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Loundcube Webmail :: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wy... http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.

(CP

Temat opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie fOUnOCUDC

Nadawca Malwina Andrusiak <malwina.andrusiak@gmina- F™»w»bmait fortha mass**
aleksandrowkujawski.pl >

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 12.04.201308:54

• czy i z kim gmina miała w 2012 r.docx (17 KB)

W odpowiedzi na pismo w załączeniu przesyłam informację dot. sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt!
Z poważaniem
Malwina Andrusiak
Inspektor ds. ochrony środowiska
(54) 282-20-59 wew. 26

Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
www.gmina-aleksandrowkujawski



1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina Aleksandrów Kujawski w 2012r. miała podpisaną umowę z Panią Agnieszką
WiśniewskąprowadzącąF.U.H. „Perro" z siedzibą Papowo Toruńskie, ul. Leśna 13, 87 -
148 Łysomice na wykonywanie prac polegających na wyłapywaniu i przyjmowaniu
bezdomnych zwierząt z Gminy Aleksandrów Kujawski do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3, 87 - 100 Toruń.

Gmina Aleksandrów Kujawski miała również podpisaną umowę w sprawie zapewnienia
całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt z Lekarzem Weterynarii Panią Darią
Misiurą, prowadzącą Przychodnię Weterynaryjną w Aleksandrowie Kujawskim, ul.
Salezjańska 18, 87 - 700 Aleksandrów Kujawski.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?

34 szt. bezpańskich zwierząt wyłapanych na koszt Gminy Aleksandrów Kujawski

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

Koszt realizacji całego zadania w 2012r.(wyłapanie i zabranie bezpańskich zwierząt przez
Schronisko w Toruniu) - 23.280,24 zł

w tym, jednorazowa za umieszczenie w schronisku - 270,60 zł brutto za każde zwierzę
dostarczone do schroniska

Koszt realizacji całego zadania w 2012r. (opieka weterynaryjna nad bezdomnymi
zwierzętami) - 4.708,09 zł

23.280,24 zł + 4.708,09 zł =27.988,33 zł



Urząd Miejski w Barcinie, ul, Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143

ROŚ, 1431.10.2013.OS Barcin, 18.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
s oz@o)bf ono -zwierzaf .p/

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej z dnia
07.02.2013 r. (data wpływu do łut. Urzędu 08.02.2013r.) informuję, jak poniżej:

1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym ich wyłapywanie i umieszczanie
w schronisku należy do zadań własnych gminy. W związku z powyższym Gmina
Barcin w w/w zakresie ściśle współpracuje ze Strażą Miejską w Barcinie,
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel.: 6966379)9, która jako jednostka strukturalna
Urzędu Miejskiego bierze udział w czynnościach związanych z wyłapywaniem,
zabezpieczeniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
Gmina Barcin od 2007 roku prowadzi współpracę z firmą VET - AGRO SERWIS
z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64 - 980 Trzcianka w zakresie odbioru, transportu
i przetrzymywania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie
oraz w punkach adopcyjnych prowadzonych przez w/w firmę.
Ponadto Gmina Barcin posiada również podpisaną umowę z lekarzem weterynarii
Panem Łukaszem Bednarek, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą
Gabinet Weterynaryjny „CÓR - VET", ul. Dr Krzysia 5, 88-190 Barcin.

2. Ilość bezpańskich psów wyłapanych z terenu Gminy Barcin przetrzymywanych
w schronisku prowadzonym przez w/w firmę w okresie od dnia 01.01.2012 r.
do dnia 31.12.2012 r. kształtowała się następująco:

Lp. Nazwa miesiqca Ilość psów w schronisku na
koniec miesiqca

1 . styczeń
2. | luty

3. marzec
4, | kwiecień
S. maj
6, i czerwiec
7, : lipiec

8. sierpień
9. i wrzesień

10. l październik
11. , listopad
12. j grudzień

18
19

23

24
23

23

21

21

18

17
17

J8
3. Całkowity koszt realizacji zadania polegającego na opiece zwierząt bezdomnych

wyłapanych z terenu Gminy Barcin w 2012 roku wyniósł 76.450,39 zł.

1. Adresat
2. a/a



Roundcube Webmail :: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacj... http://www.obrona- zwierzat.pl/webmail/? J:ask=mail&_action=prin...

Temat odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
pubii«nej roundcube

Nadawca Woda UG Bartniczka <woda@ugbartniczka.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.02.201308:27

Bartniczka 06.02.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd
Gminy Bartniczka udziela odpowiedzi

na zadane pytania
Ad 1. Gminą Bartniczka udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie i

opiekę bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska dla bezdomnych
zwierząt w

Brodnicy "Reksio"
Ad 2. W 2012r. przekazano do do schroniska 9 bezdomnych psów.
Ad 3. Koszt poniesiony przez gminę to kwota 5789,5zł Płatne na

bieżąco po wystawieniu faktury przez
schronisko.

Z poważaniem

Czesław Przeracki
tel: 564936813



Baruch€3WO( Baruchowo, 2013.02.21
woj, kujjawsko-f>nfr!0*śnfj |

IBR.1431.7,2013

Pani

Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrana Zwierzał

Na podstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) oraz w związku ze złożonym wnioskiem

o udostępnienie informacji publicznej drogą e-mailową w dniu 07.02.2013r. (data wpływu do

tul. Urzędu Gminy: 08.02.2013r.) poniżej podaje odpowiedzi na pytania zadane we wniosku:

Ad.l Gmina Baruchowo w roku 2012 nie zawierała stałych umów oraz nie udzielała

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

Ad.2. W 2012 roku Gmina Baruchowo nie wyłapywała oraz nie utrzymywała na własny

koszt zwierząt (psów, kotów).

Ad.3. Wyłączne koszty jakie poniosła Gmina Baruchowo na realizację zadania polegającego

na opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie wyniosły 47,46 zł. i poniesione

zostały na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

Strona lii



URZĄD G
W BĄDKOWIE

woj. kujawsko-pomorsk--
Bądkowo, dn. 10.04.2013r.

ROR.6140.6.2013

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

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 06.02.2013r.

informuj e j.n.:

• w 2012 roku Gmina Bądkowo nie posiadała stałej umowy i nie zlecała

wyłapywania bezdomnych zwierząt

• w 2012 roku z terenu gminy Bądkowo nie złapano żadnego bezdomnego

psa/kota nie było takiej potrzeby (brak zgłoszeń)

• z uwagi na powyższe w 2012r nie poniesiono kosztów na opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami.

2 up.fw Ć^/T A

Adam Paliwoda
Kierownik Referatu Obsługi Rolnictwa



MINA BIAŁE BŁOTA

l Białe Błota 2013-02-07
, 1

OS.6140.12.2013 r.

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt

Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa e-maila informuję, że:

1. Gmina Białe Błota w 2012 r. bezdomne psy wywoziła do Schroniska dla zwierząt w

Bydgoszczy, mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy, na

podstawie porozumienia między gminnego nr l z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie

•f przyjęcia zadań własnych Gminy Białe Błota przez Miasto Bydgoszcz z zakresu
|
l zapewnienia opieki bezdomnym psom.

> W 2012 r. Gmina miała podpisaną umowę z wet. Renatą Nowicką prowadzącą firmę
t

"Animal Patrol" z siedzibą w Kobylarnii przy ul. Wierzbowej 2, 86-061 Brzoza.

2. W 2012 r. do schroniska trafiło 64 szt. psów wyłapanych z terenu Gminy Białe Błota.
i
3. Gmina Białe Błota na podstawie porozumienia uiszcza na konto Miasta Bydgoszcz
l

J partycypacje w kosztach schroniska - 1200,00 zł/mc, za jednego psa przyjętego do
t

schroniska - 400,00 zł oraz za szczeniaka - 200,00 zł. W 2012 r. wydano na
*
j schronisko 37.200,00 zł. Za usługi weterynaryjne (wyłapywanie bezdomnych psów)

\ Gmina wydała 33.000,10 zł. Koszty sterylizacji wolno żyjących kotów wyniosły

2.544,00 zł. X*3kca Wójta

Otrzymuje:
1. adresat
2. a/a

Urza.d Gminy BIAŁE BŁOTA WWWBIPBIALEBLOTA PL NIP: 953-10-44-265
Ul. Szubińska 7 W W W R T A FRinTApi REGON: P-000531430-90909509-9-2-914-

86-005 Białe Btota SEKRTORTAmBIALEBLOTA PL °9509

POW. BYDGOSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE TEL/FAX+™523239090 0522329080 "r konta 74 81421020 0000 3098 2000 0001



loundcube Webmail:: Ochrona zwierząt

Temat Ochrona zwierząt
Nadawca <referatkom unalny@interia.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 18.02.2013 11:45

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

£P
roundcube 4^

Ochrona zwierząt.docx (14 KB)



Bobrowniki, dnia 15.02.2013 r.

RK.6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2013 r. dot. ochrony zwierząt Urząd Gminy

Bobrowniki informuje, że :

- gmina w 2012 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

- w 2012 r. na terenie gminy nie było problemu z bezdomnymi zwierzętami.

Z poważaniem

Mirosław Majda

Urząd Gminy Bobrowniki

87-617 Bobrowniki



Koundcube Webmail :: Odp. - dot. informacji publicznej http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Odp. - dot. informacji publicznej
Nadawca Kamila Zielaskiewicz <kamilazielaskiewicz@wp.pl> f0UnOCU0@
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.02.2013 14:40

skan -odp bezdomne zwierzeta.pdf (63 KB)

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi.
Kamila Zielaskiewicz
Urząd Gminy w Bobrowie
Bobrowo 27
87-327 Bobrowo
tel 56 49 518 24 wew. 39

zł



Bobrowo
woj. kujawsko-pomorskie

ROŚ.(A ^3.1.2013 Bobrowo, dn. 11 luty 2013r.

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

W odpowiedzi na pismo e-maił z dnia 06.02.2013r. dotyczącego prośby 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 2012r. były
przekazane do schroniska - „Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt" w Brodnicy, ul.
Ustronie 20b, 87-300 Brodnica. Gmina Bobrowo w tym roku nie miała podpisanej
umowy na stałe ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

2. W 2012r. wyłapano i utrzymano 13 bezdomnych psów) z terenu gminy Bobrowo. Psy
i koty były przekazane do schroniska w Brodnicy i utrzymane na koszt Urzędu Gminy
Bobrowo. Bezdomnych kotów nie wyłapano z terenu gminy Bobrowo.

3. Łączny koszt utrzymana bezdomnych zwierząt w 2012r. wyniósł 6099,40zł.
Powyższa kwota zawiera: utrzymanie, dowóz, opiekę lekarza weterynarii, szczepienia
przeciw wściekliźnie oraz opłatę stałą w wysokości 95zł. 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

S.P. K. Zielaskiewicz
Tel. (056) 4951824 w. 39 mgr &łKrawM

iZ GMINY



U R Z Ą D G M I N Y
w Boniewie

ul.SzkpIna 28, 87-851 Boniewo
woj.kujawsko-pomorskie

tel./fax 54 284 01 81
NIP 888-10-07-206 Rsaon 001081791 Boniewo dnia 14.02.2013 r.

R-6052-1/2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Boniewie
przesyła poniższe informacje :

1. W roku 2012 gmina Boniewo nie zawarła umowy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych i
nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie tych zwierząt. Dla 2 sztuk psów
bezdomnych znaleziono opiekunów oraz okresowo zlecono l osobie dokarmianie 3 sztuk
psów pozostawionych bez opieki.

2. Na terenie gminy Boniewo nie wyłapywano zwierząt w 2012 r.
3 sztuki psów były okresowo utrzymywane na koszt gminy.

3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 360 zł (zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja
l sztuki - kotka).



Kounacube Webmail:: wniosek http://www.obrona-2wierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat wniosek
Nadawca umb <umb@brodnica.pl> fOUnOCUOS
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.Pl> *•••*••• **.•••••••

Data 12.02.2013 11:30

• 9.doc (34 KB)

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 06.02.2013r.

From: Krzysztof Ziolkowski [mailto:kziolkowski@brodnica.pl]
Sent: Tuesday, February 12, 2013 11:22 AM
To: umb
Subject: 9



Brodnica, dnia 12 lutego 2013 r.
WO.1431.9.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 lutego 2013 r. informuję:

1. Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy, ul. Ustronie 20b, 87-300 Brod-
nica

2. W okresie 1.01.2012r. - 31.12.2012r. przyjęto do schroniska 228 psów oraz 86 ko-
tów - głównie młode. Do adopcji trafiło 225 psów, w tym 60 zostało odebranych przez wła-
ścicieli; adoptowano 82 koty. Stan zwierząt na dzień 31.12.2012r. - 77 psów i 22 koty.

3. W 2012 roku koszty wykonanych zadań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzę-
tami wyniosły:
ogółem: 264.486,48 zł
z tego z dotacji: 149.989,22 zł
ze środków własnych: 114.497,26 zł

Elwira Kempczyńska

Sekretarz Miasta



iloundcube Webmail:: Re: Fwd: wniosek o udzielenie inf, publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat

Nadawca

Odbiorca
Odpowiedź do

Data

Re: Fwd: wniosek o udzielenie inf. publ.

Anna Lubańska
<ochrsrodowiska@brodnica.ug.gov.pl>

<soz@obrona-zwierzat.pl>
<ochrsrodowiska@brodnica.ug.gov.pl>
07.02.2013 14:42

roundeube
\Kf. ("iii;:,--.drta -im.TMMUHw

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej:
1. Usługi w zakresie wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom w gminie Brodnica pełni
Schronisko "Reksio" z Brodnicy.
2. W 2012 roku wyłapano 19 psów.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł 18.212,60 zł (jednorazowe faktury za każde złapane zwierze obejmujące
przywóz, utrzymanie, opiekę weterynaryjną, szczepienia, czip oraz kastracje lub sterylizację).
W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt tel. 56 494 16 30

Pozdrawiam,
Anna Lubańska
podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Brodnica

-- Treść oryginalnej wiadomości —
From:- Wed Feb 06 08:43:33 2013

X-Account-Key:account2
X-UIDL:UID34570-1284727552

X-Mozilla-Status:0001
X-Mozilla-Status2:00000000

X-Mozilla-Keys:
Retu rn- Path: < soz@obrona-zwierzat. pl >

X-Oriqinal-To: broduq5ekr@deathstar.centermedia.pl
Delivered-To:brodugsekr@deathstar. centermedia.pl

Received:from localhost (localhost [127.0.0.1]) by deathstar.centermedia.pl
(deathstar.centermedia.pl) with ESMTP id 47F23403A1E for
<broduqsekr@death5tar.centermedia.pl>; Wed, 6 Feb 2013 02:02:05 +0100 (CET)

X-Virus-Scanned:Debian amavisd-new atdeathstar.centermedia.pl
X-Spam-Flag:NO

X-Spam-Score:-1.901
X-Spam-Level:

X-Spam-Status:No, score=-1.901 required=4.3 tests=[BAYES_00=-1.9, HTML_MESSAGE=0.001,
SPF_HELO_PASS=-0.001, SPF_PASS=-0.001] autolearn=ham

Received:from deathstar.centermedia.pl ([127.0.0.1]) by localhost (deathstar.centermedia.pl
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id aS51AMj8rXgE for
<brodugsekr@deathstar.centermedia.pl>; Wed, 6 Feb 2013 02:02:03 +0100 (CET)

Received:from gil.cal.pl (gil.cal.pl [178.63.43.160]) by deathstar.centermedia.pl
(deathstar.centermedia.pl) with ESMTPS id 616DF403A1D for
<sekretariat@brodnica.ug.gov.pl>: Wed, 6 Feb 2013 02:02:03 +0100 (CET)

Received:from localhost ([127.0.0.1] helo=www.obrona-zwierzat.pl) by gil.cal.pl with esmtpa
(Exim 4.76) (envelope-from <soz@obrona-zwierzat.pl>) id !U2tOd-OOOIjH-BQ; Wed,
06 Feb 2013 02:01:55+0100

MIME-Version:1.0
Content-Type:multipart/alternative; boundary = "=_6d039e4403ef541ec3d9ud305fe44d87"

Date:Wed, 06 Feb 2013 02:01:54 +0100
From:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>

To:<um@aleksandrowkuiawski.pl>, <sekretariat@qmina-aleksandrowku1awski.pl>.
<sekretariat.badkowo@wp.pl>. <ratusz@ciechocinek.pl>, <ugkoneck@koneck.eu>,
<um.nieszawa@nieszawa.pl>, <uq.raciazek@wp.pl>, <ug.waganiec@wlo.pl>,
<ugzakrzewoalex@pro.onet.pl>, <bobrowo@samorzad.org.pl>,
<umb@brodnica.pl>, <sekretariat@brodnica.ug.gov.pl>, <ug.brzozie@brzozie.pl>,
<urzad@gorzno.pl>, <uqb@data.pl>, <sekretariat@jablonowopomorskie.pl>,
<gmina.osiek@perfect.net.pl>, <qmina@swiedziebnia.pl>. < qmina@zbiczno.pl>,
<urzad@um.bydgoszcz.pl>, <sekretariat@bialeblota.pl>.



sundcube Webmail :: odpowiedź na wouip http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=maił&_action=prin..

Temat odpowiedź na wouip
Nadawca <dane.osobowe@brzesckujawski.pl> f0U00CU00
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 19.02.2013 12:26

• opieka nad zwierzetami.doc (14 KB)

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z

dnia 07.02.2013 dot. problematyki opieki nad zwierzętami przesyła odpowiedzi w załączniku

From: Urząd Miejski
Sent: Friday, February 08, 2013 7:52 AM
To: dane.o5obowe@brzesckujawski.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie inf. publ.

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:soz@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Thursday, February 07, 2013 4:07 PM
To: gmina@cekcyn.pl; gostycyn@las.pl; kesowo@kesowo.pl; ug@lubiewo.pl; sliwice@las.pl;
burmistrz@tuchola.pl; sekretariat@ugdl.pl; informatyk@gminaksiazki.pl; sekretariat@pluznica.pl;
sekretariat@wabrzezno.com; poczta@ugw.pl; gmina@baruchowo.pl; ug_boniewo@wp.pl;
urzad@brzesckujawski.pl; gmina.chocen@chocen.pl; urzad@chodecz.pl; gmina@fabianki.pl;
ugim-izbicakuj@wp.pl; kowal@kowal.eu; kowal_lll@wp.pl; lubanie@lubanie.com;
sekretariat@poczta.lubien.com.pl; urzad@lubraniec.pl; poczta@um.wloclawek.pl; urzad@gmina.wloclawek.pl;
sekretariat@barcin.pl; ug@gasawa.pl; sekretarz@um-janowiecwlkp.pl; urzad@labiszyn.pl;
gmina@rogowo.paluki.pl; gmina@um.znin.pl
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku
publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się
z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?



Brześć kujawski, dnia 19 lutego 2013r.

BO.1431.07.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

publicznej z dnia 07.02.2013 dot. problematyki opieki nad zwierzętami informuje:

Ad.l http://www.brzesckujawski.p1/dokumenty/bip/uchwaly/2012/l54_2012.pdf

Ad 2. l O psów

Ad.3 http://www.brzesckujawski.pl/dokumenty/bip/uchwaly/2012/154_2012.pdf



.oundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prm.,

Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca Maciej Kaniewski <kaniewski@brzozie.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 06.02.201308:12

roundcube

Odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Gmina Brzozie
adl Brodnickie Schronisko dla Zwierząt "Reksio", ul. Ustronie 20B, 87-300 Brodnica
ad2. 10szt.
ad3. 5213,40 zł płatne przelewem
Urząd Gminy Brzozie
Maciej Kaniewski
tel.564912916

Original Message
From: Urząd Gminy Brzozie
To: Maciej Kaniewski
Sent: Wednesday, February 06, 2013 7:43 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie inf. publ.

— Original Message —
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: um@aleksandrowkujawski.pl ; sekretariat@gmina-aleksandrowkuiawski.pl ;
sekretariat.badkowo@wp.pl ; ratusz@ciechocinek.pl ; ugkoneck@koneck.eu ; um.nieszawa@nieszawa.pl ;
ug.raciazek@wp.pl ; ug.waganiec@wlo.pl ; uqzakrzewoalex@pro.onet.pl ; bobrowo@samorzad.org.pl ;
umb@brodnica.pl ; sekretariat@brodnica.ug.gov.pl ; ug.brzozie@brzozie.pl ; urzad@gorzno.pl ;
ugb@data.pl ; sekretariat@jablonowopomorskie.pl ; gmina.osiek@perfect.net.pl ; gmina@swiedziebnia.pl
; gmina@zbiczno.pl ; urzad@um.bvdaoszcz.pl ; sekretariat@bialeblota.pl ;
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl ; dobrcz@dobrcz.pl ; sekretariat@um.koronowo.pl ;
kancelaria@nowawieswielka.pl ; gmina@osiel5ko.pl ; qmina@sicienko.pl ; solec@5oleckujawski.pl
Sent: Wednesday, February 06, 2013 2:01 AM
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 06.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

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



URZĄD GMIN l
86- 1 22 Bukowiec

1*1. Dr Fi. Csynowy 14
pow. Swiacki

RRiB.6140.2.2013.RS Bukowiec, dnia 08.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Gmina Bukowiec przesyła poniżej
przedmiotowe informacje:

1. W 2012 r. Gmina Bukowiec miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki ze Spółką Komunalną „BŁYSK" Sp. z o.o.,

ul. Wyzwolenia l, 86-120 Pruszcz.

2. Na utrzymaniu na koszt Gminy Bukowiec w 2012 r. były 4 bezdomne psy.

3. Koszt całego zadania związanego z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi

zwierzętami w 2012 r. wyniósł: 22 416,62 zł

Forma płatności za opiekę w schronisku oparta była na bieżącej ewidencji

przebywających w schronisku zwierząt.

Z up,

P/ot
Kierowm/Refafratu

Rolnictwa/nBudownictwa



jundcube Webmail :: odpowiedź na monit. http://www.obrona-zwierzat.pl/weDinan/ .'_ia»K-u

K P " ' '
Temat odpowiedź na monit.

Nadawca UG_Bytoń Rolnictwo <rolnictwo@ugbyton.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.04.201308:21

\

roundcube
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• Informacje.doc (29 KB)

W załączeniu przesyłam informacje nt.opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.

Irena Matuszak

2013-04-14



Bytoń, dnia 09.04.2013 r.

GNRiKS.6140.1.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Bytoniu uprzejmie informuje, że:

1. W roku 2012 Gmina nie zawierała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lub zapewnianie im opieki.
Dokonano jednorazowego zlecenia opieki nad bezdomnym psem. Koszt
opieki i leczenia wyniósł 474 zł.

2. Na koszt Gminy utrzymywane były dwa psy.

3. W 2012 roku łączne koszty związane z opieką nad zwierzętami
bezdomnymi wyniosły 604,67 zł. Na powyższe składało się: materiały
i wykonanie dwóch bud dla psów, koszty leczenia i zakupienie karmy.

Z poważaniem

Wójt Gminy Bytoń
Zygmunt Sosnowski



Koundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie infor... http://www.obrona-2wierzatpl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Nadawca Informacja UG Cekcyn <informacja@cekcyn.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.02.201307:45

roundcube
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Zgodnie z art. 4 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U. 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z późń. zm. ) udzielam
informacji na pytania zawarte w Państwa wniosku na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka bad bezdomnymi zwierz etami i ich wyłapywanie":
1. Gmina Cekcyn w 2012 r. miała zawartą stałą umowę ze Schroniskiem "Przytulisko" w
Chojnicach.

2. W 2012 r. do sierpnia utrzymywane były 2 psy, od września - l pies. Pozostałe
zwierzęta, którymi zajmowała się gmina włącznie ze znalezieniem nowych opiekunów - 13.

3. Koszt utrzymania psów w schronisku ( opłata zryczałtowana 20zł/ doba) - koszt
całkowity - 13.199,99 zł

Pozostałe koszty, tj. karma, weterynarz - 767,90 zł

Monika Szczęsna
Inspektor ds. informacji i promocji
UG w Cekcynie



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

Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca <zielen@chelmno.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 08.02.201308:20

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

roundcube
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Dzień dobry,
odpowiadając na pytania zawarte we wniosku z dnia 7 lutego 2013 roku dotyczącym udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:

1. Gmina miasta Chełmna podpisała w 2012 roku umowę na przyjmowanie

zwierząt do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu z Panią Agnieszka
Wiśniewską zamieszkałą w Papowie Toruńskim ul. Leśna 13, prowadzącą
firmę FU H „Perro".

2. Wyłapano z terenu Gminy Miasta Chełmno w 2012 roku łącznie 100 psów, 81

umiesczono w schronisku, 2 oddano do adopcji, 16 zwrócono właścicielom,
l bardzo agresywny został uśpiony.

3. Koszt realizacji w/w zadania w 2012 roku wyniósł 52 151, 39 zł brutto.
Płacono każdorazowo za umieszczenie psa w schronisku, oraz opłatę
roczną.

Z poważaniem
Bogumiła Szymańska
Urząd Miasta Chełmna

Original Message

From: aleksandra@.umchelmno
To: Bogumiła Szymańska
Cc: Zygmunt Szuster; Tatiana Syta
Sent: Friday, February 08, 2013 7:19 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie inf. publ.

— Original Message —
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: biuro informacii@chelmno.pl
Sent: Thursday, February 07, 2013 4:14 PM
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie



fC f

URZĄD G i f N Y CHEŁMNO Chełmno'dnia 10-04-2013 r-
ui. Dworcowa 1

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

RBG.6140.2.2013.KZ

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

Odpowiadając na maiła z dnia 9.04.2013 r. Urząd Gminy Chełmno informuje:
1. W 2012 roku Gmina Chełmno miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym DANIEL, ul.
Nad Torem l, 86 - 300 Grudziądz.

2. Liczba zwierząt przyjętych w 2012 roku do schroniska - 14 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 27.894 zł.

•y UD \W3 C J T A
K I ETO W N I K

Referatu Rol/Mwe, Budownictwa,
Gospodarki GiMtaml i InfrastruMuiy

mgr inż. Krzysztof Zawadziński



Chełmża, dnia 10.04.2013r,

GKM.6140.5.2013

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
Jędrzejów (woj. Świętokrzyskie)

dot, udzielenia intormacji publicznej.

Odpowiadając na Państwa pismo / dnia 9 kwietnia 2013r, w sprawie udzielenia

informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania dotyczącego opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywana informuję, co następuje:

1. W 2012r. 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 2012r, na terenie miasta Chełmży zostały wyłapane łącznie 55 sztuki bezpańskich psów,

które zostały przetransportowane do w/w schroniska.

3. W 2012r. gmina wydatkowała łącznie na wyłapywanie i przetrzymywanie psów

w schronisku 33.941,85 zł brutto z VAT. Z niniejszej kwoty 22.140.00 zł to jednorazowa

opłata roczna, natomiast 11.801,85 zł to oplata za przyjęcie psów do schroniska.

\ \
-' .10 r<-J:U.;l»y. :



loundcube Webmail :: Wysyłanie wiadomości e-mail: 511deOeaabc7... htrp://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

K7 cAMvu
Temat Wysyłanie wiadomości e-mail: 511deOeaabc7c, Odp.

na wniosek fOUn0CUO0
Nadawca Mariusz Stodulski <mariuszstodulski@gminachelmza.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 15.02.2013 08:29

• 511deOeaabc7c.xml (21 KB)
• Odp. na wniosek.doc (15 KB)

Witam
Odpowiedz na wniosek odnośnie ochrony bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chełmża.
Pozdrawiam Mariusz Stodulski.



Chełmża, dnia 15.02.2013r.

GKOŚ. 1431.1.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Udzielenie odpowiedzi na wniosek informacji publicznej pisma które wpłynęło do Urzędu
Gminy w Chełmży dnia 08.02.2013 r.

ad l Gmina Chełmża ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Toruniu,
ad 2 ogólna ilość odebranych zwierząt z terenu Gminy Chełmża wynosi 25 szt.
ad 3 ogólny koszt realizacji zadania 30.526,26 zł.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi
Mariusz Stodulski
Referat Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska
tel. 56 675 60 76 wew. 54



Urząd. Miasta i Gminy
C H O D E C Z

87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2
Chodeczdn. 08.02.2013

KK. 1431.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy,
iż Miasto i Gmina Chodecz nie ma podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Powodem jest fakt odmowy przyjęcia zwierząt przez schroniska do których gmina
zwracała się ze stosowna prośbą. Wobec powyższego nie przekazano do schronisk żadnych
zwierząt i tym samym nie ponoszono z tego tytułu żadnych kosztów. Pojawiające się
pojedyncze bezdomne psy dotychczas znajdowały schronienie u mieszkańców gminy.

K.&

r i iin- Ho ;:



Kounacube Webmail:: RE: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin...

(f P

Temat RE: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca Urząd Gminy Chrostkowo <chrostkowo@bazagmin.pl> TOUflOCUDS
Odbiorca 'Stowarzyszenie Obrona Zwierząt'<soz@obrona- î iwfc«»i ter **«•«••*

zwierząt.pl>
Data 11.02.2013 12:48

Witam,

W odpowiedzi na niniejsze pismo informuję;

Ad 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel" z siedzibą w Grudziądzu przy ul.
Nad Torem l reprezentowanym przez Artura Zielaskowskiego.
Ad 2. W 2012 roku został wyłapany i zabrany przez schronisko l bezdomny pies.
Ad 3. Koszt realizacji całego zadania (dot. wyłapania, transportu, szczepień i
utrzymania) do końca 2012 roku wyniósł 1038 zł

Pozdrawiam,
Łukasz Lazarowski
Referent ds. rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa
i ochrony środowiska, informatyk

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:soz@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Thursday, February 07, 2013 4:02 PM
To: dabrowa_biskupia@lo.pl; urzad@lo.pl; urzad@gniewkowo.com.pl; urzad@inowroclaw.pl;
sekretariat@gminainowroclaw.eu; janikowo@janikowo.com.pl; um@kruszwica.um.gov.pl;
um@pakosc.pl; rojewo@rojewo.pl; sekretariat@zlotnikikujawskie.pl; bobrowniki@interia.pl;
chrostkowo@bazagmin.pl; dobrzyn@dobrzyn.pl; urzad@kikol.pl; sekretariat@umlipno.pl;
lipno@uglipno.pl; umig@skepe.pl; ugtluchowo@pro.onet.pl; gmina@wielgie.pl; bip@ug-
dabrowa.pl; gmina@ug.jeziorawielkie.pl; burmistrz@mogilno.pl; miasto@strzelno,pl
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt

7,2



loundcube Webmail :: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj... http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Nadawca Anna Rzążewska <anna.rzazewska@ciechocin.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 22.02.201307:53

roundcube
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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 8.02.2013 r. poniżej przekazuję
odpowiedzi na zadane pytania.
Ad. 1. W 2012 r. Gmina Ciechocin nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Umowę taką mamy podpisaną na 2013 r.
Ad. 2. Nie posiadamy danych na temat ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.
Ad. 3. W 2012 r. Gmina Ciechocin nie poniosła kosztów związanych z realizacją całego zadania.

Anna Rzążewska
Podinspektor ds. rozwoju i ochrony środowiska
Urząd Gminy Ciechocin
tel. 056 683 77 81



Ciechocinek dnia 7 luty 2013 rok

URZĄD MIEJSKI
ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

GTiOS.6140.3.2013

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

Urząd Miejski w Ciechocinku podaje informacje zawarte we wniosku o
udzielenie informacji publicznej przesłanego drogą elektroniczną z dnia 6.02.2013r
dotyczące:

1.) z kim gmina miała podpisaną w roku 2012 umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z zapewnieniem im opieki ? - umowa stała z FUH „Perro"
prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przy ul.
Przybyszewskiego 3,

2.) zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach ,kotach) wyłapanych przez
schronisko : psów - 17 ,2 koty opłata jednorazowa za każde wyłapane i zabrane do
schroniska zwierze,

3.) koszt realizacji całego zadania w roku 2012 z formą płatności:
- koszt realizacji całego zadania - 27680,50 zł.
- opłata roczna za korzystanie ze schroniska 22 140,00 zł.

jednorazowa po podpisaniu umowy
- jednorazowa opłata za każde wyłapane i zabrane do schroniska

zwierzę na łączna kwotę - 5540,50 zł.

mgr MagdalentkZkmepehowska-Drożdża
V. ierert\%R R c t e rq t u

Giisp. Terenami i i\hnmv Środowiska



loundcube Webmail :: FW: FW: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.,

Temat FW: FW: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca UG Czernikowo <sekretariat@czernikowo.eu> fOUflOCUDS
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl> far

Data 13.02.2013 10:03

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Urząd Gminy Czernikowo.
1. Schronisko dla zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3, Gabinet Weterynaryjny "Pchełka", ul.
3 Maja 26 Czernikowo.
2. Ilość wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy psów - 23, kotów - 0.
3. Opłata ryczałtowa dla schroniska i opłaty jednorazowe ok. 30 tyś.
Zastępca Wójta - Dariusz Zagrabski

W dniu 8 lutego 2013 14:05 użytkownik UG Czernikowo <sekretariat@czernikowo.eu> napisał:

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:soz@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Thursday, February 07, 2013 4:04 PM
To: sekretariat@um.kaniienkr.pl; sekretariat@gmina-sepolno.pl; sosnie@zgwrp.org.pl;
qmina@sosno.pl; umwiecbork@wiecbork.pl; administracja@bukowiec.pl;
ugdragacz@poczta.onet.pl; ug@drzycim.pl; ug1ezewo@ug-jezewo.lo.pl; sekretariat@ug-
jezewo.lo.pl; sekretariat@lniano.pl; nowe@gminanowe.pl; sekretarz@osie.pl;
pruszcz@pruszcz.pl; u rząd, miejski @swiecie.eu; sekretariat@swiecie.eu;
ugswiekatowo@swiekatowo.lo.pl; qmina@warlubie.pl; um@chelmza.pl; promoc1aum@post.pl;
info@gminachelmza.pl; info@czernikowo.pl; info@lubicz.pl; gmina@lubianka.pl;
lubianka@zgwrp.org.pl; sekretariat@lysomice.pl; obrowo@obrowo.pl; bip@um.torun.pl;
wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl; ug@zlawies.pl
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?



loundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/? Jask=mail&_action=prin.,

Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca urząd <urzad@lo.pl>
Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-

zwierzat.pl >
Data 13.02.2013 12:19

roundcube

Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia

ad.1 Gmina ma podpisaną unowę z Schroniskiem Zwierząt w Inowrocławiu na opiekę i wyłapywanie zwierząt
ad. 2 w roku 2012 w schronisku okresowo przebywało nawet 7 zwierząt utrzymywanych z środków Gminy,
umowę mieliśmy i mamy podpisaną na utrzymywanie 5 szt bezdomnych zwierząt
ad. 3 w roku 2012 za utrzymywanie zwierząt w schronisku zapłaciliśmy 26 625,14 zł

przesłał i przygotował

Piotr Gadaliński

— Original Message —
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: dąbrowa J3iskupia@lo. pl; urzad@lo.pl ; urzad@gniewkowo.com.pl; urzad@inowroclaw. pl;
sekretariat@gminainowroclaw.eu ; janikowo@janikowo.com.pl ; um@kruszwica.um.gov.pl; um@pakosc.pl;
rojewo@rojewo.pl; sekretariat@zlotnikikujawskie.pl; bobrowniki@interia.pl; chrostkowo@bazagmin.pl;
dobrzyn@dobrzyn.pl; urzad@kikol.pl; sekretariat@umlipno. pl ; lipno@uglipno.pl; umig@skepe.pl;
uqtluchowo@pro.onet.pl; qmina@wielqie.pl; bip@uq-dabrowa.pl; qmina@uq.jeziorawielkie.pl ;
burmistrz@mogilno.pl; miasto@strzelno.pl
Sent: Thursday, February 07, 2013 4:02 PM
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

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

Forma udzielenia odpowiedzi: listowna lub pocztą elektroniczną.

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).



W Ó J T G M I N Y
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6140,02.2013 Dąbrowa Chełmińska, 11.02.2013 r.

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

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2013 r. informujemy:

- Gmina Dąbrowa Chełmińska posiada zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Marek
Wójcik ul. Weterynaryjna 2 w Dąbrowie Chełmińskiej na przejmowanie (wyłapywanie)
wałęsających się i powypadkowych zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom znajdującym
się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. Umowa Nr 1/2013 z dnia 27.12.2013 r. zawarta

do końca 2013 r. W przypadku nagłym, pod nieobecność lekarza weterynarii, z którym
Gmina posiada podpisaną umowę, udziela się zlecenia Gabinetom Weterynaryjnym z
sąsiednich gmin, rn.in. z Unisławia.

- w 2012 roku wyłapano 20 zwierząt (17 psów i 3 koty),
W tym:
• poddano leczeniu/szczepieniu i oddano do adopcji 14 zwierząt (11 psów, 3 koty),
» zwierzęta powypadkowe z dróg poddane eutanazji z powodu rozległych obrażeń - 2 szt.
• zwierzęta poddane eutanazji z powodu niewyleczałnych i zaawansowanych chorób - 2

szt.
• psy oddane do schroniska w Bydgoszczy (na podstawie Porozumienia Międzygminnego

nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa
Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom) -
2 szt.

- koszt realizacji zadania: 2012 r. - 7 122,07 zł., Płatność jednorazowa po wykonaniu zlecenia,
płatne w kasie Urzędu. Płatność za utylizację odpadów niebezpiecznych (zwłoki zwierzęce)
płatne ryczałtem co miesiąc. Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz wnoszona co miesiąc na
rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy (dotacja miesięczna - l 200,00, zł, dotacja za każdego
przekazanego psa: za psa dorosłego - 400,00 zł, za szczenię - 200,00). /

J
t

• /J
W 6 j/f

"'Jf "iż. RadoMiw Ciechack

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.



GMINY
87-207 Dębowa Łąka

Tei. 566884918 Dębowa Łąka 15.02.2013.
Fax 56 688 92 58

woj. kujawsko-pomorskie

RG 7082.1.2013

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
7.02.2013 roku, Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje.
W roku 2012 gmina Dębowa Łąka nie miała stałej umowy i nie
udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W powyższym stwierdzeniu, zawarta jest odpowiedź na pozostałe
dwa pytania, dotyczące ilości zwierząt wyłapanych oraz całego
kosztu realizacji zadania w roku 2012.

WÓJT G:



oundcube Webmail :: udzielenie infonnacji publicznej http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat udzielenie informacji publicznej
Nadawca Środowisko Urząd Gminy w Dobrczu

<a.radtke@dobrcz.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 12.02.2013 13:40

• informacja publiczna.odt (17 KB)

roundcube
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Dobrcz, dnia 12 luty 2013 r.

RGK.6140.2.2.2013.AR

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 6 lutego 2013 r. dotyczącym udzielenia

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Dobrcz uprzejmie informuje:

1. W 2012 roku dzięki szeroko rozpowszechnionej akcji adopcji psy i koty wyłapane na terenie

Gminy Dobrcz nie musiały zostawać umieszczane w schronisku ponieważ trafiały do

nowych właścicieli. Zwierzęta te były wyłapywane przez Zakład Usług Komunalnych w

Dobrczu przez wyszkolonych do tego celu pracowników przy użyciu specjalistycznego

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

domowych - oswojonych psów.

3. W 2012 r. na realizację opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

przeznaczono 5.000,00 zł.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



Loundcube Webmail:: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie infor... http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

K r t?* Wc
Temat Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji

publicznej rounocube
Nadawca Sekretariat <urzad@ugdobre.pl> F»* for tt,®mas&as

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

Data 20.02.2013 15:31

Dobre, dnia 20.02.2013 r.

ROP.KROP.1431.6.2013

Odpowiadając na Wasz wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej podajemy w formie oraz
kolejności wskazanej we wniosku:

1. Gmina Dobre w 2012 r. nie miała zawartej stałej umowy i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie lub zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

2. Gmina Dobre w 2012 r. na własny koszt nie wyłapywała i nieutrzymywana żadnych zwierząt.

3. Gmina Dobre nie realizowała tego typu zadań.

Z poważaniem

Krzysztof Sta sza k

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Urząd Gminy Dobre



loundcube Webmail:: Informacja Publiczna http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?__task=mail&_action=prin..

Temat Informacja Publiczna
Nadawca Andrzej Stępczyński <andrzej.stepczynski@dobrzyn.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 25.02.201308:58

roundcube
frtsf, 'rft:Mi>'K:K', fc" •.'.•;• rr*sŁc;;

Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że w 2012r. nie mieliśmy stałej umowy na wyławianie
bezdomnych zwierząt, ani nie zlecaliśmy takiej czynności. W 2012r. umieściliśmy w schronisku dla zwierząt w
Płocku jednego psa za opiekę nad którym schronisko pobrało jednorazową opłatę w kwocie brutto 3024,OOzł.
Ponieśliśmy również koszty sterylizacji bezdomnej suki która została przekazana do adopcji. Koszt zabiegu
250,OOzł brutto.

Pozdrawiam
Andrzej Stępczyński

oni i m TJ m.i c



loundcube Webmail :: Informacja " zwierzęta bezdomne" - gmina Dr... http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.

Temat Informacja " zwierzęta bezdomne" - gmina Dragacz
Nadawca <ug.zdanowicz@interia.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl> Ff(ł* w**maB

Data 13.02.2013 13:26

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego,
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania żądania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?

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

Forma udzielenia odpowiedzi: listowna lub pocztą elektroniczną.

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr
112, póz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej
przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną
lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który marny przelać
należną opłatę (ąrt. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

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

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU:
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

w załączeniu przesyłam informację na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie Gminy Dragacz
woj. Kujawsko-Pomorskie :

1. W 2012 roku gmina Dragacz w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisała umowę ( termin od



.oundcube Webmail:: Informacja " zwierzęta bezdomne" - gmina Dr... http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

01.01.2012r. do 31.12.2012r. ) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Dragacz i opieki nad nimi w schronisku z firmą PHU "DANIEL" - Ziełaskowski Artur, ul.
Nad Torem l, 86-300 Grudziądz.

2. Zbiorcze dane ilości zwierząt ( w 2012r. były tylko psy) wyłapanych i utrzymywanych
w schronisku na koszt gminy w 2012r. :

a) liczba psów w schronisku na dzień 01.01.2012r. przejętych ze stanu 2011roku -
19 szt.

b) liczba psów przyjętych ( wyłapanych) do schroniska od 01.01.2012r. do
31. 12.2012r. - 26 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2012r. - 112.924,30 zł brutto. Forma
płatności oparta była na bieżącej ewidencji wyłapywanych zwierząt ( tu psów) i
przebywających pod opieką w

schronisku.

informację wytworzył :

Mirosław Zdanowicz - Referat RGiFE U.G. Dragacz, Dragacz 7A, 86-134Dragacz

tel. ( 52 ) 33 249 69 wew. 163



U R Z Ą D G M I N Y
86-140 D r z y c i m

ul. Podgórna 10 TV-™,,/,:«,tvo/. kujawska - pomorskie JJrzyCim,
tel (052) 331 70 79

RIRG.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt

Jędrzejów

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z
dnia 8 lutego 2013 r. przesyłam wnioskowane informacje.

W odpowiedzi na pkt. l: PHU „Daniel", Grudziądz przy ul. Nad Torem 1.

W odpowiedzi na pkt. 2: W 2012 roku wyłapano 10 psów, O kotów. Wszystkie
zwierzęta wyłapane były utrzymywane na koszt gminy.

W odpowiedzi na pkt. 3: Płatność była dokonywana na podstawie faktur za
wykonane usługi. Koszt usługi wyniósł 27488,42 zł.

Wa,



Urząd Gminy Fabianki
Fabianki 4

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

/ww.fabianki.pl e-mail: qmina(Q)fabianki.pl bip.fabianki.pl

RO.1431 .7.2013 jg 20 lutego 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r, Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.)
udzielam odpowiedzi na Państwa wniosek wniesiony drogą elektroniczną w dniu 7 lutego
2013 r. o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy jw. wnioskodawca żąda udzielenia informacji w formie
elektronicznej na adres soz@obrona-zwierzat.pl lub listownej, stąd zgodnie z żądaniem
udzielam odpowiedzi w formie elektronicznej na otrzymany wniosek i informuję, co
następuje.

Ad. 1. W 2012 r. Gmina Fabianki miała podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt domowych „Przyjaciel" w miejscowości Kotliska 13, poczta Kutno.
Wyłapywaniem zwierząt zajmował się przeszkolony pracownik Urzędu Gminy.

Ad. 2. Liczba zwierząt przebywających w schronisku w 2012 r. - 5;
Liczba wyłapanych zwierząt - 9, w tym adoptowanych przez mieszkańców gminy - 4;

Ad. 3. Koszt utrzymywania zwierząt bezdomnych w 2012 r. - 15 311,65 zł, w tym:
usługi weterynaryjne 502,00 zł (opłata jednorazowa za wykonanie usługi)

- schronisko - 6 310,48 zł (rozliczenie miesięczne fakturowe)
- karma dla zwierząt - 8 047,38 zł (w zależności od zgłaszanych przez

mieszkańców potrzeb)
- pozostałe-451,79 zł

Informację przygotowała:
Monika Amenda

Z poważaniem

N , K
u Gminy

biicznych

Obielecka



Urząd Gminy w Gąsawie
ul. Żnińska 8

88-410 Gąsawa

Tel.: 52 303 62 10
Fax.: 52 303 62 20

Email: ug@gasawa.pl
Strona www: www.gasawa.pl

Strona BIP: www.gasawa.bip.net.pl

OOD.1431.6.2013

Gąsawa, dnia 12 lutego 2013 roku

Sz. P.
Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek udostępniam następujące informacje publiczne:

1) w 2012 roku Gmina Gąsawa miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki z Gabinetem Weterynaryjnym Sławomir Andryszak, ul. Akacjowa l,

Rogowo;

2) w 2012 roku na koszt Gminy Gąsawa utrzymywane były 4 psy;

3) w 2012 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 7.687,97 zł, a forma płatności za opiekę

oparta była na ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Miszczak
Osoba, która udostępniła informację: Karol Wrzesiński
Data udostępnienia: 12 lutego 2013 roku

Wyk. K.W. 2013-02-12
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów •
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi ria wniosek z dnia 07 lutego 2013 r, o udzielenie informacji
publicznej fta temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i Ich wyłapywanie?" informuję, te;
1. Gmina Gniewfcowo miała w 2012 roku podpisaną umowę na wyłapywanie;

bezdomnych zwiersąt i utrzymanie w Schron i.slcu z;
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z ao
w Inowrocławiu uL Ks:P,WawnŁyiiiaka 33.

2. W ciągu roku2012 odłowionycli zoslafo 12 psów, a przypadków z kotami nic było,
Utr2ymy\vanych na koszt gminy ZO szt,

3. Koszty związane z w>^łapywaniem i uti.-zymaniem poniesione w 2012 r.
Koszty poniesione w 21112r przedstawiają się iwstępujątU';
- 21,597,02 ?A uregulowane 73 pobył psów i wyłapywanie w 2011 r
- 66,904>88 ssł u reguło wane za pobyt i wyłapywanie w 2012 r za akres m-cy ] do XI
- za okres .m-ca XII płatne w 2013 r -1 wota 7,136,39 zl za pobyt i wyłapywanie
płatne przelewem na podstawie faktury.

7* poważaniem

2. a/a WD

TV II. BS-i-W G niecko wo, r.si. 5S-,1h4adOft, iw:-:: 52-55-1. M.R',7,
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Golub-Dobrzyń, 2013-02-11

BFR.1431.8.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
UL 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej dnia 08.02.2013r.

udzielam następujących informacji:

1. Odp. na pyt. l: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń ma podpisaną umowę ze Schroniskiem

dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie 86-302 Grudziądz 2.

2. Odp. na pyt. 2: jeden pies

3. Odp. na pyt. 3: 531,85 zł - płatność przelewem.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/akta

Sporządziła: inspektor Beata Kołodziejska
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Temat Odp: Fwd: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca Paweł Patoleta <hansl86@wp.pl>
Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-

zwierzat.pl>
Data 10.04.201307:57

Dnia 9-04-2013 o godz. 19:42 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt napisał(a):
Poniżej wniosek skierowany do Państwa Gminy w dniu 7 lutego 2013 r.
A. Lechowicz, SOZ

-- Original Message -- -
Subjectiwniosek o udzielenie inf. publ.

Date:Thu, 07 Feb 2013 16:07:05 +0100
From:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>

To:<gmina@cekcyn.pl>, <gostycyn@las.pl>, <kesowo@kesowo.pl>, <ug@lubiewo.pl>,
<sliwice@las.pl>, <burmistrz@tuchola.pl>, <sekretariat@ugdi.pl>,
<informatyk@gminaksiazki.pl>, <sekretariat@pluznica.pl>, <sekretariat@wabrzezno.com>,
<poczta@ugw.pl>, <gmina@baruchowo.pl>, <ug_boniewo@wp.pl>,
<urzad@brzesckujawski.pl>, <gmina.chocen@chocen.pl>, <urzad@chodecz.pl>,
<gmina@fabianki.pl>, <ugim-izbicakuj@wp.pl>, <kowal@kowal.eu>, <kowaLlll@wp.pl>,
<lubanie@lubanie.com>, <sekretariat@poczta.lubien.com.pl>, <urzad@lubraniec.pl>,
<poczta@um.Włocławek.pl>, <urzad@gmina.Włocławek.pl>, <sekretariat@barcin.pl>,
<ug@gasawa.pl>, <sekretarz@um-janowiecwlkp.pl>, <urzad@labiszyn.pl>,
<gmina@rogowo.paluki.pl>, <gmina@um.znin.pl>

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

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

Forma udzielenia odpowiedzi: listowna lub pocztą elektroniczną.
Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o
powiadomienie nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru
rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej).

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel. 607 171 458

o n i T _
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www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU:
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 kwietnia 2013 roku, który wpłynął do tut.
Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w dniu 09.04.2013 r.,
Urząd Gminy w Gostycynie informuje, iż w 2012 roku nie zostały zawarte umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gostycyn.

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

Nadmieniam, iż problem bezdomnych zwierząt (a w zasadzie wyłącznie
psów) w tak niewielkiej gminie, którą jest Gmina Gostycyn, ogranicza się do
prozaicznych przypadków rzędu 3-4 zgłoszenia rocznie, z czego każdy przypadek
rozwiązywany jest niemal natychmiastowo, gdyż „wałęsające" się psy
w przeważającej mierze należą do okolicznych rolników, którzy z uwagi na formę
prowadzonej działalności gospodarczej, nie zawsze zwracają uwagę, aby te nie
wychodziły poza obręb własnych gospodarstw. Niemniej jednak w ubiegłym roku
zakupiono karmę na dożywianie w/w zwierząd w kwocie 296,74 zł.

Paweł Patoleta
Inspektor Gminny
Urząd Gminy w Gostycynie
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
tel. 52-3367313 fax 52-3367311
www.gostycyn.pl
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Temat Udzielenie informacji publicznej
Nadawca Urząd Gminy Górzno - J. Warmiński

< Jacek. warminski@gorzno.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 07.02.2013 11:07

• PAPIER FIRMOWY 2.doc (94 KB)

Witam
W załączeniu przesyłam informację o opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu
Pozdrawiam
Jacek Warmiński

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7979 (20130207)

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

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



URZĄD GMINY GÓRZNO
87 - 320 Górzno, ul. Rynek l
tel./fax. 564989249, 564988130
www.gorzno.pl

Górzno, dn. 6.02.2012r.

OS.6150.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na Wasze pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Górzno nie miała w 2012 roku podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt było w ubiegłym roku
realizowane na dotychczasowych warunkach tzn. po naszym wcześniejszym
zgłoszeniu wyłapywaniem zajmowało się Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w
Brodnicy ul. Ustronie 20b, 87-300 Brodnica.

2. W 2012 roku na koszt Gminy Górzno było wyłapanych 13 bezpańskich psów.
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 5.052,70 zł. Opłata objęła

przewóz, utrzymanie psa w schronisku, opieka lekarza weterynarii, szczepienia itp.
Zaplata nastąpiła na podstawie rachunków przesłanych przez Towarzystwo Ochrony
Praw Zwierząt w Brodnicy.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt elektroniczny lub telefoniczny 56/4989249.

Z poważaniem

Jacek Warmiński

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



K.uunacuDe weomail:: Udpowiedź na e-maila z Grudziądza http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Odpowiedź na e-maila z Grudziądza
Nadawca Zbigniew Zieliński UM Grudziądz fOUflOCUDS

<z.zielinski@um.grudziadz.pl> F*«» fcr«»
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 14.02.2013 12:43

• informacja publiczna o opiece nad bezdomnymi zwierzętami.docx (16 KB)

Pozdrawiam Zbigniew Zieliński.

7 l



Grudziądz dnia 12 luty 2013 r.

GK.II.6141.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

w Jędrzejowie

1. Gmina - miasto Grudziądz ma podpisaną umowę z podmiotem gospodarczym PHU
„DANIEL" Artur Zielaskowski, 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem l, który prowadzi
schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Węgrowo k/ Grudziądza i
wyłoniony w przetargu. Do obowiązku należy prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padłych i
powypadkowych zwierząt z terenu gminy - miasta Grudziądz.

2. W 2012 roku w podpisanej umowie zawarto umowę na opiekę 130 szt. psów dziennie
oraz na 40 wyjazdów interwencyjnych w miesiącu i ryczałtowo kosztowało nas to 70
tyś zł miesięcznie, gdzie piesków przebywało średnio 150 do 170 szt. Średnio w
miesiącu wyjazdów interwencyjnych jest od 40 dO 54 wyjazdów.



w.
( a M I N A G R U D Z I Ą D Z
ul Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
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OŚR.6140.3.2013 Grudziądz. 19.02.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

P.Agnieszka Lechowicz

Jędrzejów

Woj.świętokrzyckie

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 luty 2013 Urząd Gminy Grudziądz informuje

1. stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki

w roku 2012 Gmina podpisała ze schroniskiem dla zwierząt w Węgrowie gmina

Grudziądz

2.liczba zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2012r

to 50 szt.

3 Wynagrodzeniem dla zleceniobiorcy w 2012 roku jest należność roczna

podatku za grunty i budynki przeznaczone pod działalność „Ośrodka Opieki nad

Zwierzętami /podatek od nieruchomości/.



Wójt Gminy Grtita Gruta 10.04 2013 r
86-330 MEŁNO

woj. kujawsko-pomorskle

OR.140.3-.2013.BB

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję
poniżej informacje:

Ad. 1
W 2012 r. gmina Gruta miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-
Usługowym „DANIEL" Zielaskowski Artur, 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 1

Ad.2
W roku 2012 w schronisku z terenu gminy Gruta przebywało 8 psów.

Ad.3
Koszt utrzymania wyłapanych psów w schronisku w 2012 roku wyniósł 41 008,20 zł.
Opłata dokonywana była miesięcznie, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.

WÓJTA

w Poznański
z Gminy



Dundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

K F
Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.

Nadawca Urząd Miasta Inowrocławia <urzad@inowroclaw.pl> fOUflC/CUOCJ
Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-

zwierzat.pl>

Data 22.02.2013 13:01

• ochrona zwierzat.doc (29 KB)

— Original Message —
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: dabrowa_biskupia@lo. pl ; urzad@lo.pl ; urzad@gniewkowo.com.pl ; urząd @i nów roclaw. pl ;
sekretariat@gminainowroclaw.eu ; janikowo@Janikowo.com.pl ; um@kruszwica.um.gov.pl ; um@pakosc.pl
rojewo@rojewo.pl ; sekretariat@zlotnikikujawskie.pl ; bobrowniki@interia.pl ; chrostkowo@bazagmin. pl
dobrzyn@dobrzvn.pl ; urzad@kikol.pl ; sekretariat@umlipno.pl ; lipno@uglipno.pl ; umig@skepe.pl
ugtluchowoCiSpro. onet.pl ; gmina@wielgie.pl ; bip@ug-dabrowa.pl ; g mina(o).ug. ieziorawielkie.pl
burmistrz@mogilno. pl ; miasto@strzelno.pl
Sent: Thursday, February 07, 2013 4:02 PM
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

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

Forma udzielenia odpowiedzi: listowna lub pocztą elektroniczną.

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o
powiadomienie nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru
rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej).



Inowrocław, 19 lutego 2013 r.

WGK-I.6140.9.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów

soz@obrona-zwierzeta.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej informuję, iż Miasto Inowrocław posiada zawarte na czas nieokreślony

powierzenie z dnia 30 grudnia 2011 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

bezdomnych zwierząt zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 165 w Inowrocławiu.

Z terenu Miasta w 2012 r. wyłapano 244 sztuki zwierząt i zapewniono opiekę łącznie

437 zwierzętom. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 505.798,56 zł brutto. Rozliczenie

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

zaewidencjonowanych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

sp. z o. o.

Piotr Stachanowski

Sekretarz Miasta Inowrocławia
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w !?>.;.', Kmawskiej

Uf. Mars,!-,-.- --. ndckłegn ^3
B7-B65 ; . . ;<: . . .* K U J A W Y .,

t*!,/fax (511 286 50 oy

Izbica Kujawska, dnia 19 luty 2013 roku

OR.1431.5.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Organizacja pożytku publicznego

KRS 0000292939

W odpowiedzi na 'wniosek o udzielenie informacji publicznej nadesłany drogą elektroniczną

w dniu 7 luty 2013 roku. Urząd Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej informuje, że w 2012 roku

posiadała umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwier/ąt domowych „Przyjaciel" w Kutnie oraz

z firmą usługową „HERKULES" wyłapywanie zwierząt. W roku 2012 wyłapano 7 zwier/ąl (7

psów, O kotów) utrzymywanych na koszt gminy, całkowity koszt realizacji zadania w 2012 roku

wyniósł 581230 zł (w kwocie tej zawarte są koszty gotowości do wykonania zleconych czynności,

opieka wterynaryjna oraz utrzymanie zwierząt w schronisku).



loundcube Webmail :: Odpowiedź - wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin...

Kf
Temat odpowiedź - wniosek o udzielenie inf. publ.

Nadawca Mirlena Koztowska <marlena.kozlowska@jablonowopomorskie,pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl:>

Data 14,02.2013 11:37

• zwierzęta ,jpeg (293 KB)

fOUfldCllbS ł

Martena Koztowska
rndrie-na.kuzkiwyk
tet. % 69 76 80 3.

Miasto i Gn-itrici
JaWonowo Pomorskie
powiat brodnicki
woj. kujawsko-pciriorskie
u!. Główna 28
87-330 Jabłonowo Pomorskie
tel. 56 69 76 800
fax 566979001
e- maił: .uraig.Sij.at]QO.Q.w„opomor.sRie.pi

Sent: Wednesdsv, February 06, 2013 2:01 AM

. . . . .
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

sz^ ; sekretari.s.t!S!b.ialfi!3lSLt3.,p.! ; s
. . . . . . . . . . . . . . .

sftta.aaLiaL@urn.korortowp.pl ; kî nceiadaSflflwaiflssssaftUULBl :

Wniosek o udzielenie

Prosimy o przestanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miaia w 2012 r. stale umowy albo udzielała doraźnych zleceń ni wyłapywanie bezdomnych jwierząt i/lub zapewnianie im opieki

Forma udzielenia odpo i: list a lub pocztą elektro

Z poważaniem

Agnieszka Lechov

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel. 607 171458
wvjvj.obronii-zvjierz3t.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU:
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS:0000292939



B i mfcfn Mias ta i Gminy
jabłonouu Pomorskie . , t _. , , , . . . „« On1 ,,Jabłonowo Pomorskie, dnia 14.02.2013r.

B. K .2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
soz@obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02-2013r. w przedmiocie
udostępnienia informacji publicznej informuję:

Ad.l. W roku 2012 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiadało stała
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Handlowo-
Usługowym „Daniel" - Zielaskowski Artur, 86-300 Grudziądz,
ul. Nad Torem l, jak również udzielało doraźnych zleceń Towarzystwu Ochrony
Praw Zwierząt w Brodnicy, ul. Ustronie 20b.

Ad.2. Ilość wyłapanych bezdomnych zwierząt (psów) w roku 2012 - 8 szt.

Ad.3. Łączny koszt realizacji zadania w roku 2012 - 14 825,69 zł.
Forma płatności:
P.H.-U. „Daniel" w Grudziądzu - opłata oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.
Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt - opłata jednorazowa.

Sporządziła, Martena



m
88-160 J A M i K OWO

pow. Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie Janikowo, 28 luty 2013r.
N/znak: RIT.OŚ.6140- 2/2013

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 lutego 2013r. 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 2012r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Odpowiedź:

W roku 2012r. gmina 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, ul. Kasprowicza 57, 88-
160 Janikowo.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012r.?

Odpowiedź :

W 2012r. odłowiono na terenie Miasta i Gminy Janikowo i utrzymywano w Schronisku dla
Zwierząt w Inowrocławiu 4 bezdomne psy oraz utrzymywano z lat poprzednich 4 psy. Ponadto
zostało odłowionych 5 psów, które bezpośrednio wróciły do właścicieli lub zostały adoptowane
przez nowych właścicieli.

3. Jaki był w 2012r. 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 2012r. koszty prac związanych z wyłapywaniem, transportem, usługami weterynaryjnymi na
terenie gminy Janikowo wyniosły - 3.754,38 zł, a koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w
Schronisku wyniosły - 29.372,40 zł. Forma płatności była ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką przez cały rok.

l N S P fc ł\ ł V n

Sp^4*w**TtW)rony

tel. 52 5 14 419

up. BURMISTRZA
"»rniny i Mfaata



łanowiec Wlkp. dnia 13.02.2013r.

BURMISTRZ JANOWCAWLKP
ul.Gnieźnieńska 3

88-430 Janów k-e WTkp

SM.6140.1.2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

Nawiązując do Waszego wniosku z dnia 07.02.2013r. o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
odpowiadam na zawarte w nim pytania:
Ad. l - umowa z podmiotem wyłapującym: Gabinetem Weterynaryjnym Krzysztofa Woźniaka,

Bielawy 38 oraz powierzenie Miastu Gniezno realizacji obowiązku zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom w 2012 roku.

Ad. 2 - w 2012 roku wyłapano 23 zwierzęta, z czego 11 utrzymywano w schronisku, 11 przekazano
właścicielom, a l szt. została poddana eutanazji decyzją lekarza weterynarii z uwagi
na konieczność bezzwłocznego uśmiercenia celem skrócenia cierpień i znoszenia bólu.

Ad. 3-w 2012 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 11.000,00 zł i zastosowano
formę płatności od dostarczonej sztuki wg bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką w schronisku.

Z poważaniem:

M



WÓJT OWHNY
Jeziora Wielkie

wo). kujawsko-pornoraWe Jeziora Wielkie, dnia 16.04. 2013

RGK 6140.5. 2013

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
Jędrzejów
ul. 11 listopada 29

W odpowiedzi na pismo w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
uprzejmie informuję, że gmina Jeziora Wielkie posiada stałą umowę na wyłapywanie oraz
przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt. Umowa została zawarta w dniu 29.03.
2012 r. z Panem Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Łódź ul. Kosodrzewiny 56 oraz z filią w
miejscowości Wojtyszki 18. Forma płatności ryczałtowa za każdą dobę pobytu po otrzymaniu
faktury VAT.

WÓJT GMINY

iakowski



-' nrLT^.-i.n-nomoiskto
Jeżewo, dnia 21.02.2013 r.

>

UG.1431.12013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

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

ad.l) w 2012 r. gmina miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie
oraz opiekę nad bezpańskimi psami i kotami ze swojego terenu z Panem
Arturem Zielaskowskim, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel" z siedzibą w Grudziądzu przy
ul. Nad Torem l wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez
Prezydenta Grudziądza pod nr SO.II.6411-023071/07;

ad.2) 3 psy;

ad.3) 2.809,05 zł - płatność oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku.



URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Krajeńskim

Pl. Odrodzenia 3 T^ . , T, . , , . . ~ „_ ~ni -89-430 Kamień Krajeński Kamień Krajeński, 13.02.2013
tel. 38945 10. fax 388 63 92

OŚ.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 07.02.2013 r., dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania, informuje, że:

1. Gmina Kamień Krajeński w 2012 r. nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Kamień Krajeński, psy wyłapywane były przez pracowników
Gminy.

2. W ciągu 2012 r. wyłapano z terenu gminy 3 psy. Zwierzęta te były przekazane
osobom wyrażającym chęć opieki nad nimi.

3. Gmina w 2012 r. poniosła łączny koszt na wyłapanie i utrzymanie wyłapanych
zwierząt w wysokości 1466,07 zł (zakup karmy, szczepienia, akcesoria do
wyłapywania).

B U R

Otrzymują:

l . Adresat
2. a/a



R.oundcube Webmail :: Fwd: Gmina Kcynia

Temat Fwd: Gmina Kcynia
Nadawca Urząd Miejski w Kcyni <urzad@kcynia.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 10.04.2013 09:50

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

Kr
roundcube
Fres wełrT-ai M - /

-- Treść oryginalnej wiadomości --
Temat:Gmina Kcynia

Data:Wed, 10 Apr 2013 08:15:47 4-0200 (CEST)
Nadawca:rolnictwo <rolnictwo@kcvnia.pl>

Adresat:Urząd Miejski w Kcyni <urzad@kcynia.pl>

Witam,
W związku z brakiem przepływu informacji, nie otrzymałem od Państwa
wiadomości z 6 lutego 2013 r.
Państwa e maiła trafił na oficjalną skrzynkę Urzędu Miejskiego.
W odpowiedzi na Państwa pytania w związku z udzieleniem informacji
publicznej, Gmina Kcynia ma podpisaną umowę na dostarczanie zwierząt
bezdomnych do Schroniska ,, Fundacji Radość Psiaka&#8221; Pani Wandy
Jerzyk znajdującego się w miejscowości Rusiec Gmina Wapno.
W roku 2012 Gmina Kcynia dostarczyła do schroniska 45 psów i jednego kota
z czego część została oddana do adopcji.
Schronisko w 2012 r. otrzymywało 2 tyś. zł miesięcznie na podstawie
wystawianej faktury.

Z poważaniem Michał Wolff
Referent ds. rolnictwa i
gospodarki komunalnej.

i n A 1 n i O.AI



loundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/? Jask=mail&_action=prin..

K P
Temat RE: wniosek o udzielenie inf. publ.

Nadawca Urząd Gminy Kijewo Królewskie <urzadgminy@kijewo.pl> fOUflOCUtDS
Odbiorca 'Stowarzyszenie Obrona Zwierząt' <soz@obrona- F™»W*«I for *e

zwierząt. pl>
Data 16.04.2013 16:31

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji dot. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt odpowiadam na przesłane przez
Państwa pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina Kijewo Królewskie miała w 2012 roku podpisaną umowę z
panem Arturem Zielaskowskim, prowadzącym działalność
gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel" z
siedzibą w Grudziądzu.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?

Ilość w 2012 r. - O

3. Jaki był w 20 1 2 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?

Koszt realizacji zadania w roku 2012 - 117,40 zł - usługa
weterynaryjna

Z poważaniem

Dorota Bukowska
sekretarz

Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie
tel./fax 56 686-70-56
www: www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.pj
e-mail: sekretarz®kiiewo.pl



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

Temat Informacja publiczna
Nadawca ugkikol <ugkikol@op.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 21.02.2013 11:24

roundcube

Informacja publiczna - Gmina Kikół.pdf (66 KB)

W z a ł ą c z e n i u p r z e s y ł a m y odpowiedź dotyczącą udzie lenia i n f o r m a c j i p u b l i c z n e j - ochrona
z w i e r z ą t .

Zbigniew Ambroziak
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska,
koordynator ds. programów i projektów.



Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Urząd Gminy w Kikole w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej przestrzegania ustawy o opiece nad bezdomnymi zwierzętami.

1. Wobec trudnej sytuacji w schroniskach dla zwierząt nie było możliwości
podpisania umowy w związku z powyższym utworzyliśmy tymczasowe
przytulisko do chwili podpisania stosownej umowy.

2. W 2012 roku w przytulisku przebywało 10 psów w tym 5 psów zostało
zaadoptowanych, udzielono pomocy 5 psom , które ucierpiały w wyniku zdarzeń
drogowych.

3. Środki finansowe jakie zostały przeznaczone na ten cel to 3.000,00 zł.

4. Prowadzimy akcję adopcji zwierząt na stronie www.kikol.pl oraz w lokalnej
prasie.



URZĄD GMINY W KONECKU

e-mail: ugkoneck@koneck.eu; www.bip.koneck.eu

87-702 KONECK

tel./fax (054) 272-23-02

GMINY Koneck, dn. 19.02.2013 r.
w

87-702 Koneck
MIP 891-14-00-004 Regon 000534227

'>.-•'• .'<r.v •'• •';«'> r>-"> 93 02

GKM.1431.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 06.02.2013 r. Urząd

Gminy w Konecku informuje:

• w odniesieniu do punktu pierwszego - w roku 2012 r. Gmina nie miała stałych umów na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie im opieki; konieczną pomoc

medyczną zapewniano na zasadzie pojedynczych zleceń przekazywanych do Gabinetu

Weterynaryjnego VETRA w Aleksandrowie Kujawskim;

• w odniesieniu do punktu drugiego - w roku 2012 Gmina wyłapała 4 bezdomne psy

(suka i 3 szczenięta), które tego samego dnia zostały przekazane do nowych właścicieli;

• w odniesieniu do punktu trzeciego - Gmina w roku 2012 nie poniosła żadnych kosztów

związanych z realizacją zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami.

Z up. WÓJTA

mgrinż. Jan Kościerzyński
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:
1. Adresat
2. GKMa/a

Urząd Gminy w Konecku, powiat aleksandrowski
Konto: Bank Spółdzielczy Kowal 0/Koneck nr 08 9557 1016 0000 0231 2000 0001

NIP 891-14-00-004, REGON 000534227



BURMISTRZ KORONOWA
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowe
tel. 052 3826 400, fax: 052 3826 401,

e-maii: info@um.koronowo.pl. www.koronowo.pl.

Koronowo, 21.02.2013 r.
RGGiOŚ. 6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada29
28-300 JĘDRZEJÓW

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami" informuję co następuje:

Ad 1. Jednostką koordynującą wyłapywanie bezdomnych psów jest Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego, które posiada w swoich szeregach ludzi przeszkolonych
w kierunku wyłapywania zwierząt oraz wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt.

Ponieważ gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt zawarła porozumienie
z Miastem Bydgoszcz w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Koronowo z zakresu
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Ad.2. W roku 2012 do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy trafiło 65 psów z terenu
Gminy Koronowo.
Ad 3. Koszty realizacji całego zadania wynosiły 37 400,00 zł, na co składa się opłata z
umieszczenie w schronisku oraz partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wynosząca
l 200,00 zł/mieś.

j isicrza

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

strona:1z 1
przygotował: Jerzy Michalski

Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
tel.: 052 3826 424, e-mail: jerzy.michalski@um.koronowo.pl



Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca Miasto Kowal <kowal@kowal.eu> fOUflOCUDC
Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona- FM*W*»W* for «w mam*

zwierząt. pl>
Data 08.02.2013 14:31

W odpowiedzi na wniosek odnośnie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy, że :

Ad.1.
Schronisko "Przyjaciel" 99-300 Kutno Kotliska 13
Ad.2.
1 suka "Kika"
Ad.3.
opłata ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt 2765,30 zł

Z poważaniem
zup. Burmistrza Miasta Kowal
Szymon Struciński

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Sent: Thursday, February 07, 2013 4:07 PM
To: qmina@cekcyn.pl ; qostycvn@las.pl ; kesowo@kesowo.pl ; uq@lubiewo.pl ; sliwice@las.pl ;
burmistrz@tuchola.pl ; sekretariat@uqdl.pl ; informatyk@qminaksiazki.pl ; sekretariat@pluznica.pl ;
sekretariat@wabrzezno.com ; poczta@uqw.pl ; qmina@baruchowo.pl ; uq boniewo@wp.pl ;
urzad@brzesckuiawski.pl ; qmina.chocen@chocen.pl ; urzad@chodecz.pl ; qmina@fabianki.pl ;
uqim-izbicakuj@wp.pl ; kowal@kowal.eu ; kowal lll@wp.pl ; lubanie@lubanie.com ;
sekretariat@poczta.lubien.com.pl ; urzad@lubraniec.pl ; poczta@um.wloclawek.pl ;
urzad@gmina.wloclawek.pl ; sekretariat@barcin.pl ; uq@qasawa.pl ; sekretarz@um-ianowiecwlkp.pl ;
urzad@labiszyn.pl ; qmina@roqowo.paluki.pl ; qmina@um.znin.pl
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
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Temat Gmina Kowal - info pub 2013
Nadawca Marcin Bogdalski <marcin.bogdalski@wp.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 20.02.201309:23

gMINA KOWAL INFO 2012.doc (38 KB)

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 08.02.2013 r
Marcin Bogdalski



Kowal, dnia 20.02.2013

Urząd Gminy Kowal

ul. Piwna 33

87-820 Kowal

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Kowal przesyła poniższe odpowiedzi

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliskach 13, 99 -300 Kutno

Wyłapywanie Zwierząt - Zbigniew Szczechowicz - HERKULES ul. Słowik ul. Gdańska 107
58-100 Zgierz

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?

Rok 2012

1. zgłoszenie maj - dwa psy pogryzły pracownika budowy autostrady Al w m Unisławice gm. Kowal - psy
suka z młodym zostały poddane obserwacji przez Panią weterynarz Beatę Trawińską - w dniu 11.05.2012
zostały oddane do schroniska w Kotliskach,

2. zgłoszenie maj - Grodztwo 53 gm. Kowal pies bezdomny
- młody mieszaniec biało- czarny wizja w terenie - nie agresywny ufny do adopcji, badanie przez
weterynarz pies chory leczenia bez powodzenia - pies zdechł.

3. zgłoszenie lipiec TOŻ we Włocławku - dwa psy - Dębniakach gm. Kowal - wizja w terenie wygłodzone
dwa psy młode mieszańce - współpraca z TOŻ - opieka i dokarmienie. Po tygodniu wywózka do
schroniska w Kotliskach

4. zgłoszenie lipiec trzy małe pieski na terenie Baru Ambrozja przy DK1 - pokąsanie -obserwacja -
adopcja - psy adoptowane do gospodarstw we wsi Rakutowogm. Kowal szt. 2 do Szpitala Górnego
koło Włocławka szt. l.

5. zgłoszenie grudzień - mały rudy piesek przy drodze we wsi Gołaszewie gm. Kowal porzucony przez
właściciela- pies zbiegł w czasie transportu do Zakładu Usług Komunalnych - próby poszukiwań
bezowocne.

W schronisku 4 psy utrzymywane na koszt gmin / kotów brak

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

- dokarmianie - 262,01 zł

- odławianie - l 383,50 zł

-schronisko- 6 114,60 zł

- opieka weterynaryjna - 270 zł

Marcin Bogdalski

Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Inwestycji



Kowałewo Pomorskie, dnia 20 lutego 2013 roku

GKiM.6140.10.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ui. 11 listopada
28-300 Jędrzejów

u
W odpowiedzi na Państwa pismo, przesłane pocztą elektroniczną w d n i u 7 lutego 2013 roki.

(data wpływu 08.02.2013 r.), dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobi
i skutków realizacji przez Gminę Kowałewo Pomorskie zadań wynikających w ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, przekazujemy następujące dane, dotyczące zapewniania
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania:

1. w roku 2012 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowałewo
Pomorskie zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Brodnickiej l w Kowalewie Pomorskim, wyłoniony na podstawie
przeprowadzonego postępowania przetargowego. Ponadto została zawarta urnowa
z. Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „DANIEL", prowadzącym schronisko dla
zwierząt z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem 1. do dnia 31 marca 2013 roku, gdzie
byty transportowane i umieszczane wyłapane zwierzęta,

2. z terenu miasta i gminy Kowałewo Pomorskie w 2012 roku wyłapano 32 psy. które były
utrzymywane na koszt gminy Kowałewo,

3. za każde jednorazowe, efektywne wyłapanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy
Kowałewo Pomorskie Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości:
* z terenu miasta - 65,19 zł brutto
* gminy Kowałewo Pomorskie - 81,18 zł brutto
» za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2012 roku Wykonawca otrzymał

wynagrodzenie w wysokości 7,38 zł brutto za jedno zwierzę dziennie
* w 2012 roku gmina Kowałewo Pomorskie za zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom poniosła koszty w wysokości 74.737,26 zł brutto oraz 1.706,01 za
wyłapywanie bezdomnych zwierząt według zleceń (łączny koszt wyniósł 76.443,27 zł
brutto).

/ ¥
K. Krzywdzińska i M
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Temat odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 07.02.2013 r.

Nadawca Jerzy Ostrowski <j.ostrowski@kruszwica.um.gov.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 14.03.2013 12:42
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• SOZ Jędrz 13 9.doc (36 KB)

Nasza Gmina przeprowadziła 2 przetargi na wyłapywanie i opiekę psów . Do przetargu nie przystąpiły żadne
podmioty gospodarcze w tym schroniska dla zwierząt. Gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem w
Inowrocławiu (jak w sprawozdaniu).

Pozdrawiam Jerzy Ostrowski

m-oi



Kruszwica, dnia 04.03.2013 r.

ŚR-L.6140.9.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów

dot: pisma z dnia 08 lutego 2013 r.

Urząd Miejski w Kruszwicy informuje :

1. W roku 2012 podpisana była umowa na wykonywanie usług wyłapywania i utrzymania
bezdomnych zwierząt w schronisku w Inowrocławiu, które prowadzi Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu sp. z o. o. ul. ks.
P. Wawrzyniaka 33, 88 -100 Inowrocław Nr KRS 000000059483

2. Gmina kruszwica w 2012 r. utrzymywała od 20 do 25 psów

3. Koszt odłowienia i transportu zwierząt - 16046,74 zł
Kost przebywania zwierząt w schronisku - 75039,84 zł
(t j . 20-25 psów w ciągu roku 2011 )

3. Całkowity koszt realizacji całego zadania to kwota 91.086,58 zł

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a ( Jerzy Ostrowski)



Książki, dnia 12 lutego 2013 r.

RG.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów

W nawiązaniu do wniosku z dnia 07,02.2013r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuję, że:

1. Gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Towarzystwu
Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy ul. Ustronie 20b, 87-300 Brodnica,

2. Referat Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Książki zbiera dane o
ilości zwierząt bezdomnych,

3. Koszt realizacji całego zadania w 2G12r, wynosił 840 zł płatne przelewem.

Otrzymują;
1. Adresat
2. A/a



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

Nadawca Agnieszka Chmielewska UM Lipno
<srodowisko@um lipno. pl> fOUflC/CUOlS

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 12.02.2013 09:00

• psy schronisko, rtf.odt (7 KB)

Witam
W załączeniu przesyłam informacje o utrzymaniu zwierząt w schronisku za rok 2011.
Pozdrawiam
Agnieszka Chmielewska
insp. ochr. środowiska



WGKRG 6140.1.2013 r. Lipno, dnia 12.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pismo informuję:

- na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki udzielamy zleceń firmie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Andrzej Zielaskowski 86 - 300 Grudziądz , ul. Nad

Torem

- w roku 2012 zostało wyłapane 6 szt. zwierząt z roku 2011 było schronisku 6 szt. zwierząt.

- koszt wyłapania i utrzymania zwierząt w schronisku wyniósł 45.357,47 zł.

- płatność oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a
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ROR. 1431.3.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
Lipno informuje.

1. Gmina Lipno posiada umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki zwierzętom
z firmąFUH „PERRO" z Papowa Toruńskiego, ul. Leśna 13, 87-148 Łysomice,
zawiadującą Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Toruniu, ul.
Przybyszewskiego 3.

2. W 2012 roku zostało wyłapane 27 psów.
3. Łączne koszty realizacji zadania wyniosły 33250,60 złotych. Forma płatności to

roczny ryczałt plus jednorazowa opłata za przejechane kilometry, godziny pracy
pracowników wyłapujących i przetrzymanie.

Anna



l/

Lniana, dn, 13 lutego 2013 r.

88-141 L n i a ń o
woj. kujawsko-pomorskie

GKiOP.1431.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

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

(Dz.U. Nr 112, póz. 1198) w odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Jędrzejów o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Lnianie informuje:

1. Gmina Lniano w 2012 roku nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnianie im opieki - doraźnego zlecenia udzielano jednorazowo -

"Błysk" Spółka Komunalna Sp. z o.o., 86-120 Pruszcz.

2. W roku 2012 wyłapano 2 a utrzymywano łącznie 5 bezdomnych psów.

3. W roku 2012 na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i

ich wyłapywanie Grnina Lniano poniosła koszty w wysokości 4 856,82 zł.

Płatność następowała sukcesywnie po wystawieniu faktur.

mgr Inź, Zofia TQpoKfi^v>.

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

1/1
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Temat Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej z dnia 07.02.2013r.

Nadawca <lubanie@lubanie.com>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 20.02.2013 14:40
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Stowarzyszenie
Obronha Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa Wniosek z dnia 07.02.2013r. (wpływ godz. 16.07) Urząd Gminy
Lubanie informuje iż:
- Ad. pyt. l
W 2012r. gmina nie posiadała zawartej umowy oraz nie udzielała żadnych doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
- Ad. pyt. 2 i 3
Gmina nie poniosła w 2012 roku żadnych kosztów z tego tytułu

Z up. Wójta
Irena Mroczkowska
Sekretarz Gminy

Wiadomość wygenerował:
Jerzy Chudzyński
Inspektor ds Promocji,
Kultury, Sportu i
Informatyzacji Gminy
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ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ t KOMUNALNEJ

u
N1P- 879 -24 -25 -522 »/fax( 068)67 -82 -709

Lubicz dnia 12.02.2013 r.
ZGK. 522.37.201 3 r.

stówa rz y sze i/ae

ul. 11 Listopada 29
28-300 JĘDRZEJÓW

Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
stosownie do pisma z dnia 08.02.2013 r, informuje, że :

- w roku 2012 Gmina Lubicz podpisała stałe umowy na
wyłapywanie, kwarantannę i pobyt zwierząt z Miejskim Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt mieszczącym się przy ul. Przybyszewskiego 3 w
Toruniu.

- w roku 2012 wyłapano z terenu gminy i umieszczono w
schronisku ogółem 71 bezpańskich zwierząt - koszt tych operacji w roku
2012 zamknął się w kwocie 22.911 zł. Oraz opłata ryczałtowa
jednorazowa w kwocie 25 000 zł. Łączny koszt roczny to 47 911 zł

- forma płatności ustalona była w zawartej umowie i polegała na
wniesieniu jednorazowo opłaty ryczałtowej oraz opłat wynikających z
bieżącej ewidencji wyłapanych i przyjętych do schroniska zwierząt.

k
Mieszkaniowej



Ureąd Miejski
w Lubieniu Kujawskim Lubień Kuj. 15.02.2013 r. r.
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

ul.WojoKa PsIśHisgo 29

INW.6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 07.02.2013 r.

informuję, że Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim w roku 2012 nie miał podpisanej na stałe

umowy i nie udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W trakcie

roku zostały wyłapane dwa psy, a koszty poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

wyniosły 1.207,73 zł.

Z up. BU

Machnowski
"SEKRETARZ



Webmail :: Inf. publ. Gmina Lubiewo Kujawsko-Pomorskie http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Inf. publ. Gmina Lubiewo Kujawsko-Pomorskie
Nadawca Moje konto <ug.bonk@lubiewo.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl> F«, wstawi tor «»»«««.

Data 14.02.2013 11:26

OŚiR.6140.1.2013 Inf. publ. o psach.doc (29 KB)



Lubiewo, 14 lutego 2013 r.

OŚiR.6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 7 lutego 2013 r., poniżej przedstawiam

żądane informacje dotyczące wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie":

Ad 1. Gmina Lubiewo w 2012 r. nie podpisała umów stałych, ani nie udzielała zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

Ad 2. Gmina Lubiewo w 2012 r. utrzymywała 10 psów.

Ad 3. Koszt realizacji ww. zadania (w przypadku Gminy Lubiewo - wyłącznie opieka

nad bezdomnymi zwierzętami) w 2012 r. wyniósł 11.487,21 zł. Płatność oparta była na

bieżącej ewidencji zwierząt będących pod opieką gminy.

Z poważaniem

Tomasz Bonk

Inspektor UG w Lubiewie

Otrzymują:

1. Adresat - e-mail.

2. Aa.



loundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin...

Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca urzad@lubraniec.pl <urzad@lubraniec.pl>
Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-

zwierzat.pl>

Data 14.02.201309:09
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• Nowy Dokument programu Microsoft Office Word.docx.sig (3 KB)



Lubraniec, dnia 2013.02.12.

OR. 1431.8.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów ( woj. Świętokrzyskie )
e-mail: sozto^obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
07.02.2013 r. w sprawie realizacja zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ uprzejmie informujemy, że :

Ad l Gmina Lubraniec w 2012 r. nie posiadała podpisanej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
Ad 2 Ilość wyłapanych i utrzymywanych zwierząt w 2012 r. na koszt Gminy
wynosi - 2 szt,
Ad 3 Koszt realizacji zadania opieki nad zwierzętami w 2012 r. wyniósł 235 zł.

Z poważaniem



Ur/ąci Miejski

w Łabiszynie
Łabiszyn, dnia 12 lutego 2013 r.

ROŚ. 1431.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 7 lutego 2013 roku dot. udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informujemy, że Gmina Łabiszyn w 2011 r. podpisała na okres 3 lat umowę z firmą „VET-
AGRO SERWIS" z siedzibą ul. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt.

Z terenu gm. Łabiszyn w 2012 r. wyłapano:
- psów - 5 szt.
- kotów - O szt.

Na koniec 2012 r. roku utrzymywanych było 13 psów.

Koszt realizacji całego zadania zgodnie z umową w 2012 r. wyniósł: 52 061,61 zł, słownie:
pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt jeden złotych 61/100

Płatność za utrzymanie zwierząt w schronisku była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Z lip. Burmistrza

m

Sporządził: MA
Sprawdził: MB
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Temat dotyczy udzielenia informacji
Nadawca Rafał Kobylski <rafal.kobylski@lasin.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.Pl>

Data 13.02.2013 13:49

f/7

rOUflOCUDC

Dzień dobry

W odpowiedzi na skierowane do nas pytania informujemy że Miasto i Gmina Łasin posiada umowę ze
schroniskiem dla zwierząt na wyłapywanie i opiekę tych zwierząt. Schronisko prowadzi ewidencję posiadanych
zwierząt i raz w miesiącu ptrzesyła informację ile zwierząt na daną chwilę przebywa w schronisku z terenu naszej
gminy. Forma rozliczenia to jest miesięcznie w zależności ile zwierząt przebywa utrzymanie jednego pieska to 15
zł dzienne.

Pozdrawiam Rafał Kobylski
Referat Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8004 (20130213)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.e5et.com
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Temat odpowiedź na wniosek o udzielenie inrormacji
publicznej - Gmina Łysomice fOUnOCUU0

Nadawca tomasz wasiak <tmk009@wp.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 13.02.201309:58

Dzień dobry.

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 07.02.2013 r. dotyczącego sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie gminy
Łysomice w 2012 r, przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad 1) Gmina Łysomice wzorem lat ubiegłych zawarła umowę na wykonanie ww obowiązku ze Schroniskiem
dla Bezdomnych zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3, 87 - 100 Toruń, prowadzonym przez FUH Perro
Agnieszka Wiśniewska, Papowo Toruńskie, ul. Leśna 13,

Ad2) Ogółem - 26 psów

Ad 3) Na koszt realizacji zadania składa się :
22.140 zł- opłata stała - partycypacja w kosztach utrzymania schroniska
plus 270,60 zł za każde przetrzymane zwierzę
Podane sumy są kosztami brutto.

Z poważaniem

Tomasz Wasiak
Urząd Gminy Łysomice
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Temat Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji -
ochrona zwierząt

Nadawca Paweł Górecki - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy R»»w»bin»SfBrth»ii»w«i
<pawelgorecki@umig.mrocza.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 02.01.200602:18

Mroczą, dnia 20.02.2013

Urząd Miasta i Gminy Mroczą

ul. Plac l Maja 20

89-115 Mroczą

Nasz znak: RK 6140.2.2013

Pani

Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwirzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o chronię zwierząt,

informuję że:

1. Wyłapywaniem - odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mroczą w 2012 r. zajmowała
się Straż Miejska w Mroczy, ul. Plac l Maja 20, 89 - 115 Mroczą oraz Referat Obsługi Komunalnej (
Urząd Miasta i Gminy w Mroczy), który zajmował się również opieką nad zwierzętami ( psami)
wyłapanymi z terenu gminy, a przetrzymywanymi w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie do
czasu adopcji, oddania właścicielowi w przypadku jego odszukania lub przekazania do schroniska.

2. W 2012 r. na terenie Gminy Mroczą odłowiono 28 psów, z czego 7 psów oddano do adopcji, w
przypadku 8 psów odnaleziono dotychczasowego właściciela, jeden pies zdechł ( odłowiono psa bardzo
chorego, mimo szybkiej interwencji weterynarza psa nie udało się uratować), 10 psów oddano do
schroniska, z którym Gmina Mroczą miała podpisaną stosowną umowę. Pozostałe dwa psy znajdują
się w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, obecnie staramy się poszukać dla tych zwierząt
dotychczasowego właściciela lub nowego domu.

3. W 2012 r. na w/w zadanie Gmina Mroczą wydatkowała 12.870,08 zł. Za umieszczenie psów w
schronisku Gmina ponosiła opłatę jednorazową - był to koszt 10.000,00 zł, pozostałe środki
wydatkowano na karmę dla psów, na zakup obroży, smyczy, misek do karmy i wody oraz na obsługę
weterynaryjną.

Z poważaniem

Paweł Górecki

-l A l "t A O
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Temat Informacje z terenu Gminy Nakło
Nadawca Tomasz Białkowski, Wydz. GKŚ - UMiG Nakło nad Notecią

<bialkowski.tomasz@umig.naklo.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.02,2013 12:43

Przekazuję informację za 2012 rok

1. Gmina miała podpisaną umowę ze Schroniskiem prowadzonym przez Fundację Radość Psiaka ul.
Spółdzielcza 27/2, 64-500 Szamotuły, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowała się Straż
Miejska w Nakle nad Notecią, która posiada stosowne przeszkolenie w tym zakresie.

2. W 2012 r. wyłapaliśmy 53 psy z Gminy Nakło, 10 psów zostało oddanych do schroniska, natomiast
43 psy dzięki akcją adopcyjnym prowadzonym w naszym mieście ze współpracy z wolontariuszami
zostały przekazane do adopcji.

3. Ogólna kwota wydana za opiekę nad zwierzętami wynosiła ok. 16.000 zł. Opłata za przyjęcie
jednego zwierzęcia do schroniska była jednorazowa i wynosiła 1000 zł

Pozdrawiam
Tomasz Białkowski
Inspektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
W Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
Tel. 52 386 79 74

l 7.1
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Temat odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca Anna Zareba Chyb <anna.zareba-chyb@nieszawa.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 07.02.2013 11:30

p

roundcube
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Nieszawa, dn. 07.02.2013r.

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2013r. informujemy, że miasto Nieszawa nie miało w 2012r.
podpisanej umowy stałej na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, nie zlecało również doraźnie
takich działań. Miasto Nieszawa położone jest w powiecie aleksandrowskim, który nie posiada w żadnego
schroniska dla zwierząt bezdomnych. W 2012r. miasto Nieszawa nie dokonywało wyłapywania zwierząt.

z poważaniem

Anna Zaręba-Chyb
Insp. ds. Ochrony Środowiska UM Nieszawa
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Temat odp na pyt t

Nadawca Agata Pachocka <a.pachocka@nowawieswielka.pl> fOUflUCUD^
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 14.02.201309:15

• Odp na pyt.doc (33 KB)

Witam w załączniku przesyłam odp na pytani z gminy Nowa Wieś Wielka dot Wniosku o udzielenie informacji
publicznej

Pozdrawiam
Dominika Tomaszewska

->m i m 01 i «.m



Odp na pyt

1. W 2012 gmina Nowa Wieś Wielka miała umowy z :
- firma „CZAPLA" - Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą
Białe Błota ul Cynowa 29 - w zakresie:

a) odławiania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w Schronisku dla Zwierząt
w Bydgoszczy lub przekazywania właścicielom bądź osobą adoptującym,

b) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt

- firma „STRUGA" S.A z siedziba w Jezuickiej Strudze 3, 88-111 Rojewo
woj. kujawsko - pomorskie - dotyczy utylizacji zwłok zwierząt z wypadków drogowych

- Porozumienie Międzygminne z dnia l sierpnia 2011 r. w sprawie przejęcia zadań
własnych Gminy Nowa Wieś Wielka przez miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia
opieki bezdomnym psom.

- firma Przedsiębiorstwo - Przemysłowo - Handlowe „HETMAN" Spółka z o.o.
Florianów 24, 99 - 311 Bedlono dotyczy zwierząt padłych w gospodarstwach.

2. W roku 2012 w z terenu gminy Nowa Wieś Wielka w schronisku umieszczono
- 24 psy

3. Koszty poniesione za usługi weterynaryjne

324 zł - za wykonanie jednorazowej interwencji weterynaryjnej
432 zł - za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierzęcia.

3 a. Ryczałty poniesione za z tytułu Porozumienia Między gminnego

- 400 zł - za psa dorosłego
- 200 zł - za szczenię
- 1200,00 - stała dotacja miesięczna

Całkowity koszt na rok 2012

38064,76 zł



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

Temat Odpowiedź
Nadawca Leszek Cejrowski <ochrona@gminanowe.pl> fOUflOGUO^
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.Pl>

Data 14.02.2013 13:42

Odpowiedź na wniosek SOZ Jędrzejów 2013 rok.doc (80 KB)



Urząd Gminy w Nowem
Plac Św. Rocha 5, 86 - 170 Nowe
woj. kujawsko - pomorskie
tel. +48523337210 www.gminanowe.pl
fax. +48 52 33 28 466 e-mail: nowe@gminanowe.pl

Nowe, dnia 14 lutego 2013 roku

Znak: IKS.033.5.2013.LC

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
JĘDRZEJÓW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 lutego 2013 roku Urząd Gminy w Nowem odpowiada na pytania w
kolejności ich zadawania w piśmie:

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

Ad. 2 - O
Ad. 3 - O

Opracował: Leszek Cejrowski



J/p
w

ul. Aleja Upow«27,87-126 Obrowc
tel./fax 58 878 §0 22

000534380, MIP g?ft-19-?fi-fM£
Obrowo. dnia 15.04.2013r.

SG.030.68.2013.MK

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

Jędrzejów

W nawiązaniu do otrzymanego maiła w sprawie sposobu i skutków wykonania

zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w Obrowie

uprzejmie informuje:

1. Gmina Obrowo w 2012 roku podpisała umowę na wyłapywanie zwierząt z Miejskim

Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu

2. W 2012 roku gmina Obrowo łącznie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydała

kwotę 35.640,83 zł.

Z ppważanjeńi
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ul. Aleja Lipowa 27,87-126 Obrowo

" ' * Obrowo, dnia 10.05.2013r.
SG.030.82.2013.MK

Stowarzyszenie Obrony

Zwierząt

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 29.04.2013 roku, uprzejmie informuję, że

gmina Obrowo zaopiekowała się 42 psami.

Z poważai
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Temat RE: wniosek o udzielenie inf. publ. Gmina Osie /*""%.

Nadawca Admin <admin@osie.p!> fOUfluCUDB »«9
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl> Fnwwebmsii tor ttw «•»»•«

Kopia <ug@osie.pl>
Data 12.02.2013 14:08

Osie, dnia 12.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7.02.2013 r. Gmina Osie informuje:

Pytanie 1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Odpowiedź: W roku 2012 Gmina Osie miała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnianie im opieki z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „Daniel" z Grudziądza.

Pytanie 2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
Odpowiedź: W 2012 r. wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt Gminy Osie było 8 psów.

Pytanie 3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
Odpowiedź: Całkowita kwota wydatkowana na wyłapanie i/lub utrzymywanie psów w schronisku wyniosła
30 649, 54 zł.

Z poważaniem

Marek J. Lejk
Urząd Gminy Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
Tel. 52 33-29-540

— Treść oryginalnej wiadomości ~
Temat:wniosek o udzielenie inf. publ.

Data:Thu, 07 Feb 2013 16:03:51 +0100
Nadawca:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>

Adresat:<sekretariat@um.kamienkr.pl>, <sekretariatrgjgmina-sepolno.pl>, <sośnie@zgwrp.org.pl>,
<gmina@sosno.pl>, <umwiecbork@wiecbork.pl>, <administracja@bukowiec.pl>,
<ugdragacz@poczta.onet.pl>, <ug@drzycim.pl>, <ugjezewo@ug-iezewo.lo.pl>,
<sekretariat@ug-jezewo.lo.pl>, <sekretariat@lniano.pl>, <nowe@gminanowe.pl>,
"sekretarz@osie.pl" <ug@osie.pl>, <pruszcz@pruszcz.pl>, <urzad.miejski@swiecie.eu>,
<sekretariat@swiecie.eu>, <ugswiekatowo@swiekatowo.lo.pl>, <gmina@warlubie.pl>,
<um@chelmza.pl>, <promocjaum@post.pl>, <info@gminachelmza.pl>,
<info@czernikowo.pl>, <info@lubicz.pl>, <grnina@lubianka.pl>,
<lubianka@zgwrp.org.p 1>, <sekretariat@lysomice.pl>, <obrowo@obrowo.pl>,
<bip@um.torun.pl>, <wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl>, <ug@zlawies.pl>

m 01 \n-'if.
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K f
Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.

Nadawca halina macko <halinamacko@wp.pl> fOUfluCUDS
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl> Ff~ "+"*""*»

Data 10.04.2013 11:32

Urząd Gminy w Osieku podaje poniżej odpowiedzi na zadane pytania związane z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami :

1. Gmina Osiek na podstawie doraźnych zleceń prowadzi współpracę ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt Reksio w Brodnicy .

2. Ilość psów dostarczonych do schroniska w 2012 r - 8 szt

3. Koszt zadania za 2012 rok - 2.566,40 zł.

Z poważaniem:

Halina Macko

Kierownik Referatu Rolnictwa
Urząd Gminy Osiek
Osiek 85
87-340 Osiek
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Temat ODPOWIEDŹ NA PISMO Z DNIA 6.02.3013 r.
Nadawca Marzena Alińska <ekologia@osielsko.pl> f0Un0CUO€5
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl> F*. w*««i ter **nmmm

Data 06.02.2013 15:31

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany w dniu
6.02.0213 r. drogą elektroniczną przekazuję odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
1. W 2012 r. Gmina Osielsko miała zawarte:

a) Porozumienie Międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko
przez Miasto Bydgoszcz z

zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom,
b) Umowę z firmą ANIMAL PATROL z Kobyłami w zakresie wyłapywania bezdomnych

zwierząt, usług
weterynaryjnych oraz zapewnienia gospodarstwa dla bezdomnych zwierząt

gospodarskich w przypadku zdarzeń
drogowych z tymi zwierzętami.

2. W 2012 r. zostało wyłapanych:
a) 26 bezdomnych psów ( 25 dorosłych i jeden szczeniak ) - psy zostały

zawiezione do Schroniska dla Zwierząt
w Bydgoszczy,

b) 40 bezdomnych kotek i 4 bezdomne koty - zwierzęta zostały poddane zabiegowi
sterylizacji lub kastracji

i nakarmione.
3. Koszt poniesione w 2012 roku:

a) partycypacji w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i
przyjęcia bezdomnych psów

- 23 600,00 zł, ( płatność miesięczna w formie dotacji )
b) sterylizacji bezdomnych kotek i kastracji bezdomnych kotów - 3 000,00 zł (

płatność miesięczna na podstawie
faktury VAT ) ,

c) dokarmiania bezdomnych kotek i kotów - 2 000,00 zł ( płatność jednorazowa na
podstawie faktury VAT ) ,

d) usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt - 8 494,95 zł ( płatność
jednorazowa na podstawie faktury VAT },

c) naprawa gniazda bociana białego - 2 000,00 zł ( płatność jednorazowa na
podstawie faktury VAT ) .

Marzena Alińska

Poproszę o przesłanie na adres ekologia@osielsko.pl potwierdzenia niniejszego pisma.
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Temat Gmina Osięciny - odpowiedź na wniosek o
udziel.inf.publ. z 07.02.2013

Nadawca Renata Ładzińska <reniladzinska@wp.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.02.2013 09:36

• odpowiedź na inf.pub. dot. psów.docx (21 KB)

Urząd GMiny w Osięcinach w z a ł ą c z e n i u p r z e s y ł a odpowiedź na wniosek o udzielenie
informac j i publ iczne j dot. posiadania umów nad opieką nad zwierzętami bezdomnymi i
kosztów poniesionych na ten cel w roku 2012.
Z poważaniem
Renata Ł a d z i ń s k a
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Urząd Gminy w Osięcinach
ul. I Armii Wojska Polskiego 14
88 - 220 Osięciny
Tel: 54 2650030
Fax: 54 2650185
E-mail: ugosieciny@q4.pl

AGiSO 6140.6.2013

Osięciny, dnia 11 lutego 2013 roku

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie „wniosku o
udzielenie informacji publicznej" Urząd Gminy w Osięcinach informuje, że
w roku 2012:

1. Gmina miała zawartą umowę na zapewnienie opieki nad zwierzętami ze schroniskiem
YET-AGRO SERWIS, ul. Konopnickiej 62, 64 - 980 Trzcianka oraz z osobą fizyczną
Haliną Walczak zamieszkałą w miejscowości Osięciny.

2. Ilość psów zmieniała się ze stanu 19 sztuk na początku roku 2012 do 13 na koniec
2012 roku - w schronisku dla zwierząt, oraz 6 sztuk u osoby fizycznej, 2 psy pod
opieką pracownika Urzędu Gminy w Osięcinach, l pies wyadoptowany osobie
fizycznej po krótkim pobycie pod opieką w/w osoby.

3. Koszt realizacji zadania na bieżącej ewidencji ze schroniskiem na kwotę 49826,07 zł
brutto i z osobą fizyczną oraz z kosztem na wykarmienie psów pod opieką
pracowników Urzędu Gminy na kwotę 2728,70 zł brutto.

Z poważaniem

Renata Ładzińska
inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
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Temat re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca Agnieszka Chełminiak <achelminiak@pakosc.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.Pl»

Kopia Joanna Zemełka <asiaz@pakosc.pl>

Data 08.02.2013 10:21

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam dane:
ad. 1. Gmina miała w 2012r. zawartą umowę stałą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich utrzymanie w
schronisku z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Inowrocławiu.

ad. 2. W 2012r wyłapano z terenu Gminy 14 psów, z czego stan zwierząt utrzymywanych w schronisku na dzień
31 grudnia 2012r wynosił 8 psów.

ad. 3. Całkowity koszt wyłapania i utrzymania zwierząt w schronisku wyniósł 34.328,00 zł. Forma płatności raz
na kwartał za utrzymanie zwierząt (ilość zwierzątx ilość dnix stawka za dzień) oraz w zależności od
częstotliwości wyłapywania opłata ryczałtowa za usługę + koszt dojazdu.

Z pozdrowieniami,
Agnieszka Chełminiak
inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Urząd Miejski w Pakości
tel. 52-566-60-89



URZĄD GMINY
86;221 Paoowo Biskupie

teL/fax (£556) 67881 01
powiat chełmiński

woj. kujawsko-pomortkig
Papowo Biskupie 14.02.2013r.

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

Urząd Gminy w Papowie Biskupim udzielając odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej informuje:

1. Urząd Gminy w Papowie Biskupim w partnerstwie z Urzędem Miasta Chełmża zlecił
Straży Miejskiej dokonywanie wyłapywania i odwożenia zwierząt do schroniska
w Toruniu.

2. Gmina wywiozła do schroniska dwa psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 541,20 zł.

Z poważaniem

Z up. Woj
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Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca piotrków <piotrkowkujawski@samorzady.pl>
Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-

zwierzat.pl>
Data 15.02.201309:12
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W odpowiedzi na Wasz wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej podajemy w
formie oraz kolejności wskazanej we wniosku:

Odp. 1.

W 2012 roku nasza gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub
zapewnienie im opieki. Podczas kilkukrotnych prób nawiązania współpracy z jakimkolwiek schroniskiem
działającym na terenie naszego województwa (i nie tylko), dostawaliśmy odpowiedzi odmowne ze
względu na brak wolnych miejsc.

Odp. 2.

W 2012 roku na terenie naszej gminy opiekowaliśmy się czasowo około 10 bezdomnymi psami, dla
których następnie znajdowaliśmy nowych właścicieli, szczególnie wśród gospodarzy z naszej gminy.

Odp. 3.

W 2012 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami tj.

- koszty ewentualnych zabiegów weterynaryjnych,

- koszty tymczasowego wyżywienia,

Wydatkowano około 1.200,00 zł. Koszty te ponoszone są przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski.

Z poważaniem
Jarosław Waszak
Sekretarz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

W dniu 2013-02-07 16:03, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt pisze:

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
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Temat Fw: Gmina Płużnica - zwierzęta

Nadawca Emil Łydziński <e.lydzinski@pluznica.pl> fOUflOCLłOC
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 19,02.2013 12:28

• psy_biuro_2013.doc (34 KB)

Witam,
wysyłam jeszcze raz, błąd w dacie.

From: Emil Łydziński
Sent: Tuesday, February 19, 2013 12:25 PM
To: soztćpobrona-zwierzat. pl
Subject: Gmina Płużnica - zwierzęta

Witam,
w załączniku przesyłam Państwu informację na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy
Płużnica.

Pozdrawiam
Emil Łydziński

Pracownik ds. wod-kan
www.pluznica.pl, e-mail: e.lydzinski@pluznica.pl
tel.: +48 56 687 52 12, kom.: +48 510 060 403
Urząd Gminy w Płużnicy, 87-214 Płużnica



Płużnica, dnia 2013-02-19
GPI.6140.1.2013.EŁ

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa prośbę w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i

ich wyłapywaniem odpowiadamy, że:

1. w 2012 r. mieliśmy podpisaną stałą umowę ze schroniskiem w Grudziądzu P.H.U

„DANIEL" Zielaskowski Daniel ul. Nad Torem l

2. od 01.01.2012 do 31.12.2012 stan 3, przyjęto l stan na koniec roku 3

3. rozliczenie odbywało się na podstawie miesięcznych faktur wystawianych zgodnie z

ilością przebywających zwierząt oraz usługami wyłapywania oraz szczepień, koszty

poniesione w 2012 to 14558 zł.
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Temat Sposoby i skutki wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" -
odpowiedź na wniosek w trybie ustawy o dostępie
do informacji publicznej

Nadawca Urząd Gminy Pruszcz - Budownictwo
<budownictwo@pruszcz.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 18.02.2013 14:11
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W odpowiedzi na Państwa pismo 8 lutego 2013 roku (data dekretacji w dzienniku korespondencyjnym Urzędu
Gminy w Pruszczu: 11.02.2013r), stanowiące przesłany pocztą elektroniczną wniosek o udostępnienie - w trybie
art. 6 ust. 1, pkt 2, lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) - informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.), w następującym, określonym poniżej przez
Państwa zakresie, w odniesieniu do gminy Pruszcz informuję, co następuje:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Gmina Pruszcz w 2012 roku miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki z następującym podmiotem: Spółka Komunalna "BŁYSK" Sp. z o.o. z siedzibą- ul. Wyzwolenia 1, 86-120
Pruszcz. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony dnia 30 kwietnia 2009 roku z mocą
obowiązującą w okresie od dnia 1 maja 2009 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku. Zatem przez pierwsze cztery
miesiące 2012 roku (styczeń, luty, marzec i kwiecień) realizacja zadania własnego gminy, jakim jest wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki, odbywała się w oparciu o zapisy przywołanej w/w umowy,
zawartej na czas określony. Jednakże okres obowiązywania przedmiotowej umowy, na mocy zawartego
pomiędzy zainteresowanymi stronami aneksu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, został przedłużony do dnia 31
grudnia 20112 roku, w następstwie czego realizacja zadania własnego gminy określonego w art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.), tj.
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w kolejnych ośmiu miesiącach 2012 roku miała
swoje umocowanie prawne.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 roku?

Zgodnie z obowiązującą w 2012 roku umową, oraz aneksem z dnia 30 kwietnia 2012 roku, stanowiącym jej
integralną część, bezdomne zwierzęta wyłapane z terenu gminy Pruszcz były utrzymywane i miały zapewnioną
opiekę w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 11, 86-120 Pruszcz w
nielicznych przypadkach do czasu, kiedy nie znalazły nowego właściciela. Łączne dane, co do ilości zwierząt
utrzymywanych i otoczonych opieką w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pruszczu w 2012 roku, wraz z
ilością psów zaadoptowanych i przyjętych do schroniska w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku -
przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

EWIDENCJA PSÓW 2012 Rok

Miesiąc

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

Ilość psów na
stanie

17

16

18

19

15

14

12

Ilość psów zaadoptowanych

2

1

1

1

6

2

5

om T m 00 m .<;/!
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sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

12

14

11

14

13

1

1

5

0

1

Łącznie ilość psów przyjęta do schroniska w Pruszczu w 2012r - 40 psów
Łączna ilość psów zaadoptowanych w 2012 r. - 27 psów

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

Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku oparty jest o informacje pochodzące ze Spółki Komunalnej "BŁYSK"
Sp. z o.o. w Pruszczu (podmiot prowadzący bieżącą eksploatację i konserwację Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Pruszczu) tj. bieżąca ewidencja bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku, będących pod
opieką pracowników Spółki Komunalnej "BŁYSK", ilość przeprowadzonych interwencji (akcji) wyłapywania
bezdomnych zwierząt, koszty usług weterynaryjnych, koszty transportu oraz koszty utrzymywania bezdomnych
zwierząt. Łączny koszt realizacji zadania własnego gminy, polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt
oraz zapewnieniu im opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, w oparciu o stosowne zapisy obowiązującej
w przedmiotowym zakresie w 2012 roku umowy oraz aneksu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, stanowiącego jej
integralną część, na podstawie naliczanych na rzecz gminy w okresie styczeń - kwiecień cząstkowych opłat na
koniec każdego miesiąca przez podmiot prowadzący schronisko oraz przekazanej jednorazowo przez gminę
podmiotowi prowadzącemu schronisko ryczałtem pozostałej kwoty za okres maj - grudzień przewidzianej w
budżecie gminy na realizację zadań z zakresu utrzymywania i wyłapywania bezdomnych zwierząt, zamknął się w
2012 roku w kwocie 65 000 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do przedstawionych powyżej treści, proszę o kontakt (dane kontaktowe
poniżej).

Z poważaniem
Marcin Pyda
Urząd Gminy w Pruszczu
powiat świecki
województwo kujawsko-pomorskie
tel. 52562-43-19
e-mail: budownictwo@.pruszcz. Dl
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Nadawca it.raciazek <it.raciazek@wp.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 13.02.2013 10:30
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Raciążek, dnia 13.02.2013 r.

Urząd Gminy

w Raciążku

ul. Wysoka 4

87 - 721 Raciążek

Stowarzyszenie

Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2013 r., Urząd Gminy w Raciążku na podstawie art. 2 ust. l i art. 10
ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz.
1198) przekazuje następujące informacje:

1. W roku 2012, Gmina Raciążek nie posiadała stałej umowy, ani nie udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z uwagi na brak wolnych miejsc w sąsiednich
schroniskach oraz brak środków w budżecie. W związku z powyższym odpowiedzi na pozostałe
pytania są negatywne

Powyższe informacje wysłano drogą elektroniczną, zgodnie z art. 14 ust. l powołanej ustawy.

Z poważaniem

Przemysław Buchalski

Urząd Gminy w Raciążku



URZĄD GMINY RADOMIN
87-40/1 Radomin

po*. Goiufc-Dobrzyń

Radomin, dnia 18.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.02.2013 r. o udzielenie informacji publicznej udzielam

następujących informacji:

1. Gmina Radomin w 2012 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu w Radominie.

2. W 2012 r. Gmina Radomin łącznie wyłapała 2 psy, z uwagi, że jesteśmy bardzo małą gminą

problem bezdomnych zwierząt występuje u nas bardzo rzadko.

3. W Gminie Radomin zgodnie z Uchwałą nr VII/29/ll Rady Gminy Radomin sołtysi

pobierają opłaty za posiadanie zwierzęcia domowego, w związku z czym posiadamy w

swoim zasobie ewidencję wszystkich psów i kotów.

4. Koszt realizacji zadania w 2012 r. był nie znaczny, natomiast forma płatności za opiekę była

jednorazowa.

Informuję, że w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców informacji o błąkających się

psach lub kotach, pracownicy Samorządowego Zakładu Budżetowego wyłapują zwierzęta i

umieszczają je w miejscu przejściowym, do czasu znalezienia stałego miejsca w schronisku, jak

również w miarę możliwości poszukujemy rodzinny zastępczej.

Z poważaniem

Otrzymują:.

1. Adresat

2. A/a
inż.Piotr Wolski
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Temat
Nadawca

Odbiorca
Odpowiedź do

Data

Fwd: Re: Fwd: wniosek o udzielenie inf. publ.
Urząd Miasta Radziejów
<radziejow@umradziejow.pl>
<soz@obrona-zwierzat.pl>

<radziejow@urnradziejow.pl>
11.02.201307:33
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— Treść oryginalnej wiadomości —
Temat:Re: Fwd: wniosek o udzielenie inf. publ.

Data:Fri, 08 Feb 2013 15:10:42 +0100
Nadawca:Waldemar Szyper GKM <gkml@umradziejow.pl>

Odpowiedź-Do:gkm l@umradzieiow.pl
Ad resat:radziejow@um radzieiow.pl

W dniu 13-02-08 08:36, Urząd Miasta Radziejów pisze:

— Treść oryginalnej wiadomości —
Tematiwniosek o udzielenie inf. publ.

Data:Thu, 07 Feb 2013 16:03:04 +0100
Nadawca:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>

Adresat: <urzad@kcynia.pl>, <urzad@mrocza.pl>, <urzad@gmina-naklo.pl>, <sekretariat@sadki.pl>,
<ugim@ugim.szubin.pl>, <sekretarz@ugbyton.pl>, <urzad@ugdobre.pl>,
<ugo5ieciny@q4.pl>f <piotrkowkujawski@samorzady.pl>, <radziejow@umradzieiow.pl>.
< info@ugradziejow. pl>, <sekretarz@topolka.pl>, <qmina@brzuze.pl>,
<ugrogowo@rogowo.pl>, <rypin@rypin.eu>, <sekretariat@rypin.pl>,
<qmina@skrwilno.lo.pl>, <ugwapielsk@wp.pl>

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r?

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
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Forma udzielenia odpowiedzi: listowna lub pocztą elektroniczną.

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o
powiadomienie nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru
rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej).

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

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

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU:
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

W odpowiedzi na e-mail Urząd Miasta w Radziejowie udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Urząd Miasta nie miał zawartych stałych umów i nie udzielał doraźnych zleceń na wyłapywanie oraz
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2012 r.

2. W 2012 r. nie wyłapano ani nie utrzymywano na koszt gminy żadnych zwierząt.
3. Urząd Miasta nie poniósł w 2012 roku kosztów na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Pozdrawiam

Waldemar Szyper
Urząd Miasta Radziejów
tel.54 285 7118
fax.54 285 7105



Roundcube Webmail :: informacja o utrzymaniu bezpańskich zwierząt http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

j/f j?
Temat informacja o utrzymaniu bezpańskich zwierząt

Nadawca ROLNICTWO <rolnictwo@radzynchelminski.eu>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 22.03.201309:22

• stowarzyszenie obrona zwierząt Jędrzejów.odt (25 KB)

Pismo w załączniku.

z poważaniem
podinspektor
Jan Kunicki

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 / 6886010 wew. 136
faks. 56/6886010 wew. 132



Radzyń Chełmiński, dnia 21.03.2013 r.

Or.l431.5.2013.JK

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

dot. wniosku z dn. 07.02.2013 r. o udzielenie informacji publicznej na temat „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

1. W 2012 Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński posiadała stałą umowę na
wyłapywanie, opiekę i utrzymanie w Schronisku „Węgrowo" bezpańskich zwierząt z terenu
miasta i gminy.

2. Z terenu miasta i gminy w roku 2012 na dzień 01.01.2012 r. w schronisku w Węgrowie stan
zwierząt z poprzednich lat wynosił 5 szt, oraz w ciągu roku 2012 wyłapano na koszt Gminy
5 szt. psów bezdomnych.

3. W 2012 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 32.679,34 zł. Forma płatności z rachunku
bankowego tut. Urzędu była ryczałtowa (w odniesieniu do l szt./dobę) wg ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku oraz płatność bieżąca za wyjazdy i wyłapywanie
zwierząt w terenie.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Roundcube Webmail :: Wysyłanie wiadomości e-mail: Ochrona Bez... http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Kf
Temat Wysyłanie wiadomości e-mail: Ochrona Bezdomnych

Zwierząt Gm. Rogowo fOUflOCUD^
Nadawca Jan Żbikowski <jzbikowski@rogowo.pl> f*** torsw
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 20.02.2013 12:58

• Ochrona Bezdomnych Zwierząt Gm. Rogowo.doc (34 KB)

UG Rogowo k/Rypina przesyła odpowiedzi na Państwa wniosek
Pozdrawiam JŻbikowski

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
Ochrona Bezdomnych Zwierząt Gm. Rogowo

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać
wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail,
aby określić obsługę załączników.



URZĄD GMINY
ROGOWO K/RYPINA

Rogowo dnia 18.02.2012 rok

Og.6140.03.2013

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący
ochrony zwierząt informuję:

1. Gmina Rogowo w dziedzinie ochrony zwierząt działa w oparciu o opracowany
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu ich bezdomności.
Zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy o ochronie zwierząt Gmina Rogowo miała podpisaną
umowę na 2012 rok ze schroniskiem w Grudziądzu woj.. Kujawsko-Pomorskie w celu
umieszczenia psa w przypadku zastępczego właściciela

2. Powołany zespół gminny ds. odławiania bezdomnych zwierząt w 2012 roku po
zgłoszeniach mieszkańców gminy wyłapał 5 bezdomnych psów, prawdopodobnie
porzuconych przez właścicieli, w tym jeden po wypadku samochodowym.
Psy te przechodziły okres kwarantanny specjalnie przygotowanych do tego celu
miejscach na terenie nieruchomości gminy. W okresie pobytu psy te były leczone,
odrobaczane, odwszawione, zaszczepione przeciwko wściekliźnie a między czasie
poszukiwano zastępczych właścicieli. Cała piątka psów znalazła zastępczych
właścicieli.

3. W 2012 roku koszt realizacji zadania dotyczącego ochrony zwierząt wyniósł 720 zł
. były to koszty związane z zakupem karmu dla zwierząt, leczeniem, szczepionkami.

Tel 730 214 723 Inspektor ds. rolnictwa i OC
Jan Żbikowski



Koundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek o UIP http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat odpowiedź na wniosek o UIP
Nadawca Promocja UG Rogowo <promocja@rogowo.paluki.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.Pl> fcrttwwww

Data 12.02.201309:19

• odpowiedz.pdf (547 KB)

Urząd Gminy Rogowo w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Martyna Goclik
Podinspektor ds. promocji,
informacji publicznej, turystyki,
wypoczynku i sportu
Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo

7. \



88-420 £090810
tel (05^130 24 053,30 34 077,30 24185

/cx. (052)3024 275

PR. 1431.1.6.2013

Rogowo, 12 lutego 2013r.

Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów - woj. Świętokrzyskie
soz(a)jobrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 lutego 2013r. o udzielenie informacji publicznej

Urząd Gminy Kogowo informuje, że:

Ad. 1. W 2012 roku mieliśmy podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im opieki z firmą VET - AGRO SERWIS z Trzcianki.

Ad. 2. Obecnie w schronisku Urząd Gminy Rogowo utrzymuje 7 psów., w 2012r. zostało

wyłapanych 5 bezdomnych zwierząt.

Ad. 3. Koszt całego zadania w 2012 roku wyniósł 24.000,00 zł. Forma płatności - faktura

VAT wystawiana raz na miesiąc.
Z up. WÓJTA

MG/P.1

-



Urząd Gminy Rogóźno
86-318 Rogóźno

woj. kujawsko-pomorskie
Rogóźno dnia 11.02.2013r.

RGG.6140.2.2013

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadań „opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „ zgodnie z
ustawą o ochronie zwierząt, wg podanych pytań informuję:

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

W roku 2012 z terenu gminy Rogóźno wyłapano 6 sztuk zwierząt bezdomnych .
Poniżej dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach .
11 szt. zwierząt przebywało w schronisku w 2012 roku.

- 5 szt. z 2011 roku
- 6 szt. schwytano w 2012 roku
- 2 szt. ubyło - nowy właściciel

9 szt. pozostało na 2012 rok

Koszt całego zadania za 2012 rok , realizowany na podstawie ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką w schronisku wynosi 43.849,86,86 zł.
Odpłatność za opiekę zwierząt w schronisku składa się z dwóch części:
- kosztów stałych za jeden dzień pobytu psa w schronisku ,
- koszty zmienne w skład których wchodzi roboczogodzina pracownika i transport psa do

schroniska .

Zup
Ikowska

JTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Mi-

BURMISTRZ
Miasta Rypina Rypin,20l3.02.i2

NiŚ.6140.1.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 lutego 2013 roku dotyczący udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że Gmina Miasta Rypina w 2012 roku nie

miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

W ciągu przedmiotowego okresu Gmina Miasta Rypina w miarę potrzeby udzielała doraźnych

zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku.

W 2012 roku wyłapano i przewieziono do schroniska w Brodnicy 6 bezdomnych psów,

zapewniając im opiekę i utrzymując je na koszt Gminy.

Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku w formie jednorazowej płatności za umieszczenie

bezdomnych psów w schronisku wyniósł łącznie 3.591,80-zł.

Kierownik Wydziału
Nieruchomości/f środowiska

mgr Karol Chmielewski

Otrzymują:

Adresat
a/a
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Rypin, I3.02.2013r.

Nr OOG. 1431.7.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7
lutego 2013 r. przesłany drogą elektroniczną (wpł. do tut. urzędu 08.02.2013 r.)
uprzejmie informuję:

Ad. 1. Gmina Rypin nie zawierała w 2012 r. stałych umów i nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad. 2, Dane o ilości zwierząt wyłapanych: 2 szt. (2 psy).

Ad. 3. Koszt realizacji zadania wyniósł 1700 zł i była to jednorazowa opłata za
umieszczenie zwierząt w schronisku.



loundcube Webmail :: Wysyłanie wiadomości e-mail: wyłapywanie... http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Wysyłanie wiadomości e-mail: wyłapywanie
zwierząt rounocuoe

Nadawca Neulitz Dariusz Straż Gminna Sadki <straz@sadki.pl> Fraewabmaii for **»«•»••

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 15.02.2013 11:35

wyłapywanie zwierzat.doc (80 KB)

Wiadomość jes t gotowa do w y s ł a n i a w r a z z n a s t ę p u j ą c y m i z a ł ą c z n i k a m i (pl ikami
lub ł ą c z a m i ) :

wyłapywanie z w i e r z ą t



e-mail: straz@sadki.pl

STRAŻ GMINNA w SADKACH
UL WYZWOLENIA 37

89-110 SADKI

tel./fax 52 385 08 93 www.sadkt.pl
Sadki, 14 lutego 2013 r.

SG.6140.8.2013.DN

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję, co
następuje:

1. Wyłapywaniem bezpańskich zwierząt na terenie gminy zajmuje się Straż Gminna w
Sadkach. Gmina posiada porozumienie między gminne Nr 4 z dnia 5 lipca 2011 r. w
sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Sadki przez Miasto Bydgoszcz z zakresu
zapewnienia opieki bezdomnym psom. Ponadto zgodnie z „Programem opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Sadki w 2012 roku" Gmina posiada podpisaną umowę z Panią Renatą Piotrowską w
zakresie opieki nad zwierzętami w miejscu czasowego przetrzymywania
wyłapywanych bezdomnych zwierząt. Dodatkowo Gmina zawarła umowę z
Gabinetem Weterynaryjnym Ewy Kwiatkowskiej w celu zapewnienia całodobowej
opieki weterynaryjnej.

2. W roku 2012 zostało wyłapanych 30 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 54881,08 zł. Płatności były

regulowane w różnej formie, poprzez dotację, partycypację w kosztach utrzymania
Schroniska dla zwierząt, umowy zlecenia, faktury.

Komendant Straży Gminnej
Dariusz Neulitz

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a-DN.



OMINĄ SĘPOLNO KRAJEŃSKIE

Sępolno Kraj.,2013-02-11

Gkr. 7021.6.3.2013
Or. 1431.9.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej
informuję, że:

1. Gmina Sępolno Krajeńskie w 2012 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych psów, które umieszczane były w gminnym przytulisku. Zlecenie
wyłapywania zwierząt i prowadzenia przytuliska wykonywał Zakład Transportu i
Usług Sp. z o.o. w Sępolnie Kraj.

2. W 2012 r. wyłapane i utrzymywane na koszt Gminy były 53 psy.
3. Koszt wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt w 2012 r. wyniósł około

60 tyś. zł. Opłaty uiszczane były miesięcznie na podstawie ewidencji zwierząt
przebywających w przytulisku.

2. up.

mgr Jaros



Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

(ć p
Temat RE: wniosek o udzielenie inf, publ.

Nadawca Gmina Sicienko <gmina@sicienko.pl>
Odbiorca 'Stowarzyszenie Obrona Zwierząt1 <soz@obrona- F«.«*«i«i tor *»«,«»

zwierząt. pl>
Data 20.02.2013 10:01

, /""l̂ L
fOUflOCUOfcJ |h|||P
F«.«*«i«i tor *»«,«» ^'

Sicienko, dnia 13.02.2013 r.
Nasz znak: OR. 1431. 8.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 1 1 Listopada 2 9
Jędrzejów

W związku z otrzymanym w dniu 6 lutego 2013 r. (Nr wpływu: 829/13) wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informujemy co następuje:
Ad.l) Gmina Sicienko w dniu 5 lipca 2011 r. zawarła porozumienie z Miastem Bydgoszcz,
któremu powierzyła wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z
terenu Gminy Sicienko. Powyższe zadanie realizowane było przez Schronisko dla Zwierząt w
Bydgoszczy będące jednostką organizacyjną Miasta Bydgoszczy.
W celu realizacji zadania polegającego na wyłapywaniu bezdomnych psów tut. Urząd Gminy
zatrudnia przeszkolonego pracownika.
Ad.2) W roku 2012 z terenu gminy Sicienko wyłapano 42 bezdomne zwierzęta, z czego:
- 24 dorosłe psy przekazano do schroniska;
- 3 szczenięta przekazano do schroniska;
- 4 dorosłe psy przekazano właścicielom;
- 4 dorosłe psy oddano do adopcji;
- 3 szczenięta oddano do adopcji;
- 4 koty oddano do adopcji;
Ponadto 3 koty są pod opieką opiekuna społecznego.
Ad.3) Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 26 479,42 zł brutto.
Zgodnie z w/w porozumieniem Gmina Sicienko partycypowała w kosztach zapewniania opieki
bezdomnym psom pochodzącym z terenu gminy Sicienko w formie dotacji celowej, według
następujących zasad:
- stała dotacja miesięczna: 1200 zł
- dotacja (jednorazowa za umieszczenie w schronisku) za każdego przekazanego psa
dostarczonego z terenu gminy Sicienko do Schroniska dla Zwierząt w wysokości:

400 zł - za psa dorosłego;
200 zł -za szczenię.

Informację przygotowała
Pani Dorota Kota l a
Inspektor ochrony środowiska i rolnictwa
Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko
tel. 052 58 70 403

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:soz@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, February 06, 2013 2:02 AM
To: um@aleksandrowkujawski.pl; sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
sekretariat.badkowo@wp.pl; ratusz@ciechocinek.pl; ugkoneck@koneck.eu;

oni -3 ni_~n



Roundcube Webmail :: Re: Fw: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Re: Fw: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca Jacek Czarski - ZGK Skrwilno <j.czarski@skrwilno.eu>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.02.201309:25

S
roundcube

W dniu 2013-02-08 08:00, Urząd Gminy w Skrwilnie pisze:

Original Message
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: urzad@kcynia.pl ; urzad@mrocza.pl ; urzad@gmina-naklo.pl ; sekretariat@5adki.pl ;
uqim@uqim.szubin.pl ; sekretarz@ugbyton.pl ; urzad@ugdobre.pl ; ugosieciny@q4.pl ;
piotrkowkujawski@samorzady.pl ; radziejow@umradziejow.pl ; info@ugradziejow.pl ;
sekretarz@topolka.pl ; qmina@brzuze.pl ; ugrogowo@rogowo.pl ; rvpin@rypin.eu ; sekretariat@rvpin.pl ;
gmina@skrwilno.lo.pl ; ugwapielsk@wp.pl
Sent: Thursday, February 07, 2013 4:03 PM
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

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

Forma udzielenia odpowiedzi: listowna lub pocztą elektroniczną.

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o
powiadomienie nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru
rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej).

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt



oundcube Webmail:: Re: Fw: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

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

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU:
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:

ad.l. W roku 2012 Gmina Skrwilno nie miała zawartej umowy na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami. Doraźne usługi w tym zakresie świadczyło na rzecz gminy Towarzystwo Ochrony Praw
Zwierząt w Brodnicy.

ad.2. W roku 2012 gmina przekazała do schroniska 9 psów.

ad. 3. Całkowity koszt poniesiony przez gminę w 2012 roku wyniósł 6498,50 zł. Opłaty uiszczane były
przelewem na podstawie faktur za poszczególne usługi.

Informacji udzielił:
Jacek Czarski - kierownik referatu gospodarki komunalnej



URZĄD MIASTA I GMINY
w Solcu Kujawskim

Solec Kujawski, 07.02.2013 r.
ROŚiR.6140.1.11.2013

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 06.02.2013 r., w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

1. W 2012 r. Gmina Solec Kujawski zawarła umowy w następującym zakresie:
• zapewnienie opieki bezdomnym psom pochodzącym z terenu gminy Solec

Kujawski w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy - porozumienie
między gminne pomiędzy Gminą Solec Kujawski a miastem Bydgoszcz,

• wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt do Schroniska dla Zwierząt w
Bydgoszczy - umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w
Solcu Kujawskim przy ul. Targowej 3,

• świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu ratowanie lub poprawę
zdrowia wolno żyjących i bezdomnych zwierząt domowych - umowa z lekarzem
weterynarii Panem Krzysztofem Markiewiczem, prowadzącym działalność
gospodarczą w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych z siedzibą w Solcu
Kujawskim przy ul. Wiśniowej 49,

• ponadto, Gmina korzystała z doraźnej pomocy firmy Animal Patrol z siedzibą w
Brzozie przy ul. Bydgoskiej 30.

2. W roku 2012 z terenu Gminy do Schroniska dla Zwierząt wywieziono 40 szt. psów
dorosłych i 20 szt. szczeniąt

3. Całkowity koszt realizacji zadania związany z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy - wyłapanie i transport psów do Schroniska, utrzymanie psów
w Schronisku, udzielanie zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym pomocy
weterynaryjnej, w roku 2012 wyniósł 93 753,38 zł
Za każdego dostarczonego do Schroniska psa, Gmina zobowiązana była uiszczać
odpłatność w formie dotacji w wysokości 400,00 zł (za szczenięta - 200,00 zł) Ponadto
Gmina uiszczała dotację miesięczną w wysokości 1200,00 zł, niezależnie od ilości
umieszczanych w Schronisku zwierząt.
Koszty związane z wyłapywaniem i transportem zwierząt przez ZGK sp. z o.o. regulowane
były poprzez uiszczanie miesięcznego ryczałtu z uwzględnieniem ilości godzin wyjazdów
interwencyjnych - 2700,00 zł netto + (H x 55,00 zł netto).
Natomiast regulacja płatności za usługi weterynaryjne odbywała się na podstawie
wystawianej przez lekarza weterynarii faktury za wykonany poszczególny zabieg zgodnie z
obowiązującym w danym roku cennikiem.

Dyrektor
Wydziału Utrzymania Miasta

/iW
mgr Cezary Bali

Ml. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski; tet./fax. 52 3S7 - 01- 04/ 52 387 - 12 - 53 /
e-ma ii: solacfe) sołecki i ja wski. pl, www. sołecki i ja wski.pl
N1P: 3542B92492, Regon; 092350702;
Konto:Bank PEKAO SA, I/O Solec Kujawski, 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535



loundcube Webmail :: odpowidźna wniosek o udzielenie informacji... http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat odpowidź na wniosek o udzielenie informacji
pobożnej foundcube

Nadawca Joanna Pietruszkiewicz <pietruszkiewiczj@sosno.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat. pl>
Data 15.02.201311:13

• odp. na wniosek o inf. publ. (ochrona zwierząt).odt (22 KB)
• odp. na wniosek o inf. publ. (ochrona zwierząt).odt.xades (5 KB)

Urząd Gminy Sosno przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
07.02.2013 r.

Pozdrawiam
Joanna Pietruszkiewicz

Urząd Gminy Sosno
ul. Nowa l, 89-412 Sosno



Sosno, dnia 15.02.2013 r.

RO.1431.3.2013

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

Na podst. art. 10 ust. l i art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 07.02.2013 r. Urząd Gminy Sosno podaje poniżej żądane informacje.

1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu gminy Sosno
zapewnia się miejsce w schronisku dla zwierząt na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Gminą Sosno, a firmą „Vet-Agro Serwis w Trzciance".

2. W 2012 r. na koszt gminy utrzymywano 10 zwierząt.

3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 11 274,00 zł (w tym koszt opieki nad
bezdomnymi psami oraz abonament za utrzymanie schroniska).



Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie inf. publicznej http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..
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Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publicznej
Nadawca Florian Cukras <rolnictwo@stolno.com.pi>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 13.02.2013 11:08

roundcube
Free wefcnitił1 lat ™ie rnasswi ^̂ r̂

Witam,
w odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2013r. przesyłamy odpowiedź na wniosek:
1. Gmina Stolno miała podpisana umowę ze schroniskiem w miejscowości Węgrowie, a
opiekę medyczną zapewniał Gminny Lekarz Weterynarii do chwili odbioru przez schronisko.
2. W 2012r. w schronisku przebywało czasowo od 3 do 4 psów. W chwili obecnej są 2
sztuki na stanie.
3. Koszt realizacji zadania w 2012r. wyniósł 6.156,79 zł. Płatności są miesięczne w
formie przelewu.

Pozdrawiam
Florian Cukras
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P
Od Paulina Nawrocka <p.nawrocka@strzelno.pl> /̂ "̂ L

Do <soz@obrona-zwierzat.pl> fOUnOCUO0 t̂tgir
Data 2013-04-2911:28 °08"80urce webmai1 sett*afs 'v</

Priorytet Normalny

• bezdomne koty - odpowiedź Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt.odt (30 KB)

Przesyłam informacje na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami! ich
wyłapywanie
Paulina Nawrocka - ref ds. ochrony środowiska



Strzelno, dnia 15 kwietnia 2013 r.

RR.6140.04.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
Pani Agnieszka Lechowicz

W odpowiedzi na pismo dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt, na terenie miasta i Gminy Strzelno w 2012 r., tut. Urząd informuje:

l. Zgodnie z program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt. z Rozdziałem 3 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelno w 2012 roku,

odławianiem bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schroniski dla zwierząt;

§ 6. Na terenie Gminy Strzelno odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało w

odniesieniu dp pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w

szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

§ 7.1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenie ogólnie dostępnych w obrębie

Gminy, co do której istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Straż

Miejska, która podejmnie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna

zwierząt.

2. W przypadku nieustalenia właściciela baz opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w

ust.l, Straż Miejska podejmuje działania zmierzające do odławiania przez uprawniony

podmiot zwierzacia i umieszczenie w schronisku dla zwierząt.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelno realizuje przedsiębiorca

prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, spełniający wymagania określone w

obowiązujących przepisach, na podsawie umowy zawartej z Gminą na świadczenia usług

wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzatami.

4. Odłowione zwierzęta będą trafiały do miejsca czasowego przetrzymywania

zatwierdzonego przez właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii, a

następnie do schroniska dla zwierząt.

5. Odławianiem bezdomnych zwiarzat z terenu Gminy Strzelno zajmuje się Pan

Longin Siemiński, prowadzący działalność pod nazwą Hotel dla zwierząt i Ptactwa

Domowego z siedzibą przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 w Łodzi oraz filią w miejscowości

Wojtyszki 18, gm. Braszewice.

§ 8. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do

zwierzęcia, która zobowiązana jest do pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów



związanych z odławianiem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem

zwierzęcia w schronisku.

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?

W 2012 roku nie wyłapano bezdomnych psów.

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

Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) - kotów, koszt 600 zł.



Burmistrz
ul. Kcyńska 12,89-200 Szubin

OŚiR.1431.1.2013 Szubin, 2013-02-13

Sz. P. Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 8 lutego
2013 r., pragnę udzielić Państwu następujących informacji:

1. W 2012 r. Gmina Szubin zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z firmą Vet-Agro Serwis, z siedzibą w Trzciance 64-980,
przy ul. M. Konopnickiej 62.

2. Ilość psów wyłapanych, a następnie utrzymywanych na koszt Gminy Szubin w 2012 r.
(według stanu comiesięcznego) przedstawia poniższa tabela:

Ilość psów w schronisku w 2012 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

miesiąc

Styczeń 2012 r

Luty 20 12 r.

Marzec 20 12 r.

Kwiecień 2012 r.

Maj 2012 r.

Czerwiec 20 12 r.

Lipiec 20 12 r.

Sierpień 20 12 r.

Wrzesień 20 12 r.

Październik 20 12 r.

Listopad 2012 r.

Grudzień 20 12 r.

Styczeń 20 13 r.

Liczba psów

36

35

36

29

30

33

35

33

31

33

31

29

28

3. Całkowity koszt realizacji zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami
wyniósł 116.007, 37 zł.
Opłata za przedmiotowe usługi uiszczona na rzecz schroniska zależna jest od aktualnej
liczby zwierzą przebywających pod jego opieką.
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Temat Ppieka na bezdomnymi zwierzętami ich
wyłapywanie

Nadawca Szymon Wilkowski <obrona@sliwice.pl> fme m^umu tor »» mmmm
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 09.04.201310:10

/*%^

-̂:--/

Urząd Gminy w Śliwicach w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2013
informuje:

1. Gmina Śliwice w 2012 r. miała podpisaną umowę na
przyjmowanie i utrzymywanie psów w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Chojnicach
2. Gmina Śliwice w 2012 r. wyłapała 2 psy.
3. W 2012 r. koszt jaki poniosła Gmina Śliwice na opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi wyniosła 7.467.31 zł w tym: 2500 opłata
jednorazowa za

umieszczenie w schronisku.

Informacja z przyczyn technicznych jest przekazana Państwu
ponownie w dniu dzisiejszym. Przepraszam.

Z poważaniem
Szymon Wilkowski
Urząd Gminy Śliwice
Tel. (52) 3340719
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Cjmina Świecie

Świecie, 2013-02-14

Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

28-300 Jędrzejów
ul. 11 Listopada 29

ROŚiGK.6140.10.2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 07-02-2013 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania uprzejmie informuję, że w 2012 roku koszt realizacji całego zadania
wyniósł 32.000,- złotych. Gmina Świecie nie ma podpisanej umowy ze Schroniskiem. Został
utworzony Punkt czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku i tam są
odwożone bezdomne zwierzęta.

• Ogółem do Punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku w 2012 roku
trafiło 99 psów,

z tego :

• 12 psów wróciło do właścicieli

• 69 psów znalazło nowych właścicieli

W punkcie czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku, Gmina zapewnia
opiekę weterynaryjną.

Gmina w 2012 roku miała podpisane umowy na:

• Utrzymanie czasowego punktu przetrzymywania zwierząt bezdomnych w Sulnówku -
Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania odpadów „EKO - WISŁA" Spółka z o.o. Sulnówko
74C, 86-100 Świecie

• Nadzór weterynaryjny nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Sulnówku -
lekarz weterynarii

Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Świecie

z up. BURMISTRZA

toKliczykowśtia
-' Któota Wydziału Rolnictwa,

Ochrony erodbwiska i Gospodarki Komunalnei

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie;
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

tel. (O- 52) 333 23 18, fax. (O- 52) 333 23 11
e-mail: ochr.srodow@um-swiecie.pl; www.um-swiecie.pl



WÓJT GMINY świecie nad Osą, 2013.02.15
Świecie nad Osą ^

woj. kujawsko-pomorskie

RGS. 6140.6.2013

Stowarzyszenie

Obrona Zwierząt

w Jędrzejowie

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

W 2012 roku gmina współpracowała z Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy
prowadzącym schronisko w sprawie zapewniania opieki bezdomnym psom. Schronisko nie
zawiera umów z gminami. Forma płatności za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi jest
jednorazowa. W 2012 roku nie było potrzeby umieszczania zwierząt bezdomnych w
schronisku, gdyż zostały zaadoptowane przez mieszkańców gminy. W minionym roku dla 7
bezdomnych psów znaleziono nowych właścicieli, w stosunku do jednego psa odnaleziono
właściciela. W ramach opracowanego Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
zwalczania bezdomności zwierząt zakupiono karmę dla bezdomnych psów, którą
przekazywano nowym właścicielom. Koszt zakupu karmy wyniósł 351,84 zł.



roundcube
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loundcube Webmail :: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin...

Temat Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Nadawca K. Tyburski <k.tyburski@swiedziebnia.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.02.2013 15:37

• bezdomne psy.odt (12 KB)

Z poważaniem
Krzysztof Tyburski
Urząd Gminy Świedziebnia
tel. 56 49 384 60 wewn. 25



ROL.6122.4.2013 Świedziebnia,dnia 12.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.02.2013 r. Urząd Gminy Swiedziebnia
informuje, co następuje:

1.Gmina Swiedziebnia w 2012 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt
w Brodnicy, ul.Ustronie 20B.
2.Na koszt gminy w 2012 r. wyłapano 5 psów i zaopiekowano się jednym rannym
bocianem.
3.Całkowity koszt realizacji ww. zadania wyniósł 1664,70 zł (forma płatności -
jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Inspektor
Krzysztof Tyburski



loundcube Webmail :: Maił http://www.obrona-zwierzat.pl/webmil/? J:ask=mail&_action=prin..

Nadawca <sekretarz@swiekatowo.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 16.04.2013 14:22

(/p

roundcube
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Witam.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 7 .02.2013 w trybie udzielenia udzielenia informacji publicznej uprzejmie
informuję:
1. Gmina Swiekatowo nie zawarła umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ani na zapewnienie im

opieki.
2. W 2012 roku na terenie Gminy Swiekatowo wyłapano i utrzymywano 13 szt. uznanych za bezdomne psów.
3. Całkowity koszt realizacji zadania wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt w 2012 roku wyniósł
4600 zł płatne na bieżąco wg rzeczywiście ponoszonych kosztów.

Pozdrawiam
Grzegorz Tomaszewski
Sekretarz Gminy Swiekatowo
tel. 052 3322280 w. 43
e-mail: sekretarz@swiekatowo. pl
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Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.

Nadawca Poczta-Onet <ugtluchowo@pro.onet.pl> fOUflOCUDS
Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona- Frłt8w*— łor**m*88~

zwierząt.pl>
Data 12.04.2013 13:31

Tłuchowo, dnia 12.04.2013 roku

Urząd Gminy w Tłuchowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie ifnormacji publicznej:

ad.1. Gmina Tłuchowo w 2012 roku nie miała stałych umów, ani też nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki.

ad.2. W 2012 roku na terenie gminy nie wyłapywano i nie utrzymywano zwierząt (psy, koty) na koszt gminy.

ad.3. W 2012 roku Gmina Tłuchowo nie ponosiła żadnych kosztów wynikających z realizacji wyżej wymienionego
zadania.

Z poważaniem
Jan Koszytkowski



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

K p 1V<
Temat odpowiedx na wniosek

Nadawca Agnieszka Kram-Pestka <wos@tuchola.pl> fOUflOCUDS
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.Pl>

 fm* "•*"* ***** "*i8<"
Data 11.02.2013 15:15

w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej udzielam poniższych
odpowiedzi:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? schronisko dla bezdomnych zwierząt "Przytulisko" w
Chojnicach

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?

3 psy adoptowano, 2 znalazły nowego właściciela, 4 utrzymywane są w schroniku.
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

33.474,95 zł, faktury miesięczne za utrzymanie psa w schronisku, opłata weterynaryjna na podstawie
faktury wystawiana przez prywatne gabiteny weterynaryjne
Agnieszka Pestka
Urząd Miejski w Tucholi

7 1



loundcube Webmail:: FW: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prm..

Kf MH
Temat FW: wniosek o udzielenie inf. publ.

Nadawca UG Unisław - Magdalena Lewandowska TOUflOCUDS
<magdalena.lewandowska@unislaw.pl> R*» watowi ts-«t««!t«tM

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 13.02.2013 13:03

W odpowiedzi na Państwa poniższego maiła z dnia 07.02.2013r. dotyczącego prośby o udzielenie
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:

1. Gmina Unisław w 2012r. miała podpisaną umowę z firmą FUH „Perro" na wykonywanie prac
związanych z przyjmowaniem zwierząt z terenu Gminy do schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3;

2. Zwierzęta wyłapane w 2012r. na terenie Gminy Unisław to 11 szt;
3. Koszt realizacji całego w/w zadania w 2012r. wyniósł 26 643,52zł. Na kwotę tą składa się m.in.:

opłata roczna, opłata za każde zwierzę dostarczone do schroniska oraz w przypadku odbioru
zwierzęcia przez schronisko opłata za l km i za l godz. pracy jednego pracownika.

Z poważaniem
Magdalena Lewandowska

Urząd Gminy Unisław

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

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



Roundcube Webmail : : Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj... http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej E-mail z dnia 07.02.2013 r. fHl IflHfM lhg>

Nadawca Radosław Liczkowski <rolnictwo@warlubie.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 18.02.2013 13:28

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
7 lutego 2013 r. udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1. Gmina Warlubie ma podpisana umowę corocznie odnawianą z firmą która
utrzymuje, wyłapuje, zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Warlubie, adres : Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe Daniel Zielaskowski Artur
ul. Nad Torem l, 86-300 Grudziądz tel. 056/4646100

Ad. 2, W 2012 r. w schronisku łącznie przebywało 6 szt. psów.

Ad. 3. Koszt realizacji zadania polega na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku i w 2012 wyniósł 29.299,45.

Pozdrawiam
Radosław Liczkowski- UG WARLUBIE



oundcube Webmail:: informacja publiczna http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..
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Temat informacja publiczna

Nadawca Dorota Stempska <sekretarz@wabrzezno.com> fOUflOCUDC

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 14.02.2013 08:56

• informacja publiczna ll.docx (17 KB)



Wąbrzeźno, 14 lutego 2013 r.

OA.1431.7.2013.DS

Sz.P.

Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów

Odpowiadając na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuje, że:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki? - Po wcześniejszym

zgłoszeniu przez mieszkańców zaistnienia faktu błąkania się bezdomnych zwierząt,

zostaj ą one wyłapywane przez Straż Miejską.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapywanych i/lub utrzymywanych na koszt

gminy w 2012 r.? - ilość zwierząt wyłapanych na koszt gminy - 21

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za

opiekę? - koszt całego zadania wyniósł ok. 2000 zł., forma przelewu.

Z poważaniem

Dorota Stempska

Sekretarz Miasta



W Ó J T
Gminy Wąbrzeźno

woj, kujawsko - pomorskie

WRS.1431.3.2013
Wąbrzeźno, dnia 11.03.2013 r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 lutego 2013 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) w roku 2012 wyłapano 12 szt. bezdomnych psów;
3) koszt realizacji zadania w roku 2012 wyniósł - 11.620,38 zł. Na powyższą kwotę składają

się jednorazowe opłaty za umieszczanie w schronisku, koszty związane z wyłapywaniem i
dowozem do schroniska, opieka weterynaryjna, zakup karmy.

z lip.

inż. Just
SEKREYA

JTA

^ytlewska

Otrzymują:
fp Adresat;
2) a/a.



Koundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin...

Temat odpowiedź na wniosek
Nadawca Urząd Gminy Wąpielsk <ugwapielsk@wp.pl> fOUflC/CUuC
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.Pl>

Data 11.02.201309:16

Urząd Gminy Wąpielsk

1. gmina nie ma podpisanej stałej umowy

2. 4 szt.

3. 3. 156,20 zł
Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt
Ustronie 20b
87-300 Brodnica

:1



lujunacuoe webmail :: udzielenie informacji publicznej http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&__action=prin.,

K f7

Temat udzielenie informacji publicznej
Nadawca Agnieszka Orłowska <aorlowska@wielgie.pl> f0UfłOCU00
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl> *•.«*»•• ter «••»•*•

Data 11.02.2013 10:21

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
odpowiadamy:

W 2012 roku nie przeprowadzano wyłapywania bezdomnych
zwierząt. Gmina Wielgie na 2012 r. miała zawartą umowy z P.H.U.
"Daniel" Artur Zielaskowski z siedzibą w Grudziądzu na
wyłapywanie zwierząt bezdomnych i opiekę nad bezpańskimi psami.
Sporadycznie występujące bezdomne psy i koty znajdują nowych
właścicieli wśród mieszkańców gminy Wielgie.

Agnieszka Orłowska-Olewińska

: i



loundcube Webmail:: Odpowiedź na pismo. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin...

roundcube
Temat Odpowiedź na pismo.

Nadawca Bartosz Sza m bela n <srodowisko@wielkanieszawka.lo.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 16.04.2013 13:50

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 7 lutego, w związku z pismem z dnia 9 kwietnia informuję:
- w 2012r. Gmina Wielka Nieszawka miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla bezpańskich zwierząt w
Toruniu,
- w 2012r. na koszt Gminy wyłapano i utrzymywano 10 zwierząt,
-koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 26311,32zł

Bartosz Szambelan, Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8232 (20130416)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

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



loundcube Webmail :: Odpowiedź na pismo zdnia 07.02.2013r http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..
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Temat Odpowiedź na pismo z dnia 07.02. 2013r
Nadawca Krzysztof Solanek - UM Więcbork

<informatyk@umwiecbork.internetdsl.pl> F"« w«b
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 15.02.2013 11:38

• informacja publiczna - opieka nad bezdomnymi zwierzętami. pdf.xades (5 KB)
• informacja publiczna - opieka nad bezdomnymi zwierzetami.pdf (136 KB)

Witam!!
W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 07.02.2013r. w sprawie zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie".
Z poważaniem
Krzysztof Solarek
St. Informatyk

m -AD



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

W WIECBORKU
fax:+48.523897212
tel.: +48.52 3897207
e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl

Więcbork, dnia 12.02.2013 r.
SE.1431.11.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

Ad. l . W 2012 r. Gmina Więcbork miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki z firmą Vet-Argo Serwis z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980

Trzcianka,

Ad.2. W 2012 roku wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy Więcbork 23 psy.

Ad.3. Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł w 2012 r. 25000 zł.

Z poważaniem

Burmistrz Więcborka
Paweł Toczko

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



IM

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
Wydzia! Gospodarki Komunalnej

GKO.1431.1.2013

Włocławek , dnia 12.02 2013 r

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
[soz@obrona-zwierzątpl]

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
07 02,2013 roku , wpływ do Urzędu Miasta w dniu 08.02.2013 roku i rejestracją pod
numerem 14026/238 uprzejmie informuję, że :

1 Gmina Miasto Włocławek nie zawierała w roku ubiegłym umów, nie ̂ udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt , an/ też na
zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami , ponieważ realizuje
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Włocławka poprzez Schronisko dla Zwierząt we
Włocławku , ul. Przemysłowa16

2 W roku 2012 w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku na koszt Gminy Miasto
Włocławek było utrzymywanych 675 psów oraz 111 kotów.

3, Koszt realizacji całego zadania za 2012 rok ( zgodnie z Uchwałą Budżetowa
Gminy Miasta Włocławek ) wynosił: 687.025,00 PLN.

Otrzymuje :
1. Adresat
2.OPJK w/m
3.GKO a/a J.Smól



K P l/^fe (TtiAM/fc V

W Ó J T G M I N Y Włocławek, 2013-02-20
WŁOCŁAWEK

RBRiGK.1431.1.2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 07.02.2013 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż:

1) W roku 2012 gmina Włocławek nie miała stałych umów, ani też nie udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki z uwagi
na brak zainteresowania, w tym zakresie przez okoliczne schroniska dla bezdomnych
zwierząt.

2) W roku 2012 brak było kosztów bezpośrednio związanych z wyłapywaniem
zwierząt, a następnie ich utrzymywaniem na koszt gminy.

3) W roku 2012 gmina rozwiązywała problem bezdomności zwierząt przede
wszystkim poprzez współpracę z Towarzystwem opieki nad zwierzętami bezdomnymi w
Polsce" Oddział we Włocławku, która polegała na doraźnej pomocy zwierzętom poprzez
zapewnienie karmy, odpowiednich zabiegów weterynaryjnych, umieszczenie w domach
tymczasowych i poszukiwanie nowych właścicieli. Ponadto w zakresie rozwiązywania
problemu bezdomnych oraz wolno żyjących kotów gmina współpracowała z sołtysami.

Łączn koszty za rok 2012 - l 509,11 zł.



loundcube Webmail :: dot. udzielenia informacji publicznej http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.,

Temat dot. udzielenia informacji publicznej
Nadawca GKB ZBICZNO <gkb@zbiczno.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 07.02.201313:11

roundcube

W odpowiedzi na Państwa maiła z dnia 06.02.2013r. dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich ich wyłapywanie",
przesyłam następujące informacje:

1. Gmina Zbiczno nie posiada podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W momencie otrzymania zgłoszenia o bezdomnym zwierzęciu jego wyłapanie zostaje zlecone
schronisku dla zwierząt „REKSIO" mieszczące się przy ul. Ustronie 20, 87-300 Brodnica.

2. W 2012r. Gmina Zbiczno wykonała 14 zleceń na wyłapanie bezdomnych psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 8.376,70 zł. Płatność w formie faktur wystawianych
każdorazowo za wyłapanie zwierzęcia, jego opiekę weterynaryjną, szczepienie, utrzymanie itp.

Marzena Kłosińska

Urząd Gminy Zbiczno
Zbiczno 140
87-305 Zbiczno
tel 56 493 93 23



^oundcube Webmail :: inf publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?Jask=mail&__action=prin..

Temat inf publ.
Nadawca UG Zbójno <turystyka@zbojno.pl> fOUnUCUUCt
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.04.2013 14:22

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej , informuję, że wykonywanie zadań ,, opieka nad
bezdomnym zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2012 r. polegało na współpracy Gminy ZbÓjnO Z
Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy, ul. Ustronie 20B, 87 - 300
Brodnica. Jednocześnie informuję, że w 2012 r. nie było żadnego zwierzęcia
wyłapywanego i utrzymywanego na koszt gminy (forma płatności jednorazowa za
umieszczenie psa/kota w schronisku).

Z poważaniem
Elżbieta Górzyńska
Urząd Gminy Zbójno
542801921

l V 1



Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek.

Temat odpowiedź na wniosek.
Nadawca m.grabowska <m.grabowska@op.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 13.02.2013 12:53

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

(•«:••; wev,v.;sH s',y ;•••=;;; r-ssA,*;.;

Witam!
W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informujemy:

- 1. Gmina Złotniki Kujawskie udzieliła doraźnych zleceń dla - Animal Patrol -Usługi Weterynaryjne
Kobylarnia ,ul. Wierzbowa 2 86-061 Brzoza.

- 2. brak danych
- 3. jednorazowa - całkowity koszt za 2012r wyniósł 5000,-

Pozdrawiam!
Marlena Grabowska
referent d/s ochrony środowiska tel. 52/ 35 17 160 wew 31

W dniu 2013-02-08 08:36:10 użytkownik Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich
<sekretariat@zlotnikikujawskie.pl> napisał:

— Treść oryginalnej wiadomości —
Temat: wniosek o udzielenie inf. publ.

Data: , 07 Feb 2013 16:02:11+0100
Nadawca:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>

<dabrowa biskupia@lo.pl>, <urzad@lo.pl>, <urzad@gniewkowo.com.pl>,
<urzad@inowroclaw.pl>, <5ekretariat@gminainowroclaw.eu>f

<janikowo@janikowo.com.pl>, <um@kruszwica.um.gov.pl>, <um@pakosc.pl>,
<roiewo@roiewo.pl>, <sekretariat@zlotnikiku1awskie.pl>, <bobrowniki@interia.pl>,Adresat: <chrostkowo@bazagmin.pl>, <dobrzyn@dobrzyn.pl>, <urzad@kikol.pl>,
<sekretariat@umlipno.pl>, <lipno@uglipno.pl>, <umig@skepe.pl>,
<ugtluchowo@pro.onet.pl>, <gmina@wielgie.pl>, <bip@ug-dabrowa.pl>,
<qmina@uq.jeziorawielkie.pl>. <burmi5trz@mogilno.pl>, <miasto@strzelno.pl>

Jędrzejów, 07.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie1

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?

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



BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700-lecla 39
88-400 Żnin ^ . , . ,„-.„„„,,„Żnin, dnia 11.02.2013r.

MRŚ.6140.3.2013

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

Odpowiadając na złożony 07.02.2013r.drogą mailową wniosek o udzielenie

informacji publicznej, Burmistrz Żnina informuje:

1. W roku 2012 gmina Żnin miała zawartą umowę na wyłapywanie bezpańskich

zwierząt i zapewnienie opieki tym zwierzętom z firmą VET-AGRO SERWIS, ul.

M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.

2. W minionym roku wyłapanych było 27 psów z terenu naszej gminy, a opieką

stałą objętych było na koniec 2012 roku też 27 zwierząt.

3. Koszt realizacji całego zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi

zwierzętami wyniósł 107.366,50 zł, w tym opieka weterynaryjna sprawowana

przez miejscowego lekarza weterynarii. Opłata była ustalona w zawartej

umowie i dotyczy stałych stawek za:

a) dojazd do miejscowości, w której przebywa zwierzę,

b) czas trwania akcji porządkowej lub interwencji,

c) przyjęcie zwierzęcia do schroniska (szczepienia profilaktyczne, zabiegi

weterynaryjne),

d) pobyt zwierzęcia w schronisku.

M RS a/a
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