68-66-300
w w w,unislaw. p l gmina@unisiaw.pl

Unisław , dnia 17.04.2009 rok

G.G.-6134/W.B.-3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: pisma z dnia 27 marca 2009 roku .

Urząd Gminy w Unisławiu uprzejmie informuje, że w 2008 r.
podpisano Umowę nr 5 /Schronisko/08 z dnia 14 lutego 2008 roku
z Panem Tadeuszem Wiśniewskim, zamieszkałym w Papowie
Toruńskim, ul. Leśnia 13 prowadzącym Zakład U sług Różnych
przyjmującym do wykonania prace polegające na przyjmowaniu
zwierząt z terenu Gminy Unisław do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt
w Toruniu, ul .Przybyszewskiego 3.
Jednocześnie informujemy ,że do schroniska w Toruniu zabrano dwa
bezdomne psy.
Za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska uiszczono kwotę
913,29 zł.
Za przyjmowanie zwierząt do schroniska w 2008 roku tutejszy urząd
uiścił kwotę 21.960,00 zł.

P O D I N S P E K T O R



.. WABANCU , / p
ł: ts\ myaniec, ul. Dworcowa 11

powiat aleksandrowski
woj. kiijawsko-pomorskie

tel. 54 - 283 0044, fax 54 - 2830640
NIP 891-12-90-314

RS 6052-04/01/09 Waganiec, 15. 06. 2009 r.

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

Urząd Gminy w Wagańcu w odpowiedzi na Waszą prośbę o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniu"- informuje, ze:
- w roku 2008 gmina nie miała podpisanej stałej umowy, ani nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki,
- ilość zwierząt wyłapanych i/!ub utrzymywanych na koszt gminy - brak,
- koszty realizacji zadania - brak.

. WÓJTA. GMINY

Otrzymują:

1. Adresat,

2. A/a.

WM

l 3 CZE. 2S39
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URZAtb GMINY
w Warltibiu Warlubie dn.6 kwietnia 2009 r.

woj. kujawsko-pomorskie
-1 -

Z n a k : 6134 /1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Dla Zwierząt „Argos

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 20C9 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat spodobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt Urząd Gminy w Warlubiu informuje ,że:

1. W 2008 roku Gmina Warlubie miała podpisaną umowę na wyłapywanie oraz
opiekę nad bezdomnymi psami z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym
„Daniel" w Grudziądzu, która została przedłużona również na 2009 r.
2. W 2008 r.wyłapano 2 psy i terenu gminy, którym zapewniono opiekę w
schronisku.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 6022 zł. Formą płatności za
wykonaną usługę jest przelew na konto odbiorcy, oparty na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.

rGminy
zup., ' '

Kalisz
Gminy



• •• i • •
Gminy Wąbrzeźno

woj. kuiawsko- oornorskif

WRS-7062-3/09
Wąbrzeźno, dnia 13.05.2009 r.

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

t

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 marca 2009 r. dotyczącego opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania informuję, co następuje:
1) gmina nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, wyłapywanie

było dokonywane w ramach obowiązków podległej urzędowi jednostki organizacyjnej;
2) wyłapano 5 szt. bezdomnych zwierząt;
3) koszt realizacji zadania wyniósł 3.039,95 zł. Na powyższą kwotę składają się jednorazowe

opłaty umieszczanie w schronisku oraz koszty związane z dowozem do schroniska.

im.

' Ó J T A

, \a Mytlewska
RZ GMINY

Otrzymują:
D Adresat
2. a/a
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M. OK WS 4600. ta 086 W8 2? *
878-#X>-«&-§2

SM 5232-015/04/09

Wąbrzeźno dnia 08.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
UL. GARNCARSKA 37 A

04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa pismo uprzejmie informuję, że Urząd

Miejski w Wąbrzeźnie wszystkie bezdomne zwierzęta odwozi do schroniska

dla zwierząt w Brodnicy.

Miasto nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie zwierząt.

W 2008 roku odwieziono do schroniska 30 psów oraz 4 koty. Całkowity

koszt z tego tytułu wyniósł 12.100,00 zł (dwanaście tysięcy sto złotych)

i obejmował on koszty transportu, szczepienie przeciwko wściekliźnie, opieki

weterynaryjnej oraz wyżywienia.

Miasto płaciło jednorazowo za każde umieszczone w schronisku

zwierze.

Zastę



GMINY
powiłt ryptAiM, woj,
tal. (0-86) 49-38-311, t8W / v - / v ^ « / v « «

NiP878-ieH6-708 Wąpielsk 07.04.2009

Nr 0717-14/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania"opieka nad bezdomnymi zwierzętami"
informuję, że w roku 2008 na terenie gminy Wąpielsk, nie było
zgłoszeń o zwierzętach bezdomnych

W poprzednich latach takie zdarzenia były i gmina płaciła
jednorazowo za wyłapanie zwierzęcia i umieszczenie w schronisku
oraz opiekę - ryczałt w wysokości około 500 zł jednorazowo.

Na stałe współpracujemy ze schroniskiem dla zwierząt w
Brodnicy.



K P

URZĄD MIEJSKI
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
województwo kujawsko - pomorskie
http:// wiecbork.pl

W WIECBORKU
fax: +48.52 3897212
tel.: +48.52 3897207
e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl

SR-OŚ/7015-14/09

Więcbork, dnia 6.04.2009r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27 marca 2009r. informuję:

Ad.l. W 2008r. Urząd Miejski w Więcborku nie miał podpisanej stałej umowy ani nie
udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im
opieki.

Ad.2. W 2008 roku wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 11 psów.

Ad.3. Koszt realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ubiegłym roku w gminie
Więcbork wyniósł 4500 zł (budowa kojca i budy, wyżywienie psów).

tnictwa
ska, Leśnictwa i Dróg

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



K r

kfe-ko "pomorskie Wielgie, dn. 23 .04.2009 r.
c (054) 289 - 77 - 86

GSO.A.O.- 6052-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

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

Dotyczy: Informacji publicznej o „opiece nad bezdomnymi zwierzętami
i ich -wyłapywaniem"".

Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w 2008 roku nie przeprowadzano

wyłapywania bezdomnych zwierząt. Gmina Wielgie nie zawierała dotychczas

umowy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych, a zatem nie ponoszono kosztów

realizacji tego zadania.

Z u p . W.ÓJTA

mgr inŹKtzysztof Kalka
Sekretarz G m i n y

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



i. •' f

Wielka Nieszawka, 9.04.2009 r.

S-0717-15/2009

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

W odpowiedzi na wniosek Waszej Fundacji o udzielenie informacji publicznej w sprawie

wykonywania przez gminę zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywania, informuję, co następuje:

1. W 2008 roku gmina Wielka Nieszawka nie miała podpisanej umowy w zakresie

wyłapywania i przyjmowania zwierząt z terenu gminy.

2. W roku 2008 wyłapano i przekazano do Schroniska dla Zwierząt w Toruniu l psa.

zwierząt.

3. Łączna kwota wydatków na ww zadanie w roku 2008 wyniosła 763,72 zł. Płatność za

każdorazowe umieszczenie w schronisku.

Z up. Wójta gminy

(-) Jacek Mularz

Sekretarz gminy
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ZnakrRBIiR 71400-25/09
Włocławek dnia, 16.04..2009r.

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

Urząd Gminy Włocławek 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 , iż:

1. Gmina nie ma stałych umów na wyłapywanie zwierząt. Czynności te

wykonywane są doraźnie przez SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT ul.

Przemysłowa 16, 87-800-Włocławek na telefoniczne zlecenie Urzędu.

2. W roku 2008 do schroniska z terenu gminy trafiły 3 bezdomne psy

wyłapane i utrzymywane na koszt Gminy.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 1.825,00 zł i obejmował koszty

pobytu psów w schronisku, usługi, szczepienia, koszty transportu,

obserwacji weterynaryjnej.

Ewa Busz ewjcz



KP

Włocławek, dnia 14.04.2009 r.

GK.7080/ 2

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

W odpowiedzi na pismo dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
zapisanego w ustawie o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że
zadania te realizuje jednostka budżetowa pn. Schronisko dla
Zwierząt we Włocławku. Wykonuje to w ramach zadań
wynikających wprost ze statutu przyjętego Uchwałą Nr 65/L/2006
Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 roku i w oparciu o
środki otrzymane z budżetu miasta. Zaplanowane na działalność w
roku 2008 środki w wysokości 558.952 zł. wykorzystano w całości.
W okresie od l stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku opieką
schroniska objętych było 637 zwierząt, głównie psów i kotów. W
tym aż 312 psów i 83 koty znalazło nowych właścicieli.
Działania na rzecz zwierząt w rozumieniu Ustawy o ochronie

zwierząt z dnia 21.08.1997 roku realizowane są jedynie na terenie
miasta Włocławek. Ograniczone możliwości lokalowo-bytowe
schroniska sprawiają, że nie zawiera ono umów i nie przyjmuje
zleceń na w/w zadania od innych gmin.

a/aM.Sm.



U r z ą d Gminy
ul. L«śna l

87-707 Zakrzewo
woj. kujawsko-poeaorskie

000994549 Zakrzewo, 09.04.2009r.

Ir 0717-10/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Leśna l, 87-707 Zakrzewo w odpowiedzi na
wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuje, że:

1. W 2008 roku Gmina Zakrzewo nie podpisała żadnej umowy i zlecenia na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.

2. W 2008 roku na terenie gminy Zakrzewo nie było wyłapywań
i utrzymywanych bezdomnych zwierząt na koszt Urzędu Gminy.

3. W 2008 roku Gmina Zakrzewo nie poniosła żadnych kosztów związanych
z bezdomnymi zwierzętami.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

•n.er inż. Marek Ziemiński



URZĄD GMINY
ZBICZNO

tel./fax (0-56) 4
tel. (0-56* A9-393-23

GKB.7050-1/09

Zbiczno, 7.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy : udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że :
l .Gmina Zbiczno nie posiadała w 2008 roku stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, odbywało się to na zasadzie każdorazowych zleceń telefonicznych do Schroniska
dla zwierząt w Brodnicy.
2. Gmina nie posiada danych liczbowych na temat ilości wyłapanych zwierząt w 2008 roku.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 4 920,50 zł. Został on uregulowany
przelewem na podstawie wystawionych rachunków wg cennika schroniska .

Z poważaniem

Zupi

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

mgr ini. Jacek
INSPERTOfl



URZĄD GMINY
87-645 Zbójno

woj. kujawsko-pomorskW

Zbójno, dnia 21.04.2009 r.

UG. 6052-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „ Argos "

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy Zbójno w odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 roku dotyczące

opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, informuję, że :

1. W roku 2008 gmina Zbójno nie miała stałych umów i nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie zapewniała opieki nad nimi.

2. Ilość zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2008 wynosiła

-0.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wynosił 0,00 zł



^ GMINY
w łe " .ot - 'S v; •ul. H a n d l o w a / , . ''̂ '̂̂ n rq ,-

tal (056)6780=: ; > , tel. Ob6) 6 / a OJ -
tei./fax (006)678 02 08

GK 7020 -101/2009

KP

Zławieś Wielka, dnia 15 kwietnia 2009r.

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,

uprzejmie informuję:

1. Gmina Zławieś Wielka posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z Miejskim Schroniskiem Zwierząt w Toruniu

2. liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy to 3 szt.

3. koszta za opiekę roczną to 22 tyś. Oraz opłata oparta na bieżącej ewidencji

zwierząt to 1067,87 z ł .

Mi,
Kierownik

W Ó J T A

cawKwiankowski
!ef. Roln. iGosp.komunulnei

Otrzymują:
r-ft) Adresat

2. a/a
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WÓJT GMINY
Z ł o f n i k i K u j a w s k i e

woj. kujawsko-pomorskie
Złotniki Kujawskie, dnia 08 kwietnia 2009 r.

OS 762-8/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT
„ARGOS'
UL. GARNCARSKA 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania,, opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuje, iż w naszej gminie sytuacje wymienione w piśmie nie miały miejsca.
Informuje również, że na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanej żadnej umowy i
gmina nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Otrzymują: ^f±.%nryk Styrna
1. Adresat
2. a/a

Sporządziła: Marlena Grabowska referent ds.dróg. ochrony środowiska, nr tel.3517160 \ve\v.3:



URZAP MIEJSKI
Ul. 700-teCla 39 ^ . j . nc nc inr*r>88-400 Żnin Żnin, dnia 05.05.2009 r.

MRS.6134-1/09

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek, dotyczący udzielenia informacji
publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 r. na terenie
Gminy Żnin informuję, że Gmina Żnin miała podpisaną umowę z firma „VET-
AGRO SERWIS" z siedzibą: ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków, na
wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy oraz ich transport i
przetrzymanie w Pogotowiu dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie. W 2008
r. wyłapano łącznie 37 psów oraz zapewniono opiekę weterynaryjną 4 innym
zwierzętom (czapla, sowa i bocian) . Z tej liczby, dla 12 psów udało się
poszukać nowych właścicieli na terenie Gminy, natomiast 25 psów przebywało
przez dłuższy czas, bądź nadal przebywa, w schronisku na koszt Gminy.
Całkowity koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 r. w Gminie Żnin
wyniósł 40.434,78 zł. Gmina płaciła za każdorazowy dojazd do miejsca
przebywania zwierzęcia i powrót do schroniska, zależnie od ilości
przejechanych kilometrów. Ponadto ponoszone były koszty za czas
wyłapywania zwierząt w zależności od ilości godzin trwania akcji. Za przyjęcie
zwierzęcia do schroniska ponoszono opłatę ryczałtowa na pokrycie kosztów
szczepienia i wykonania niezbędnych zbiegów oraz dodatkową opłatę za
sterylizację i tatuaż po czternastu dniach od chwili przyjęcia zwierzęcia.
Dodatkowo za każdy dzień pobytu psa w schronisku, Gmina ponosiła opłatę
dzienną związaną z jego utrzymaniem, na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.



URZĄD GMINY
GRUDZIĄDZ

ul. WybickiegoSS
86-300 G R U D Z I Ą D Z Grudziądz, dn. 7 kwietnia 2009r.

RG 6052/12/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo KRS: 286138 Urząd Gminy Grudziądz informuje:

- Urząd Gminy Grudziądz zawiera corocznie umowę z „Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami" w

Węgrowie, gm. Grudziądz.

- w 2008 roku wyłapano na koszt gminy 63 sztuki psów i 5 kotów.

- wynagrodzeniem dla zleceniobiorcy za każdy miesiąc realizacji umowy jest należność miesięczna w

wysokości 1/12 podatku rocznego za grunty i budynki przeznaczone pod działalność „Ośrodka Opieki

nad Zwierzętami" w Węgrowie, Gmina Grudziądz (podatek od nieruchomości ok. 12 tyś. zł).

mer ini Dd' Sekretarz.



Kr
BURMISTRZ Mroczą, dnia 09-04-2009r

MIASTA i GMINY MROCZĄ
89-115 M R O C Z Ą

u| p| 1 Maja 20
Nz: SM-5233-9/09

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

W odpowiedzi na Wniosek z dnia 27 marca 2009r dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

1. Urząd Miasta i Gminy w Mroczy w 2008r nie miał stałych umów ani nie udzielał
zleceń na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt (psów) zajmowała się Straż Miejska w Mroczy, która
podlega pod w/w Urząd a strażnicy odławiający psy posiadają w tym zakresie
przeszkolenie i stosowne certyfikaty.

2. W roku 2008 wyłapanych bezdomnych zwierząt (psów) było 17 szt.

3. W roku 2008 wyłapane bezdomne zwierzęta (psy) przeznaczono po części jako
dozór obiektów komunalnych gminy. W ramach prowadzonych czynności
służbowych Straży Miejskiej w Mroczy po części przekazywano bezpłatnie
wyłapane zwierzęta pod opiekę mieszkańcom Miasta i Gminy Mroczą, którzy
wyrazili chęć zaopiekowania się tymi zwierzętami.

Z up. BURM
M i a s t a i

irtć.
Sekretarz Miasta i Gminy

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



ADRES:
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
pokój nr 25, 28

TELEFON: 0-prefix-52 33-32-317,
33-32-318
33-32-319,
33-32-320

PAX: 0-prefix-52 33-32-311

ADRES INTERNETOWY:
http://www.um-swiecie.pl

E-MAIL:
ochr.srodow@um-swiecie.pl

ROŚiGK-6134/3/09

Świecie, dnia 2009-04-29

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r Gmina Świecie — Wydział Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje:
1. Od lipca 1998 roku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Świecie zajmuje się

Straż Miejska przeszkolona w tym zakresie.
2. W 2008 roku w okresie od 01-01-2008 r do 30-06-2008 r ogółem wyłapanych zostało

i przekazanych odpłatnie do Schroniska w Bydgoszczy 25 psów w tym 5 szczeniaków.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 49.485,76 złotych.

W ramach tych środków realizowane były poniżej wymienione zadania :
• Utrzymanie punktu czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt - roczne utrzymanie
• Nadzór weterynaryjny nad punktem przetrzymywania bezdomnych zwierząt - nadzór roczny
• Schronisko w Bydgoszczy - umowa zawarta na okres od 01-01-2008 r do 31-06-2008 r nie

została przedłużona ze względu na przepełnienie w Schronisku.
• Od 22 kwietnia 2009 r Gmina Świecie przystąpiła do elektronicznego znakowania psów

z terenu gminy.

Zup.

mgr Edjjta Kliczykowska
Kierownik Wydziału Rolnictwa

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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