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Baborów,2009-04-14
**URM123TKZ

iMINY BABORÓW
48-120Baborów

11 Dąbrowszczaków 2p

Nr GZG.11.6071/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję:

1. W 2008 roku Gmina Baborów posiadała podpisane porozumienie dotyczące

wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla

bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie- Koźlu.

2. Do schroniska w 2008 roku trafiły 4 psy z terenu Gminy Baborów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 3680 złotych. Gmina

Baborów zawarła porozumienie z Gminą Kędzierzyn-Koźle na umieszczenie

dwóch psów w schronisku płacąc jednorazowo ustaloną kwotę 1840 zł.

Za każdego kolejnego psa wnoszono opłatę odrębnie po otrzymaniu faktury za

przyjęcie psa do schroniska.
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URZĄD MIASTA Brzeg'dnia 16-04-2009 r'
BRZEG

UOŚ-II-7082-1/P-28/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. (wpływ do tut. Urzędu
2.04.09 r.) informuję, że całościowy koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Brzegu
w roku 2008 wyniósł 123.737,76 zł w tym:

• 68.043,48 zł. - utrzymanie tymczasowego przytuliska oraz odłów bezdomnych
zwierząt (umowa z Zakładem Higieny Komunalnej Sp. z o.o.);

• 31.200,00 zł - całodobowa opieka weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami
(umowa z lekarzem weterynarii);

• 7500,00 zł - zakup karmy celem dokarmiania bezdomnych kotów;
• 13.300,00 - prace remontowe w przytulisku dla bezdomnych zwierząt;
• 3694,28 - koszt nagród i gadżetów w konkursach propagujących tematykę

niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom.

Ponadto informuję, iż w roku 2008 w tymczasowym przytulisku dla bezdomnych
zwierząt w Brzegu przyjęto 114 bezdomnych psów z tego:
- 65 szt. trafiło do adopcji;
- 22 szt. powróciło do właścicieli;
- 2 szt. zbiegły z przytuliska;
- 2 szt. ze względu na stan zdrowia zostały poddane eutanazji;
- l szt. przebywała na leczeniu w gabinecie weterynaryjnym;
- 2 szt. zostały wykradzione z przytuliska;
- 20 szt. oczekiwało na adopcję.

listrza

ift"r



• R Z Ą
46-220 w

Byczyna, dnia 09.04.2009r.

Bk.VII-761^ 709

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu

i skutków wykonywania zadania pod nazwą „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywania „ informuję, iż Gmina Byczyna

nie zawarła stałej umowy, jak również nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt

w roku 2008.

Z poważaniem

A/a



Urząd Gminy
46-053 Chrząstowice

woj. opolskie Chrząstowice 2009-04-17

OŚ-6052-4/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r., Urząd Gminy Chrząstowice

informuje, co następuje:

1. Gmina w 2008 r. miała zawarte następujące umowy w zakresie

wyłapywania bezdomnych zwierząt:

• z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ZAMEX, Miasteczko Śląskie

ul. Śląska 129;

• z Panią Anną Czempik - właścicielką Schroniska dla Zwierząt z siedzibą

w Miedarach przy ul. l-go Maja;

• z Fundacją „Mali Bracia św. Franciszka" z siedzibą w Opolu przy

ul. Ligudy 12;

2. Na terenie gminy wyłapano 4 bezdomne psy.

3. Całkowity koszt realizacji umów wyniósł 1320,80 zł. (opłaty jednorazowe

na podstawie faktur).

Z up. Wójta
SeKJetarz Gminy

-Je.<~«-*-w l
rygida Etulęba



WÓJT GMINY DĄBROWA
49-120 Dąbrowa

ul. Ks. prol. Jóxefa Sztonyka 56

Nr DG 6060-3/09 Dąbrowa, dnia 06.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 r. informuję, że Gmina
Dąbrowa w 2008 r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla
osoby fizycznej, która zgodnie z umową zobowiązana jest do wyłapywania
bezdomnych psów i przekazywania ich do schroniska dla zwierząt.

W ciągu 2008 r. mieliśmy 10 interwencji z terenu naszej gminy.
Wyłapano 10 sztuk bezdomnych psów. Były to zlecenia jednorazowe, koszt
realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł: 4300 zł.



Urząd Gminy Dobrzeń Wielki; 2009-04-15
ul. Namyslowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki
tel./fa.x (0-77) 4695-524

e-mail: ug@dobrzenwielki p!
NIP: 754-11-37-731

R-6052/4/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 roku dotyczące udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie zwierząt

informuję, że:

1) w 2008 roku Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie

im dalszej opieki Fundacji „Mali Bracia św. Franciszka", ul. Ligudy 12, 45-109 Opole;

2) w 2008 roku wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 9 psów i 4 szczeniaki;

3) koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 2.900,- zł.

Forma płatności - jednorazowa za każde wyłapane l oddane pod opiekę zwierzę.

a / a

Sporządziła: IK
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Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26,46-146 Domaszowice

woj. opolskie
REGON ooo53289§ NIP 75241-55401 Domaszowice 2009-04-20

GN. 6134- 1/09

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

Nawiązując do pisma z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie stosowania ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt / Dz U Nr 106, póz. 1002 z
późn. zm./ uprzejmie informuję, że w 2008 roku z terenu gminy Domaszowice
zostały umieszczone w schronisku 2 psy .Całkowity koszt utrzymania psów w
schronisku za 2008 wyniósł 16.644,00 zł.

Jednocześnie informuję, że ze względu na mały stopień występowania
zjawiska bezdomności zwierząt na naszym terenie, Gmina Domaszowice nie
podpisała stałej umowy ze schroniskiem.



o?
URZĄD MIEJSKI
WGŁOGÓWKU

Rynek l, 4S-2SO Głojówek
M. 0-77/4069900. fair 4069906

Głogówek, dnia 06.04.2009 r.
NLROŚ - IV - 7080/3/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS"

04-886 WARSZAWA
ul. GARNCARSKA 37 A

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca br. dotyczące udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" informuję, iż:
- w roku 2008 gmina Głogówek posiadała porozumienie z Gminą Kędzierzyn - Koźle, która

zarządza schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, wyłapuje bezdomne psy i zapewnia im
dalszą opiekę;

- psy odbierane są na zgłoszenie tut. Urzędu;
- na koszt gminy zostało w roku 2008 wyłapanych 11 sztuk psów;
- łączny koszt realizacji zadania w 2008 roku wynosił 10 120,00 zł w tym:

> 9 200,00 zł w formie jednorazowej - dotacji na podstawie zawartego
porozumienia -10 sztuk,

> zlecenie w kwocie 920,00 zł wynikające z dodatkowej potrzeby umieszczenia
l sztuki psa w schronisku.

Andrzaj Kałamarz



U R Z Ą u M I Ę , nłiihr-7vrp Hn 07 04w GŁUBCZYCACH uiuoczyce an. u / .ut
ul Niepodległe ^.48-100 Głubczyce
tel (077)48b302< f a x (077) 4852416
• 1- N1P74; i<"n;:;57P-C00525694

OA.II.0881/4/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, udzielamy odpowiedź na
pytania zawarte we wspomnianym wniosku.

1. W 2008r. gmina Głubczyce posiadała i nadal posiada stałą mowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze schroniskiem dla zwierząt w Raciborzu.
Zwierzęta wyłapywane były przez strażników miejskich i przekazywane
pracownikom schroniska. We wspomnianym schronisku została im
zapewniona odpowiednia opieka, w tym weterynaryjna.

2. Na koszt gminy w ubiegłym roku wyłapano i umieszczono w schronisku 17
psów, gdzie były lub są utrzymywane do chwili obecnej.

3. W 2008r. koszt realizacji zadania wynosił 18.558zł, a opłaty wnoszone były
jednorazowo za umieszczenie w schronisku i roczne utrzymanie psa w
odpowiednich warunkach z zapewnieniem opieki weterynaryjnej.

4. Ponadto gmina poniosła koszty za uśpienie ze względów humanitarnych 5
psów, które w wyniku wypadków komunikacyjnych odniosły obrażenia nie
kwalifikujące ich do leczenia. Ww. łączne koszty to 185,67zł opłacane
każdorazowo.

5. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 18.743,67 zł.

Otrzymuje: »

Bl
1. Adresat
2. A/a.

mgr



Głuchołazy dn. 03.04.2009 roku
530589206

STRAŻ MIEJSKA
48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15
Tel. 077 4 ( W 2 I 0 5

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

dotyczy: pisma z dnia 02.04.2009 roku, nr dz. 4952

W załączeniu przesyłam dane zawarte w piśmie nr dz. 4952 z dnia 30.03.2009 roku /data

wpływu 02.04.2009 roku/:

> Adl;

- gmina Głuchołazy ma zawartą umowę stałą ze Schroniskiem dla Zwierząt w Konradowej k. Nysy;

> Ad2;

- w roku 2008 zostało wyłapanych 26 psów;

> Ad3:

- roczny koszt wkładu gminy na utrzymanie schroniska wynosi 24.500,00.

Z wyrazami szacunku...

Komendant
Straży Miejskiej w Głuchołazach

mgr mż.Tomasz Dziedziński

T.D. /tel. 77 409 21 057
2009-04-03 13:59
C:\Documents and Settings\Użytkownik komputera\Pulpit\Komendant\Pisma\Pisma-2009\Pisma 2009-
Instytucje\Biuro Ochrony Zwierzat-03.04.09.doc



U R Z Ą D M I E J S K I
W G O G O L I N I E

Gogolin 2009-04-03

WG.IY.7080-3/2009

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

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dnia 30 marca 2009 r.

• Gmina Gogolin w 2008 roku miała zawartą umowę z Gminą Kędzierzyn - Koźle
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Umowa obejmowała:

-*L wyłapywanie zgłoszonych bezdomnych psów,
•4 transport psów do schroniska,
4- umieszczanie psa w schronisku do czasu odbioru przez właściciela,

sprzedaż lub naturalną śmierć,
«4 stałą opiekę weterynaryjną,
4 obowiązkowe szczepienie i leczenie na terenie schroniska,

• W 2008 roku przekazano do schroniska 14 bezdomnych psów z terenu gminy
Gogolin.

• Koszt utrzymania bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku w
Kędzierzynie- Koźlu wyniósł w 2008 roku 12 880 zł

*4 9 200 zł - płatne jednorazowo jako partycypacja w kosztach
utrzymania schroniska

4. 3 680 zł - odrębne zlecenia na usługę.

Z u p . BURMISTRZA

l r,;';ui \ l i o i s k i \\ ( i n u . i l m i e • 4~- . i2 i> (n- ju l i i ) . ul kiupkowicLi < > - Icl : -4N -4S "7~ 4-



Urząd Miejski w GowowłeŚl.
46-310 Gorzów Sl..̂̂  Gorzów Sl. 2009-04-06
ul. Wojska Polskiego 1

woj. opolskie
N,P 576-12-40-708

GRL-III-6134/2/09 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Dla Zwierząt" Agros"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 30.03.2009r. informuje, że sprawy wyłapywania oraz opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy zostały rozwiązane na stałe poprzez
podpisanie umowy ze specjalistycznymi firmami, które w przypadku
wystąpienia zagrożenia (po naszym telefonicznym zgłoszeniu zdarzenia)
przystępują do jego eliminacji.
Firmą świadczącą nam usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych psów
z terenu gminy Gorzów Sl. jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zamex" ul.
Ks. Franciszka Wyciślika w Miasteczku Sl. reprezentowaną przez Panią
Dorotę Kufel. Natomiast schwytane zwierzęta przekazywane są do schroniska
dla zwierząt zarządzanego przez Panią Annę Jarzombek znajdującego
w Miedarach przy ulicy l -go Maja, z którą również mamy zawartą umowę
na przyjmowanie bezdomnych psów.
W 2008r. wyłapano i przekazano do w/w schroniska 4 psy. Poniesiono koszty
z tego tytułu w wysokości 2427,00 złotych.



BURMISTRZ G R O D K O W A Grodków Q3 kwietnia 20Q9r

49-200 Grodków ul Warszawska 29

GK. III 7062/59/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

Burmistrz Grodkowa w odpowiedzi na wniosek Fundacji dla zwierząt „Argos"
informuje że:

1. w 2008r. Gmina Grodków miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i dostarczenie ich do schroniska z siedzibą w Miedarach przy ul. l Maja
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610
Miasteczko Śląskie, reprezentowanym przez Panią Dorotę Kufel oraz umowę z
„Schroniskiem dla Zwierząt", reprezentowanym przez Annę Jarzombek na przyjęcie
zwierząt bezdomnych do schroniska i opiekę weterynaryjną,

2. w 2008r. z terenu gminy i miasta Grodków wyłapano i odwieziono do schroniska
22 szt. bezdomnych zwierząt,

3. koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2008r. - 13 900,00 zł. Opłata za przyjęcie
zwierząt do schroniska płatna była ryczałtem w kwocie 6420,00 zł brutto na rok oraz
opłata za wyłapanie i odwiezienie zwierząt do schroniska płatna była - 380,00 zł za
szt.

Z up.

Terasa Oliwa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Miłosz Dębowski
Tel. 0774040315



09 04 06 15:12 Izb i cko
0774631254 str . l

Gmina
IZBICKO

URZĄD GMINY w JZBICKU
ul. Powstańców ŚL 12

47-180 IZBICKO
wwwJzbicko.pl ug@izbicko.pl

Tel. +4877 461 72 21, +4877 461 72 66, fax +4877 463 12 54
Izbickó"! 2009-04-06

RGL-6134/5-1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. dot. udzielenia informacji na temat
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, Urząd Gminy w Izbicku przesyła informacje w w/w sprawie.
Ad. 1. Gmina Izbickó nie miała podpisanej na stałe umowy na -wyłapywanie bc/,Uumnycn
zwierząt, w momencie wystąpienia takiej sytuacji udzielała zlecenia,
Ad. 2. W 2008 r. na terenie naszej gminy zostało wyłapanych osiem bezdomnych zwierząt
(psów).
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania określonego w pkt2 wynosił 4 888,83 zł. Płatność była
dokonywana każdorazowo za wykonanie zlecenia.

Z poważaniem:



WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. STRZELECKA 67

TEL. ( 077 ) 463-23-22 , 463-23-67 , FAX ( 077 ) 463-23-8
www.jemielnica.pl ug@jemielnica.pl

Jemielnica, dnia 20.04.2008 r.
IB 7062-1/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2009 r. r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż Gmina Jemielnica nie podpisała
stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt .
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt zlecane jest w momencie zaistnienia potrzeby .
W 2008 r. wyłapano trzy bezdomne pasy, które się wałęsały na terenie wsi Jemielnica i Barut
Koszt całkowity usługi wyniósł 1955,98 była to opłata jednorazowa.

z poważaniem

Otrzymuje:
1. adresat
2. A/a

ZAST WÓJTA



URZĄD GMINY KAMIENNIK
48-388 Kamiennik

woj. opolskie

Kamiennik, 2009-04-07
RG - 6052/3/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. na temat sposobu i skutków wykonania

zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję że:

1) problem bezdomności zwierząt na gminie Kamiennik liczącej 3738 mieszkańców istnieje

marginalnie i zawsze znajdujemy chętnego do adopcji zwierzęcia. Nie mniej jednak ponownie

staramy się o przyjęcie Gminy do schroniska w Konradowej koło Nysy.

2) na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w budżecie gminy na 2008 r. zaplanowano kwotę

1500,-zł, wyłapaliśmy jednego bezdomnego psa, który po 15 dniowej obserwacji przez

lekarza wet i zaszczepieniu przeciw wściekliźnie zostały oddany do adopcji rodzinie z terenu

gminy.

3) koszt realizacji całego zadania wyniósł Gminę 163,40zł, tj. umowa zlecenie za 15 dniową

opiekę plus koszty szczepienia.

Z poważaniem

'L up. Włójta
GMINY

mer (/te. Janfsiaw Kogus



U R Z Ą D M I E J b M A N . c f R Z l
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1

centr. 0 7 7 / 4 8 5 4 3 56-8
sekretariat 0 7 7 / 4 8 5 45 04

fax 077/ 485 43 59 Kietrz, 06.04.2009 r.
WÓR 7080/03/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. (bez numeru) Urząd Miejski w Kietrzu
uprzejmie informuje, że w roku 2008:

1. wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zlecano firmom:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .,ZAMEX" D. Kufel, ul. Ks. Wyciślika 3, 42-610
Miasteczko Śląskie,
„Schronisko dla Zwierząt", A. Jarzombek, ul. l-go Maja, 42-674 Miedary,

- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400
Racibórz.

2. wyłapano i przekazano do schroniska 8 bezdomnych psów,
3. koszt realizacji ww. zadań wyniósł 5.187,20 zł (forma płatności-jednorazowa).

Ponadto informuję, że w 2009 r. na świadczenie wymienionych usług zawarto umowę
z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z. o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400
Racibórz.

B U R M S T R Z



URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN - KOŹLE
47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL.PIRAMOWTCZA 32 TEL 077/40 50 311 FAX 077/482 24 39

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I INFRASTRUKTURY
47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL.PLANETORZA 2 TEL. 077/40 52 625, 077/40 52 622 e-mail osi@kedzierzynkozle.pl

Kędzierzyn-Koźle, dn. 2009-04-16

OSI.6134-11/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, na temat sposobu i skutków
wykonywania obowiązku ustawowego, wynikającego z art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt, w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywania, informuję:

1. Uchwałą Nr LI1I/679/2002 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 czerwca 2002
roku został nadany Statut Miejskiemu Składowisku Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu.
Jednym z zadań tej jednostki jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie. W celu realizacji powyższego zadania, w skład struktury organizacyjnej
Składowiska wchodzi schronisko dla bezdomnych zwierząt, położone w Kędzierzynie-
Koźlu przy ul. Gliwickiej 20. Schronisko zapewnia opiekę psom bezdomnym z terenu
miasta oraz świadczy usługi gminom ościennym w zakresie swoich zadań statutowych.

2. W roku ubiegłym do schroniska przyjęto 312 psów. Do adopcji trafiło 209 zwierząt. Średnio
przebywa w schronisku ponad 100 psów.

3. Wydatki budżetowe poniesione w związku z prowadzeniem schroniska wyniosły w roku
ubiegłym 425.777,78 zł, w tym koszt utrzymania schroniska - 236.124,58 zł oraz wydatki
inwestycyjne - 189.653,20 zł.

a/a
Wydzi

Kwiczak



URZĄD MIEJSKI
46-200 Kluczbork

ul. Katowicka l
Referat Promocji, Rozwoju

i Integracji Europejskiej
Kluczbork, dnia 12 marca 200«

IE 0717-5-3/08

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, iż w roku 2007 Gmina Kluczbork
posiadała podpisane następujące umowy:

1. z firmą "ZAMEX" Dorota Kufel (z siedzibą w 42-610 Miasteczku Śląskim,
ul. Ks. Franciszka Wyciślika 3) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Kluczbork i dostarczanie ich do schroniska. Za wykonaną usługę ustalono wynagrodzenie
w formie rocznego abonamentu w kwocie 11.000,- zł - bez względu na ilość wyłapanych
zwierząt.

2. z Panią Anną Jarzombek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą "Schronisko dla
Zwierząt" (z siedzibą w 42-676 Miedarach, ul. 1-go Maja) na utrzymywanie dostarczonych
zwierząt w schronisku w Miedarach aż do przejęcia przez nowego właściciela lub naturalnej
śmierci jak również zapewnienie im opieki weterynaryjnej. Za wykonanie usługi ustalono
wynagrodzenie w formie rocznego abonamentu w wysokości 16.050,- zł - bez względu na
ilość przyjętych do schroniska zwierząt.

Jednocześnie informuję, że w ubiegłym roku z terenu gminy Kluczbork wyłapano
52 sztuki bezdomnych zwierząt, które zostały przekazane do schroniska w Miedarach.

K I E R CVW N l K
Referatu Proifocti, Rozwoju

i Integracji<Tpffdpejskiej

mgr Gr/ćyń/z Błażewski
Otrzymuje:

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

Do wiadomości:
1. Referat Ochrony Środowiska...
2. a/a



Urząd Miasta i Gminy
-

woj .opoisk ie
u! Ks.Ci 3nki39

Kolonowskie, 2009-04-08

NR GK 708174/09 OCHRONY ZWIERZĄT
Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. informuję:
1. Zwierzęta były wyłapywane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

"ZAMEX"Dorota Kufel, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42 - 610 Miasteczko Śląskie.
2. W 2008 roku umowę na umieszczanie zwierząt w schronisku zawieraliśmy z Panią

Anną Jarzombek, 42 - 600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 52. Schronisko
zlokalizowane jest w Miedarach.

3. Gmina Kolonowskie prowadzi interwencyjne akcje wyłapywania bezdomnych
zwierząt. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2008 roku 6.597 zł.

4. W 2008 roku wyłapano 9 psów.

6 11 140 w. 30
gi@kolonowskie.pl



Urząd Gminy
46-070 Komprachciće

ul. Kolejowa ?
-i.(o-77) 4031?oo.01,02 Komprachciće, dnia 10.04.2009r.

Fax 403 i .';,;.

BGR/Oś/6134/4/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka na
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję iż:

1. W 2008r. gmina posiadała podpisaną umowę zlecenie z uprawnionym podmiotem
świadczącym usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych psów z z terenu gminy.

2. Na terenie gminy wyłapano 5 szt. bezdomnych psów, z czego wszystkie zostały
przekazane do schroniska dla zwierząt.

3. Koszt realizacji zadania, czyli koszt wyłapania i umieszczenia w schronisku w 2008 r.
wynosił - 2200,00 zł.

4. Gmina ponosiła koszty jednorazowo, za wykonaną usługę.

Pawbl Smolarek



BURMISTRZ KORFANTOWA
fynek4,48-317Korfcntów •'

woj. opolskie
Korfantów 6 kwietnia 2009 r.

GEN.IY.6134-2/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30.03.2009 r. (data wpływu

02.04.2009 r.) uprzejmie informuję, że:

- w roku 2008 nie została zawarta umowa na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,

- gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do
schroniska celem zapewnienia im opieki,

- gmina zleciła wyłapanie i przekazanie do schroniska 3 bezdomnych psów,
- koszt realizacji zadania w 2008 r. wyniósł 7 633,19 zł - były to płatności za

opieki jednorazowe z umieszczaniem w schronisku.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001

roku Nr 112, póz. 1198),
— Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227)

Z up Burmistrza
Otrzymuj ą: N ACzat^wAwvDZl ALU

1. Adresat V ^\/
2 a/a mgr inż^tięwn Zioło

PW/AZ



GMINA KRAPKOWICE
Urząd Mi-asta i Gminy

u!. 3 r;ai9 17
47-303 KRAPKOWICE

Recion OOC525719
_NIP 7561678134

GGR
7561678134
.7080-2/09 Krapkowice, 22.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

uL Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat opieki

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

przedkłada następującą informację:

1. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach w 2008 roku realizował zadania przewidziane

w ustawie o ochronie zwierząt poprzez zawarcie porozumienia z Miejskim

Składowiskiem Odpadów „Schronisko dla bezdomnych zwierząt" ul. Gliwicka 20,

47-224 Kędzierzynie-Koźlu.

2. W 2008 roku wyłapano z terenu Gminy Krapkowice i przekazano do schroniska

w Kędzierzynie-Koźlu 13 psów.

3. Łączny koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 11 960 zł z czego 10 psów

przekazano do schroniska w Kędzierzynie-Koźlu na kwotę 9 200 zł w ramach

zawartego porozumienia. Pozostałe 3 psy oddano do schroniska poza umową.



U U U & 3 8 4 5 2 0P
URZĄD GMINY

LASOWICE WIELKIE
46-282 Lasowice WielMe 99A

woj. opolskie
el 077 417 54 70, fax 077 417 54 91

KUP 75-10.n-™ ., Lasowice Wielkie 20.04.2009

GK 0717/GW/13/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z Waszym pismem z dnia 30.03.2009 odpowiadam na zadane

pytania:

1. Gmina Lasowice Wielkie w roku 2008 nie miała zawartej stałej umowy z firmą

wyłapującą bezdomne zwierzęta.

Przekazano jednego bezdomnego psa wyłapanego we własnym zakresie do

schroniska w Opolu - FUNDACJA „MALI BRACIA ŚW. FRANCISZKA" ul. Ligudy 12

45-102 OPOLE.

2. W roku 2008 wyłapano 1 psa. Koszty jakie poniosła Gmina Lasowice Wielkie to:

kwota 300zł za opiekę weterynaryjną i pobyt w schronisku.

3. Koszty realizacji całego zadania - jak w pkt 2.

Forma płatności: jednorazowa - za opiekę weterynaryjną oraz za umieszczenie w

schronisku.

WÓJT GM:
LASOWICE WI

DanydOragat



URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
ul. l Maja 9 Leśnica,dnia 07.04.2009r.

47-150 LEŚNICA

NrREN7081/cj/2009r.

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

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 30 marca 2009r. Urząd Miejski w Leśnicy
podaje poniższą informację:

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2008 roku na terenie działania tutejszego Urzędu
dokonywane było na zasadzie każdorazowego zlecenia usługi wykonywanej przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zamex" 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Ks.Fr.Wyciślika 3
z dowozem do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach.
Na opiekę i utrzymywanie bezdomnych zwierząt zawarta była umowa ryczłtowa
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 16.

2. W roku 2008 osiem razy dokonywano wyłapywania psów z jednoczesnym dowozem
i utrzymaniem 8 psów w schronisku.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 11.053,78 zł. Płatność dokonywana była przelewem
ze środków budżetu gminy każdorazowo po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury przez
przedsiębiorstwo oraz schronisko.

Z wyrazami szacunku.

M.G. Z up. IJBRMISTRJlA

mgrinż



URZĄD MIEJSKI O P
w Lewinie Brzeskim

ul. Rynek !
49-340 Lewin Brzeski

QK.III.6134-27/09 Lewin Brzeski 09.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na Państwo pismo z dn. 30.03.2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu
Miejskiego: 02.04.2009 r.), dotyczące udzielenia informacji publicznej nt. wykonywania
zdania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", uprzejmie informuję, że:

• W 2008 r. Gmina Lewin Brzeski posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" Dorota Kufel, siedziba:
ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
odbywało się każdorazowo po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika tut. Urzędu
Miejskiego. Przedmiotowa firma odpowiadała również za umieszczenie bezpańskich
psów w schronisku dla zwierząt.

• W roku 2008 na terenie Gminy wyłapano łącznie 24 bezdomne psy, z czego 20 zostało
umieszczonych w schronisku, 3 zostały przekazane nowym właścicielom oraz jeden ze
względu na bardzo zły stan zdrowia (potrącony przez samochód) został uśpiony.

• Na koszt wyłapania i przekazania jednego zwierzęcia do schroniska składał się: dojazd
osoby uprawnionej do wyłapywania zwierząt do Gminy wraz z odwiezieniem zwierzęcia
do schroniska (190,00 zł netto + 22% VAT), wyłapanie zwierzęcia bezdomnego (190,00
zł netto + 22% VAT), usługa „Schroniska dla zwierząt" z opieka weterynaryjną (300,00 zł
netto + 7% VAT), za zgłoszenie interwencji w przypadku gdy Urząd jest nieczynny oraz
w soboty i niedziele doliczano każdorazowo kwotę 50,00 zł netto + 22% VAT. Oprócz
w/w kosztów Gmina poniosła dodatkowe wydatki związane z opieką weterynaryjną
zwierząt do czasu przyjazdu osoby wyłapującej zwierzęta. Łącznie koszt realizacji całego
zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami ukształtował się na poziomie 20270,88 zł
brutto.

• Forma płatności - jednorazowa za wyłapanie i umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Z up. Burmistrza

' Pakuła
astęncp Rnrrnistrza

Otrzymują:
<T?) Adresat
2. a/a

ST/JM



Lubrza 07.07.2009 r.

ROŚ-6134/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje iż:

1. W 2008 r. Gmina Lubrza udzieliła l zlecenie na odebranie psa i umieszczenie w schronisku.
2. W 2008 r. był oddany jeden pies do schroniska
3. Koszt za umieszczenie psa w schronisku wyniósł 642 zł.



WÓJT „„. , LUBSZA
49-313 Lubaz;), ul. C rześka 16
-l. ( 0 7 7 ) 411 fl6 30 411 86 29

Lubsza, dnia 06.04.2009 r.

OŚ.0717-2/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. /bez numeru/ dot. udostępniania
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję co
następuje:

1. Czy i z kim gmina miała w 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Lubsza w roku 2008 zlecała telefonicznie wyłapywanie bezdomnych psów
oraz przekazanie do schroniska dla firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ZAMEX" Dorota Kufel 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Ks. Wyciślika 3.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2008 r.
W roku 2008 wyłapano i przekazano do schroniska l psa.

3. Jaki był w 2008 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę.
- forma płatności -jednorazowa za każde zlecenie
- całkowity koszt wyłapania i przyjęcia do schroniska bezdomnych psów wyniósł

w 2008 r. 976,00 zł.

Jednocześnie informuję, iż gmina w roku ubiegłym przekazała mieszkańcom gminy 3
bezdomne psy, zabezpieczając szczepienie przeciw wściekliźnie przekazywanych psów.



Urząd Gminy Łubniany
ul. Opolska 104

46-024 Łubniany

Łubniany, 14.04.2009 r.
RGTL- 7080a/04/09

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

W związku z otrzymanym w dniu 30.03.2009r. (data wpływu 02.04.2009 r.)
wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w
Łubnianach udziela następujących informacji:

- w 2008 r. Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Panu Markowi
Dziuba, Żelazna ul. Nadodrzańska 5,

- w 2008 r. wyłapano na koszt Gminy Łubniany 4 szt. bezdomnych zwierząt,

- realizacja całego zadania wyniosła w 2008 r. 1600 zł, a forma płatności była jednorazowa za
umieszczenie w schronisku.

Otrzymują;
1. adresat
2. a/a



URZĄD GMINY MURÓW
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów

Nr RO.6134-06/09 Murów, dnia 15 kwietnia 2009 r.

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

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 02.04.2009 r.)

uprzejmie informuję, iż:

1. W roku 2008 Gmina Murów miała podpisane umowy na przyjmowanie do schroniska

bezdomnych psów z terenu gminy z Fundacją „Mali Bracia Św. Franciszka" w Opolu oraz

Fundacją „ZWIERZYNIEC" z Wielunia,

2. W roku 2008 z terenu Gminy Murów do schronisk przekazano 12 psów,

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 5.500,00 zł, przy czym forma płatności za opiekę

była jednorazowa i obejmowała m.in.:

a) wyżywienie,

b) opiekę,

c) szukanie osób chętnych i oddanie do adopcji,

d) prowadzenie ewidencji zwierząt przyjętych z terenu Gminy Murów,

e) opiekę weterynaryjną, w zakres której wchodzi:

- 14- sto dniowa kwarantanna,

- odrobaczenie,

- szczepienie,

- leczenie.

Z poważaniem

Otrzymują: mgr inż. Danuta Bartczak
/za zwrotnym potwierdzeniem/ Zast^ooa Wójta

C[) Adresat
2. UG Murów a/a



000524513
M I E J

N a o w e u l . Dubo.s 3
46-100 Namysłów

tel (077> 41 90 300

SM-I-5231-27/09 Namyssłów,27.04.2009r.

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

W odpowiedzi z dnia 02.04.2009r, informuję że Gmina Namysłów realizując
zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w omawianym okresie nie podejmowała
uchwał dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt. Nie rozpatrywano też możliwości
budowy gminnego lub między gminnego schroniska dla zwierząt.

W w/w okresie, nie odebrano też właścicielom zwierząt hodowlanych
/dot.art.7 ust l lub 3 Ustawy o Ochronie Zwierząt /.Nie zanotowano także w roku 2008
przypadków znęcania się nad zwierzętami, w myśl cytowanej wyżej ustawy./.

Realizując zadania gminy, dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt i
prawidłowej opieki nad nimi, na terenie gminy kontynuowano w roku 2008 program
bezpłatnej identyfikacji psów, polegający na znakowaniu psów i rejestrowaniu ich w
centralnej bazie danych. Na dzień 31.12.208r, w rejestrze znajduje się 1600 psów. W
dziesięciu placówkach handlowych na terenie miasta umieszczono bezpłatne zestawy
higieniczne WC-PIES, które rozprowadzane są wśród mieszkańców bezpłatnie / w roku 2008
- ISOOszt /.Sklepy te oznaczone zostały specjalnymi plakatami, celem łatwiejszego dostępu
do nich. Na terenie rynku umieszczono także, specjalne pojemniki, w których można również
bezpłatnie pobierać w/w zestawy. Natomiast w szkołach strażnicy miejscy przeprowadzili
spotkania z dziećmi, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z trzymaniem
zwierząt oraz obowiązkami właścicieli w tym zakresie.

W roku 2008 wyłapano 14 psów, które były następnie utrzymywane na koszt
gminy,. Całkowity koszt wyniósł 8 500,00 zł. Na sprawy związane z poprawą sytuacji
związanej z poprawą stanu trzymania psów na terenie gminy / znakowanie, zakup zestawów
WC Pies, utrzymania zwierząt itp./ wydano 50 000 zł.
Na wniosek TOŻ, każde zgłoszenie w/w problemów sprawdzane jest przez Straż Miejską w
trybie natychmiastowym.

Z poważaniem

A/O
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Baborów,2009-04-14
**URM123TKZ

iMINY BABORÓW
48-120Baborów

11 Dąbrowszczaków 2p

Nr GZG.11.6071/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję:

1. W 2008 roku Gmina Baborów posiadała podpisane porozumienie dotyczące

wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla

bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie- Koźlu.

2. Do schroniska w 2008 roku trafiły 4 psy z terenu Gminy Baborów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 3680 złotych. Gmina

Baborów zawarła porozumienie z Gminą Kędzierzyn-Koźle na umieszczenie

dwóch psów w schronisku płacąc jednorazowo ustaloną kwotę 1840 zł.

Za każdego kolejnego psa wnoszono opłatę odrębnie po otrzymaniu faktury za

przyjęcie psa do schroniska.



O P

URZĄD MIASTA Brzeg'dnia 16-04-2009 r'
BRZEG

UOŚ-II-7082-1/P-28/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. (wpływ do tut. Urzędu
2.04.09 r.) informuję, że całościowy koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Brzegu
w roku 2008 wyniósł 123.737,76 zł w tym:

• 68.043,48 zł. - utrzymanie tymczasowego przytuliska oraz odłów bezdomnych
zwierząt (umowa z Zakładem Higieny Komunalnej Sp. z o.o.);

• 31.200,00 zł - całodobowa opieka weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami
(umowa z lekarzem weterynarii);

• 7500,00 zł - zakup karmy celem dokarmiania bezdomnych kotów;
• 13.300,00 - prace remontowe w przytulisku dla bezdomnych zwierząt;
• 3694,28 - koszt nagród i gadżetów w konkursach propagujących tematykę

niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom.

Ponadto informuję, iż w roku 2008 w tymczasowym przytulisku dla bezdomnych
zwierząt w Brzegu przyjęto 114 bezdomnych psów z tego:
- 65 szt. trafiło do adopcji;
- 22 szt. powróciło do właścicieli;
- 2 szt. zbiegły z przytuliska;
- 2 szt. ze względu na stan zdrowia zostały poddane eutanazji;
- l szt. przebywała na leczeniu w gabinecie weterynaryjnym;
- 2 szt. zostały wykradzione z przytuliska;
- 20 szt. oczekiwało na adopcję.

listrza

ift"r



• R Z Ą
46-220 w

Byczyna, dnia 09.04.2009r.

Bk.VII-761^ 709

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu

i skutków wykonywania zadania pod nazwą „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywania „ informuję, iż Gmina Byczyna

nie zawarła stałej umowy, jak również nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt

w roku 2008.

Z poważaniem

A/a



Urząd Gminy
46-053 Chrząstowice

woj. opolskie Chrząstowice 2009-04-17

OŚ-6052-4/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r., Urząd Gminy Chrząstowice

informuje, co następuje:

1. Gmina w 2008 r. miała zawarte następujące umowy w zakresie

wyłapywania bezdomnych zwierząt:

• z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ZAMEX, Miasteczko Śląskie

ul. Śląska 129;

• z Panią Anną Czempik - właścicielką Schroniska dla Zwierząt z siedzibą

w Miedarach przy ul. l-go Maja;

• z Fundacją „Mali Bracia św. Franciszka" z siedzibą w Opolu przy

ul. Ligudy 12;

2. Na terenie gminy wyłapano 4 bezdomne psy.

3. Całkowity koszt realizacji umów wyniósł 1320,80 zł. (opłaty jednorazowe

na podstawie faktur).

Z up. Wójta
SeKJetarz Gminy

-Je.<~«-*-w l
rygida Etulęba



WÓJT GMINY DĄBROWA
49-120 Dąbrowa

ul. Ks. prol. Jóxefa Sztonyka 56

Nr DG 6060-3/09 Dąbrowa, dnia 06.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 r. informuję, że Gmina
Dąbrowa w 2008 r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla
osoby fizycznej, która zgodnie z umową zobowiązana jest do wyłapywania
bezdomnych psów i przekazywania ich do schroniska dla zwierząt.

W ciągu 2008 r. mieliśmy 10 interwencji z terenu naszej gminy.
Wyłapano 10 sztuk bezdomnych psów. Były to zlecenia jednorazowe, koszt
realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł: 4300 zł.



Urząd Gminy Dobrzeń Wielki; 2009-04-15
ul. Namyslowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki
tel./fa.x (0-77) 4695-524

e-mail: ug@dobrzenwielki p!
NIP: 754-11-37-731

R-6052/4/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 roku dotyczące udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie zwierząt

informuję, że:

1) w 2008 roku Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie

im dalszej opieki Fundacji „Mali Bracia św. Franciszka", ul. Ligudy 12, 45-109 Opole;

2) w 2008 roku wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 9 psów i 4 szczeniaki;

3) koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 2.900,- zł.

Forma płatności - jednorazowa za każde wyłapane l oddane pod opiekę zwierzę.

a / a

Sporządziła: IK



t? f
Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26,46-146 Domaszowice

woj. opolskie
REGON ooo53289§ NIP 75241-55401 Domaszowice 2009-04-20

GN. 6134- 1/09

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

Nawiązując do pisma z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie stosowania ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt / Dz U Nr 106, póz. 1002 z
późn. zm./ uprzejmie informuję, że w 2008 roku z terenu gminy Domaszowice
zostały umieszczone w schronisku 2 psy .Całkowity koszt utrzymania psów w
schronisku za 2008 wyniósł 16.644,00 zł.

Jednocześnie informuję, że ze względu na mały stopień występowania
zjawiska bezdomności zwierząt na naszym terenie, Gmina Domaszowice nie
podpisała stałej umowy ze schroniskiem.



o?
URZĄD MIEJSKI
WGŁOGÓWKU

Rynek l, 4S-2SO Głojówek
M. 0-77/4069900. fair 4069906

Głogówek, dnia 06.04.2009 r.
NLROŚ - IV - 7080/3/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS"

04-886 WARSZAWA
ul. GARNCARSKA 37 A

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca br. dotyczące udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" informuję, iż:
- w roku 2008 gmina Głogówek posiadała porozumienie z Gminą Kędzierzyn - Koźle, która

zarządza schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, wyłapuje bezdomne psy i zapewnia im
dalszą opiekę;

- psy odbierane są na zgłoszenie tut. Urzędu;
- na koszt gminy zostało w roku 2008 wyłapanych 11 sztuk psów;
- łączny koszt realizacji zadania w 2008 roku wynosił 10 120,00 zł w tym:

> 9 200,00 zł w formie jednorazowej - dotacji na podstawie zawartego
porozumienia -10 sztuk,

> zlecenie w kwocie 920,00 zł wynikające z dodatkowej potrzeby umieszczenia
l sztuki psa w schronisku.

Andrzaj Kałamarz



U R Z Ą u M I Ę , nłiihr-7vrp Hn 07 04w GŁUBCZYCACH uiuoczyce an. u / .ut
ul Niepodległe ^.48-100 Głubczyce
tel (077)48b302< f a x (077) 4852416
• 1- N1P74; i<"n;:;57P-C00525694

OA.II.0881/4/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, udzielamy odpowiedź na
pytania zawarte we wspomnianym wniosku.

1. W 2008r. gmina Głubczyce posiadała i nadal posiada stałą mowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze schroniskiem dla zwierząt w Raciborzu.
Zwierzęta wyłapywane były przez strażników miejskich i przekazywane
pracownikom schroniska. We wspomnianym schronisku została im
zapewniona odpowiednia opieka, w tym weterynaryjna.

2. Na koszt gminy w ubiegłym roku wyłapano i umieszczono w schronisku 17
psów, gdzie były lub są utrzymywane do chwili obecnej.

3. W 2008r. koszt realizacji zadania wynosił 18.558zł, a opłaty wnoszone były
jednorazowo za umieszczenie w schronisku i roczne utrzymanie psa w
odpowiednich warunkach z zapewnieniem opieki weterynaryjnej.

4. Ponadto gmina poniosła koszty za uśpienie ze względów humanitarnych 5
psów, które w wyniku wypadków komunikacyjnych odniosły obrażenia nie
kwalifikujące ich do leczenia. Ww. łączne koszty to 185,67zł opłacane
każdorazowo.

5. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 18.743,67 zł.

Otrzymuje: »

Bl
1. Adresat
2. A/a.

mgr



Głuchołazy dn. 03.04.2009 roku
530589206

STRAŻ MIEJSKA
48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15
Tel. 077 4 ( W 2 I 0 5

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

dotyczy: pisma z dnia 02.04.2009 roku, nr dz. 4952

W załączeniu przesyłam dane zawarte w piśmie nr dz. 4952 z dnia 30.03.2009 roku /data

wpływu 02.04.2009 roku/:

> Adl;

- gmina Głuchołazy ma zawartą umowę stałą ze Schroniskiem dla Zwierząt w Konradowej k. Nysy;

> Ad2;

- w roku 2008 zostało wyłapanych 26 psów;

> Ad3:

- roczny koszt wkładu gminy na utrzymanie schroniska wynosi 24.500,00.

Z wyrazami szacunku...

Komendant
Straży Miejskiej w Głuchołazach

mgr mż.Tomasz Dziedziński

T.D. /tel. 77 409 21 057
2009-04-03 13:59
C:\Documents and Settings\Użytkownik komputera\Pulpit\Komendant\Pisma\Pisma-2009\Pisma 2009-
Instytucje\Biuro Ochrony Zwierzat-03.04.09.doc



U R Z Ą D M I E J S K I
W G O G O L I N I E

Gogolin 2009-04-03

WG.IY.7080-3/2009

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

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dnia 30 marca 2009 r.

• Gmina Gogolin w 2008 roku miała zawartą umowę z Gminą Kędzierzyn - Koźle
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Umowa obejmowała:

-*L wyłapywanie zgłoszonych bezdomnych psów,
•4 transport psów do schroniska,
4- umieszczanie psa w schronisku do czasu odbioru przez właściciela,

sprzedaż lub naturalną śmierć,
«4 stałą opiekę weterynaryjną,
4 obowiązkowe szczepienie i leczenie na terenie schroniska,

• W 2008 roku przekazano do schroniska 14 bezdomnych psów z terenu gminy
Gogolin.

• Koszt utrzymania bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku w
Kędzierzynie- Koźlu wyniósł w 2008 roku 12 880 zł

*4 9 200 zł - płatne jednorazowo jako partycypacja w kosztach
utrzymania schroniska

4. 3 680 zł - odrębne zlecenia na usługę.

Z u p . BURMISTRZA

l r,;';ui \ l i o i s k i \\ ( i n u . i l m i e • 4~- . i2 i> (n- ju l i i ) . ul kiupkowicLi < > - Icl : -4N -4S "7~ 4-



Urząd Miejski w GowowłeŚl.
46-310 Gorzów Sl..̂̂  Gorzów Sl. 2009-04-06
ul. Wojska Polskiego 1

woj. opolskie
N,P 576-12-40-708

GRL-III-6134/2/09 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Dla Zwierząt" Agros"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 30.03.2009r. informuje, że sprawy wyłapywania oraz opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy zostały rozwiązane na stałe poprzez
podpisanie umowy ze specjalistycznymi firmami, które w przypadku
wystąpienia zagrożenia (po naszym telefonicznym zgłoszeniu zdarzenia)
przystępują do jego eliminacji.
Firmą świadczącą nam usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych psów
z terenu gminy Gorzów Sl. jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zamex" ul.
Ks. Franciszka Wyciślika w Miasteczku Sl. reprezentowaną przez Panią
Dorotę Kufel. Natomiast schwytane zwierzęta przekazywane są do schroniska
dla zwierząt zarządzanego przez Panią Annę Jarzombek znajdującego
w Miedarach przy ulicy l -go Maja, z którą również mamy zawartą umowę
na przyjmowanie bezdomnych psów.
W 2008r. wyłapano i przekazano do w/w schroniska 4 psy. Poniesiono koszty
z tego tytułu w wysokości 2427,00 złotych.



BURMISTRZ G R O D K O W A Grodków Q3 kwietnia 20Q9r

49-200 Grodków ul Warszawska 29

GK. III 7062/59/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

Burmistrz Grodkowa w odpowiedzi na wniosek Fundacji dla zwierząt „Argos"
informuje że:

1. w 2008r. Gmina Grodków miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i dostarczenie ich do schroniska z siedzibą w Miedarach przy ul. l Maja
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610
Miasteczko Śląskie, reprezentowanym przez Panią Dorotę Kufel oraz umowę z
„Schroniskiem dla Zwierząt", reprezentowanym przez Annę Jarzombek na przyjęcie
zwierząt bezdomnych do schroniska i opiekę weterynaryjną,

2. w 2008r. z terenu gminy i miasta Grodków wyłapano i odwieziono do schroniska
22 szt. bezdomnych zwierząt,

3. koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2008r. - 13 900,00 zł. Opłata za przyjęcie
zwierząt do schroniska płatna była ryczałtem w kwocie 6420,00 zł brutto na rok oraz
opłata za wyłapanie i odwiezienie zwierząt do schroniska płatna była - 380,00 zł za
szt.

Z up.

Terasa Oliwa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Miłosz Dębowski
Tel. 0774040315



09 04 06 15:12 Izb i cko
0774631254 str . l

Gmina
IZBICKO

URZĄD GMINY w JZBICKU
ul. Powstańców ŚL 12

47-180 IZBICKO
wwwJzbicko.pl ug@izbicko.pl

Tel. +4877 461 72 21, +4877 461 72 66, fax +4877 463 12 54
Izbickó"! 2009-04-06

RGL-6134/5-1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. dot. udzielenia informacji na temat
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, Urząd Gminy w Izbicku przesyła informacje w w/w sprawie.
Ad. 1. Gmina Izbickó nie miała podpisanej na stałe umowy na -wyłapywanie bc/,Uumnycn
zwierząt, w momencie wystąpienia takiej sytuacji udzielała zlecenia,
Ad. 2. W 2008 r. na terenie naszej gminy zostało wyłapanych osiem bezdomnych zwierząt
(psów).
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania określonego w pkt2 wynosił 4 888,83 zł. Płatność była
dokonywana każdorazowo za wykonanie zlecenia.

Z poważaniem:



WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. STRZELECKA 67

TEL. ( 077 ) 463-23-22 , 463-23-67 , FAX ( 077 ) 463-23-8
www.jemielnica.pl ug@jemielnica.pl

Jemielnica, dnia 20.04.2008 r.
IB 7062-1/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2009 r. r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż Gmina Jemielnica nie podpisała
stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt .
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt zlecane jest w momencie zaistnienia potrzeby .
W 2008 r. wyłapano trzy bezdomne pasy, które się wałęsały na terenie wsi Jemielnica i Barut
Koszt całkowity usługi wyniósł 1955,98 była to opłata jednorazowa.

z poważaniem

Otrzymuje:
1. adresat
2. A/a

ZAST WÓJTA



URZĄD GMINY KAMIENNIK
48-388 Kamiennik

woj. opolskie

Kamiennik, 2009-04-07
RG - 6052/3/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. na temat sposobu i skutków wykonania

zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję że:

1) problem bezdomności zwierząt na gminie Kamiennik liczącej 3738 mieszkańców istnieje

marginalnie i zawsze znajdujemy chętnego do adopcji zwierzęcia. Nie mniej jednak ponownie

staramy się o przyjęcie Gminy do schroniska w Konradowej koło Nysy.

2) na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w budżecie gminy na 2008 r. zaplanowano kwotę

1500,-zł, wyłapaliśmy jednego bezdomnego psa, który po 15 dniowej obserwacji przez

lekarza wet i zaszczepieniu przeciw wściekliźnie zostały oddany do adopcji rodzinie z terenu

gminy.

3) koszt realizacji całego zadania wyniósł Gminę 163,40zł, tj. umowa zlecenie za 15 dniową

opiekę plus koszty szczepienia.

Z poważaniem

'L up. Włójta
GMINY

mer (/te. Janfsiaw Kogus



U R Z Ą D M I E J b M A N . c f R Z l
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1

centr. 0 7 7 / 4 8 5 4 3 56-8
sekretariat 0 7 7 / 4 8 5 45 04

fax 077/ 485 43 59 Kietrz, 06.04.2009 r.
WÓR 7080/03/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. (bez numeru) Urząd Miejski w Kietrzu
uprzejmie informuje, że w roku 2008:

1. wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zlecano firmom:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .,ZAMEX" D. Kufel, ul. Ks. Wyciślika 3, 42-610
Miasteczko Śląskie,
„Schronisko dla Zwierząt", A. Jarzombek, ul. l-go Maja, 42-674 Miedary,

- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400
Racibórz.

2. wyłapano i przekazano do schroniska 8 bezdomnych psów,
3. koszt realizacji ww. zadań wyniósł 5.187,20 zł (forma płatności-jednorazowa).

Ponadto informuję, że w 2009 r. na świadczenie wymienionych usług zawarto umowę
z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z. o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400
Racibórz.

B U R M S T R Z



URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN - KOŹLE
47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL.PIRAMOWTCZA 32 TEL 077/40 50 311 FAX 077/482 24 39

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I INFRASTRUKTURY
47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL.PLANETORZA 2 TEL. 077/40 52 625, 077/40 52 622 e-mail osi@kedzierzynkozle.pl

Kędzierzyn-Koźle, dn. 2009-04-16

OSI.6134-11/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, na temat sposobu i skutków
wykonywania obowiązku ustawowego, wynikającego z art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt, w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywania, informuję:

1. Uchwałą Nr LI1I/679/2002 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 czerwca 2002
roku został nadany Statut Miejskiemu Składowisku Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu.
Jednym z zadań tej jednostki jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie. W celu realizacji powyższego zadania, w skład struktury organizacyjnej
Składowiska wchodzi schronisko dla bezdomnych zwierząt, położone w Kędzierzynie-
Koźlu przy ul. Gliwickiej 20. Schronisko zapewnia opiekę psom bezdomnym z terenu
miasta oraz świadczy usługi gminom ościennym w zakresie swoich zadań statutowych.

2. W roku ubiegłym do schroniska przyjęto 312 psów. Do adopcji trafiło 209 zwierząt. Średnio
przebywa w schronisku ponad 100 psów.

3. Wydatki budżetowe poniesione w związku z prowadzeniem schroniska wyniosły w roku
ubiegłym 425.777,78 zł, w tym koszt utrzymania schroniska - 236.124,58 zł oraz wydatki
inwestycyjne - 189.653,20 zł.

a/a
Wydzi

Kwiczak



URZĄD MIEJSKI
46-200 Kluczbork

ul. Katowicka l
Referat Promocji, Rozwoju

i Integracji Europejskiej
Kluczbork, dnia 12 marca 200«

IE 0717-5-3/08

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, iż w roku 2007 Gmina Kluczbork
posiadała podpisane następujące umowy:

1. z firmą "ZAMEX" Dorota Kufel (z siedzibą w 42-610 Miasteczku Śląskim,
ul. Ks. Franciszka Wyciślika 3) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Kluczbork i dostarczanie ich do schroniska. Za wykonaną usługę ustalono wynagrodzenie
w formie rocznego abonamentu w kwocie 11.000,- zł - bez względu na ilość wyłapanych
zwierząt.

2. z Panią Anną Jarzombek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą "Schronisko dla
Zwierząt" (z siedzibą w 42-676 Miedarach, ul. 1-go Maja) na utrzymywanie dostarczonych
zwierząt w schronisku w Miedarach aż do przejęcia przez nowego właściciela lub naturalnej
śmierci jak również zapewnienie im opieki weterynaryjnej. Za wykonanie usługi ustalono
wynagrodzenie w formie rocznego abonamentu w wysokości 16.050,- zł - bez względu na
ilość przyjętych do schroniska zwierząt.

Jednocześnie informuję, że w ubiegłym roku z terenu gminy Kluczbork wyłapano
52 sztuki bezdomnych zwierząt, które zostały przekazane do schroniska w Miedarach.

K I E R CVW N l K
Referatu Proifocti, Rozwoju

i Integracji<Tpffdpejskiej

mgr Gr/ćyń/z Błażewski
Otrzymuje:

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

Do wiadomości:
1. Referat Ochrony Środowiska...
2. a/a



Urząd Miasta i Gminy
-

woj .opoisk ie
u! Ks.Ci 3nki39

Kolonowskie, 2009-04-08

NR GK 708174/09 OCHRONY ZWIERZĄT
Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. informuję:
1. Zwierzęta były wyłapywane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

"ZAMEX"Dorota Kufel, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42 - 610 Miasteczko Śląskie.
2. W 2008 roku umowę na umieszczanie zwierząt w schronisku zawieraliśmy z Panią

Anną Jarzombek, 42 - 600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 52. Schronisko
zlokalizowane jest w Miedarach.

3. Gmina Kolonowskie prowadzi interwencyjne akcje wyłapywania bezdomnych
zwierząt. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2008 roku 6.597 zł.

4. W 2008 roku wyłapano 9 psów.

6 11 140 w. 30
gi@kolonowskie.pl



Urząd Gminy
46-070 Komprachciće

ul. Kolejowa ?
-i.(o-77) 4031?oo.01,02 Komprachciće, dnia 10.04.2009r.

Fax 403 i .';,;.

BGR/Oś/6134/4/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka na
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję iż:

1. W 2008r. gmina posiadała podpisaną umowę zlecenie z uprawnionym podmiotem
świadczącym usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych psów z z terenu gminy.

2. Na terenie gminy wyłapano 5 szt. bezdomnych psów, z czego wszystkie zostały
przekazane do schroniska dla zwierząt.

3. Koszt realizacji zadania, czyli koszt wyłapania i umieszczenia w schronisku w 2008 r.
wynosił - 2200,00 zł.

4. Gmina ponosiła koszty jednorazowo, za wykonaną usługę.

Pawbl Smolarek



BURMISTRZ KORFANTOWA
fynek4,48-317Korfcntów •'

woj. opolskie
Korfantów 6 kwietnia 2009 r.

GEN.IY.6134-2/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30.03.2009 r. (data wpływu

02.04.2009 r.) uprzejmie informuję, że:

- w roku 2008 nie została zawarta umowa na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,

- gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do
schroniska celem zapewnienia im opieki,

- gmina zleciła wyłapanie i przekazanie do schroniska 3 bezdomnych psów,
- koszt realizacji zadania w 2008 r. wyniósł 7 633,19 zł - były to płatności za

opieki jednorazowe z umieszczaniem w schronisku.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001

roku Nr 112, póz. 1198),
— Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227)

Z up Burmistrza
Otrzymuj ą: N ACzat^wAwvDZl ALU

1. Adresat V ^\/
2 a/a mgr inż^tięwn Zioło

PW/AZ



GMINA KRAPKOWICE
Urząd Mi-asta i Gminy

u!. 3 r;ai9 17
47-303 KRAPKOWICE

Recion OOC525719
_NIP 7561678134

GGR
7561678134
.7080-2/09 Krapkowice, 22.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

uL Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat opieki

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

przedkłada następującą informację:

1. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach w 2008 roku realizował zadania przewidziane

w ustawie o ochronie zwierząt poprzez zawarcie porozumienia z Miejskim

Składowiskiem Odpadów „Schronisko dla bezdomnych zwierząt" ul. Gliwicka 20,

47-224 Kędzierzynie-Koźlu.

2. W 2008 roku wyłapano z terenu Gminy Krapkowice i przekazano do schroniska

w Kędzierzynie-Koźlu 13 psów.

3. Łączny koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 11 960 zł z czego 10 psów

przekazano do schroniska w Kędzierzynie-Koźlu na kwotę 9 200 zł w ramach

zawartego porozumienia. Pozostałe 3 psy oddano do schroniska poza umową.



U U U & 3 8 4 5 2 0P
URZĄD GMINY

LASOWICE WIELKIE
46-282 Lasowice WielMe 99A

woj. opolskie
el 077 417 54 70, fax 077 417 54 91

KUP 75-10.n-™ ., Lasowice Wielkie 20.04.2009

GK 0717/GW/13/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z Waszym pismem z dnia 30.03.2009 odpowiadam na zadane

pytania:

1. Gmina Lasowice Wielkie w roku 2008 nie miała zawartej stałej umowy z firmą

wyłapującą bezdomne zwierzęta.

Przekazano jednego bezdomnego psa wyłapanego we własnym zakresie do

schroniska w Opolu - FUNDACJA „MALI BRACIA ŚW. FRANCISZKA" ul. Ligudy 12

45-102 OPOLE.

2. W roku 2008 wyłapano 1 psa. Koszty jakie poniosła Gmina Lasowice Wielkie to:

kwota 300zł za opiekę weterynaryjną i pobyt w schronisku.

3. Koszty realizacji całego zadania - jak w pkt 2.

Forma płatności: jednorazowa - za opiekę weterynaryjną oraz za umieszczenie w

schronisku.

WÓJT GM:
LASOWICE WI

DanydOragat



URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
ul. l Maja 9 Leśnica,dnia 07.04.2009r.

47-150 LEŚNICA

NrREN7081/cj/2009r.

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

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 30 marca 2009r. Urząd Miejski w Leśnicy
podaje poniższą informację:

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2008 roku na terenie działania tutejszego Urzędu
dokonywane było na zasadzie każdorazowego zlecenia usługi wykonywanej przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zamex" 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Ks.Fr.Wyciślika 3
z dowozem do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach.
Na opiekę i utrzymywanie bezdomnych zwierząt zawarta była umowa ryczłtowa
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 16.

2. W roku 2008 osiem razy dokonywano wyłapywania psów z jednoczesnym dowozem
i utrzymaniem 8 psów w schronisku.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 11.053,78 zł. Płatność dokonywana była przelewem
ze środków budżetu gminy każdorazowo po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury przez
przedsiębiorstwo oraz schronisko.

Z wyrazami szacunku.

M.G. Z up. IJBRMISTRJlA

mgrinż



URZĄD MIEJSKI O P
w Lewinie Brzeskim

ul. Rynek !
49-340 Lewin Brzeski

QK.III.6134-27/09 Lewin Brzeski 09.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na Państwo pismo z dn. 30.03.2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu
Miejskiego: 02.04.2009 r.), dotyczące udzielenia informacji publicznej nt. wykonywania
zdania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania", uprzejmie informuję, że:

• W 2008 r. Gmina Lewin Brzeski posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" Dorota Kufel, siedziba:
ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
odbywało się każdorazowo po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika tut. Urzędu
Miejskiego. Przedmiotowa firma odpowiadała również za umieszczenie bezpańskich
psów w schronisku dla zwierząt.

• W roku 2008 na terenie Gminy wyłapano łącznie 24 bezdomne psy, z czego 20 zostało
umieszczonych w schronisku, 3 zostały przekazane nowym właścicielom oraz jeden ze
względu na bardzo zły stan zdrowia (potrącony przez samochód) został uśpiony.

• Na koszt wyłapania i przekazania jednego zwierzęcia do schroniska składał się: dojazd
osoby uprawnionej do wyłapywania zwierząt do Gminy wraz z odwiezieniem zwierzęcia
do schroniska (190,00 zł netto + 22% VAT), wyłapanie zwierzęcia bezdomnego (190,00
zł netto + 22% VAT), usługa „Schroniska dla zwierząt" z opieka weterynaryjną (300,00 zł
netto + 7% VAT), za zgłoszenie interwencji w przypadku gdy Urząd jest nieczynny oraz
w soboty i niedziele doliczano każdorazowo kwotę 50,00 zł netto + 22% VAT. Oprócz
w/w kosztów Gmina poniosła dodatkowe wydatki związane z opieką weterynaryjną
zwierząt do czasu przyjazdu osoby wyłapującej zwierzęta. Łącznie koszt realizacji całego
zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami ukształtował się na poziomie 20270,88 zł
brutto.

• Forma płatności - jednorazowa za wyłapanie i umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Z up. Burmistrza

' Pakuła
astęncp Rnrrnistrza

Otrzymują:
<T?) Adresat
2. a/a

ST/JM



Lubrza 07.07.2009 r.

ROŚ-6134/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje iż:

1. W 2008 r. Gmina Lubrza udzieliła l zlecenie na odebranie psa i umieszczenie w schronisku.
2. W 2008 r. był oddany jeden pies do schroniska
3. Koszt za umieszczenie psa w schronisku wyniósł 642 zł.



WÓJT „„. , LUBSZA
49-313 Lubaz;), ul. C rześka 16
-l. ( 0 7 7 ) 411 fl6 30 411 86 29

Lubsza, dnia 06.04.2009 r.

OŚ.0717-2/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. /bez numeru/ dot. udostępniania
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję co
następuje:

1. Czy i z kim gmina miała w 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Lubsza w roku 2008 zlecała telefonicznie wyłapywanie bezdomnych psów
oraz przekazanie do schroniska dla firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ZAMEX" Dorota Kufel 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Ks. Wyciślika 3.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2008 r.
W roku 2008 wyłapano i przekazano do schroniska l psa.

3. Jaki był w 2008 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę.
- forma płatności -jednorazowa za każde zlecenie
- całkowity koszt wyłapania i przyjęcia do schroniska bezdomnych psów wyniósł

w 2008 r. 976,00 zł.

Jednocześnie informuję, iż gmina w roku ubiegłym przekazała mieszkańcom gminy 3
bezdomne psy, zabezpieczając szczepienie przeciw wściekliźnie przekazywanych psów.



Urząd Gminy Łubniany
ul. Opolska 104

46-024 Łubniany

Łubniany, 14.04.2009 r.
RGTL- 7080a/04/09

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

W związku z otrzymanym w dniu 30.03.2009r. (data wpływu 02.04.2009 r.)
wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w
Łubnianach udziela następujących informacji:

- w 2008 r. Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Panu Markowi
Dziuba, Żelazna ul. Nadodrzańska 5,

- w 2008 r. wyłapano na koszt Gminy Łubniany 4 szt. bezdomnych zwierząt,

- realizacja całego zadania wyniosła w 2008 r. 1600 zł, a forma płatności była jednorazowa za
umieszczenie w schronisku.

Otrzymują;
1. adresat
2. a/a



URZĄD GMINY MURÓW
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów

Nr RO.6134-06/09 Murów, dnia 15 kwietnia 2009 r.

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

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 02.04.2009 r.)

uprzejmie informuję, iż:

1. W roku 2008 Gmina Murów miała podpisane umowy na przyjmowanie do schroniska

bezdomnych psów z terenu gminy z Fundacją „Mali Bracia Św. Franciszka" w Opolu oraz

Fundacją „ZWIERZYNIEC" z Wielunia,

2. W roku 2008 z terenu Gminy Murów do schronisk przekazano 12 psów,

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 5.500,00 zł, przy czym forma płatności za opiekę

była jednorazowa i obejmowała m.in.:

a) wyżywienie,

b) opiekę,

c) szukanie osób chętnych i oddanie do adopcji,

d) prowadzenie ewidencji zwierząt przyjętych z terenu Gminy Murów,

e) opiekę weterynaryjną, w zakres której wchodzi:

- 14- sto dniowa kwarantanna,

- odrobaczenie,

- szczepienie,

- leczenie.

Z poważaniem

Otrzymują: mgr inż. Danuta Bartczak
/za zwrotnym potwierdzeniem/ Zast^ooa Wójta

C[) Adresat
2. UG Murów a/a



000524513
M I E J

N a o w e u l . Dubo.s 3
46-100 Namysłów

tel (077> 41 90 300

SM-I-5231-27/09 Namyssłów,27.04.2009r.

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

W odpowiedzi z dnia 02.04.2009r, informuję że Gmina Namysłów realizując
zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w omawianym okresie nie podejmowała
uchwał dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt. Nie rozpatrywano też możliwości
budowy gminnego lub między gminnego schroniska dla zwierząt.

W w/w okresie, nie odebrano też właścicielom zwierząt hodowlanych
/dot.art.7 ust l lub 3 Ustawy o Ochronie Zwierząt /.Nie zanotowano także w roku 2008
przypadków znęcania się nad zwierzętami, w myśl cytowanej wyżej ustawy./.

Realizując zadania gminy, dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt i
prawidłowej opieki nad nimi, na terenie gminy kontynuowano w roku 2008 program
bezpłatnej identyfikacji psów, polegający na znakowaniu psów i rejestrowaniu ich w
centralnej bazie danych. Na dzień 31.12.208r, w rejestrze znajduje się 1600 psów. W
dziesięciu placówkach handlowych na terenie miasta umieszczono bezpłatne zestawy
higieniczne WC-PIES, które rozprowadzane są wśród mieszkańców bezpłatnie / w roku 2008
- ISOOszt /.Sklepy te oznaczone zostały specjalnymi plakatami, celem łatwiejszego dostępu
do nich. Na terenie rynku umieszczono także, specjalne pojemniki, w których można również
bezpłatnie pobierać w/w zestawy. Natomiast w szkołach strażnicy miejscy przeprowadzili
spotkania z dziećmi, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z trzymaniem
zwierząt oraz obowiązkami właścicieli w tym zakresie.

W roku 2008 wyłapano 14 psów, które były następnie utrzymywane na koszt
gminy,. Całkowity koszt wyniósł 8 500,00 zł. Na sprawy związane z poprawą sytuacji
związanej z poprawą stanu trzymania psów na terenie gminy / znakowanie, zakup zestawów
WC Pies, utrzymania zwierząt itp./ wydano 50 000 zł.
Na wniosek TOŻ, każde zgłoszenie w/w problemów sprawdzane jest przez Straż Miejską w
trybie natychmiastowym.

Z poważaniem

A/O



BURMISTRZ NIEMODLINA
ul.Boh. Powst. Śl. 37

49-100 Niemodlin
RSN.6134-3/09

D P

Niemodlin, dnia 14 kwietnia 2009 r.

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

W odpowiedzi na Państwa prośbę zawartą w piśmie z dnia 30 marca
2009 r.) data wpływu do tut. Urzędu 2 kwietnia 2009 r.) w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:

1. Gmina Niemodlin zawarła w dniu l marca 2008 r. umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu Gminy Niemodlin i przekazywaniu ich do
schroniska dla zwierząt z Panem Markiem Dziuba zam. Żelazna.

2. W 2008 r. z terenu Gminy Niemodlin wyłapano 12 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2008 r. 5.760,00 zł. Zapłata.

wynagrodzenia następowała po wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

Z up. BURMISTRZA

BartlomidjjKostrzt
Z-caEfeflPTST



Burmistrz Nysy

BP.0628.12/09 08.04.2009r.

Kierownik Biura
Ochrony Zwierząt
Tadeusz Wypych

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 marca
2009 roku w zakresie „sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję:

1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Gmina Nysa realizuje za
pośrednictwem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej, które jest
Schroniskiem międzygminnym utworzonym przez 6 gmin (Nysa, Otmuchów,
Paczków, Skoroszyce, Głuchołazy i Prudnik). Wymienione gminy partycypują
proporcjonalnie do swojej wielkości w kosztach jego utrzymania na podstawie
zawartych umów. Schronisko jest jednostką Gminy Nysa.

2. W roku 2008 z terenu gminy Nysa do Schroniska przyjęto 84 psy. Średni dzienny
koszt utrzymania l psa za rok 2008 kształtował się w granicach 4,70 zł.

3. Udział w ogólnych kosztach utrzymania schroniska przez gminę Nysa wyniósł
56491,25 zł. Forma płatności za opiekę oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt.
Koszty realizacji całego zadania przedstawia tabela l.

Tab. 1. Zbiorcze zestawienie ilość przyjętych psów do schroniska za okres 01.01.2008 -
31.12.2008

Gmina

Nysa
Prudnik

Otmuchów
Paczków

Skoroszyce
Głuchołazy

Razem

Ilość przyjętych psów w szt.

84
41
23
18
16
32

214

Koszt utrzymania
schroniska w zł

56491,25
27 742,14
13 345,46
12961,15
6071,77

24 171,23
140783,00

B U*

Hnta Barska

Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa
Centrala: Tel. (0-7?) 408 05 00, Fax (0-77) 433 27 05, Fax (0-77) 408 06 14

Sekretariat: Tel. (0-77) 408 05 OS, Tel. (0-77) 433 22 74, Internet: nysa(2>www.nysa.pl, www.nysa.pl



Zwierzostan schroniska w 2008 r.:

Zwierzęta przyjęte:

psy 369 szt.
szczenięta 181 szt.

koty 352 szt.

Do adopcji oddano:

nc\/ 1 7Q cyt-jJoy J. / j? DZ.L.

szczenięta 160 szt.

- koty 300 szt.

Średni, dzienny stan zwierząt:

psy 82 szt.

szczenięta 7 szt.

koty 79 szt.

Zwierzęta poddane eutanazji:

psy 53 szt.

szczenięta 3 szt.

- koty 12 szt.

Zwierzęta zbiegłe:

psy 4 szt.

szczenięta O szt.

koty 8 szt.

Zwierzęta padłe:

psy 5 szt. )

szczenięta 4 szt.

koty 4 szt.

Hotel (zwierzęta trafiające do schroniska, które posiadają właścicieli):

psy 130 szt.

szczenięta 11 szt.

koty 6 szt.

) ? N"
7 O ̂  ̂Stan zwierząt na 31 grudnia 2007 r.

- psy 84 szt.
-

szczenięta 10 szt.

- koty 90 szt.

Pismo nr OŚR.II.BK.7080/20/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Strona 2 z 3



ad 3.

Jaki był w 2008 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 „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

w 2008 r. wyniósł 370.967,94 zł.

Wliczając koszt zadania „Wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie

miasta Opola" w kwocie 75.713,40 zł, całkowity koszt wszystkich zadań wykonywanych

przez schronisko wynosi 446.681,34 zł.

Uchwałą Nr LXIX/802/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. uchwalono cennik

opłat za usługi świadczone przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

• Opłaty za adopcję psów ze schroniska:

szczeniak 10,00 zł

pies rasowy mały 30,00 zł

pies rasowy duży 50,00 zł

pies nierasowy mały 10,00 zł

pies nierasowy duży 30,00 zł

• Opłaty za przyjęcie psa lub kota od właściciela do schroniska:

za psa 100,00 zł

za kota 50,00 zł

• Opłata za przetrzymywanie zwierzęcia w schronisku za każdą dobę pobytu (usługa

hotelowa):

za psa dużego 10,00 zł/dobę

za psa małego 7,00 zł/dobę

za kota 7,00 zł/dobę

Za udostępnioną ww. informację nie pobrano żadnej opłaty zgodnie z art. 15 pkt l

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r.

Nr 112, póz. 1198 z późn. zmianami).

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Małgorzata Rąhiega

Pismo nr OSR.II.BK.7080/20/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Strona 3 z 3



URZĄD MIEJSKI
w OTMUCHOWIE

Zamkowa 6 Otmuchów 8.04.2009 r
48-d85 Otmuchów

GK/6134 4/2009

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03.2009 r w sprawie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" realizacji przesyłam
z załączeniu Uchwałę Nr XXXIV/290/2006 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2006 r w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Otmuchów.

Ponadto informuję, że Gmina Otmuchów posiada zawartą umowę w sprawie wspólnego prowadzenia i
utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej z Urzędem Miejskim w Nysie.
W załączeniu przesyłam również rozliczenie kosztów utrzymania psów, a także dane liczbowe o wyłapanych
zwierzętach w 2008 roku z terenu Gminy Otmuchów
AD



Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15

48-30® Nysa

ROŚ.ŚR.7080/5/09
Nysa, 2009-03-02

Urząd Miejski
49-250 Otmuchów
ul. Zamkowa 6

Zgodnie z § 3 pkt. 7 zawartej umowy w sprawie wspólnego prowadzenia

Schroniska przedkładam rozliczenie kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

w Konradowej za rok 2008r.

Nazwa gminy

Nysa

Prudnik

Otmuchów

Paczków

Skoroszyce

Głuchołazy

Razem

Ogólny roczny koszt
utrzymania Schroniska

przypadający na
poszczególne gminy

56491,24

27742,14

13345,47

12961,15

6071,77

24171,23

140783,00

Roczny koszt utrzymania Schroniska
przypadający na poszczególne gminy
pomniejszony o wpływy gotówkowe z
tytułu darowizn i sprzedaży psów ze

Schroniska
54866,11

26944,07

12961,55

12588,29

5897,10

23475,88

136733,00

• koszt utrzymania l - go psa dziennie wynosi około - 5,08 zł
• Ilość psów ogółem przebywających w Schronisku w tym przywiezionych z terenu

poszczególnych Gmin wraz z ilością wyjazdów

Nazwa gminy

Nysa

Prudnik

Otmuchów

Paczków

Skoroszyce

Głuchołazy

Razem

Ilość wyjazdów

293

41

31

34

16

36

451

Ilość przyjętych psów

84

41

23

18

16

32

214



• rodzaj i wysokość otrzymanych darowizn:

Darowizna żywności /w kg/:

Kasza
350

Sucha karma
1225

Odpady mięsne
4632,30

Chleb
3640

Przepraszam za opóźnienie w przesłaniu rozliczenia które wynikło z wdrażania nowego

systemu informatycznego finansowo-księgowego w tut. Urzędzie.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Urząd Miej ski w Prudniku
2. Urząd Miejski w Otmuchowie
3. Urząd Miejski w Paczkowie
4. Urząd Gminy w Skoroszycach
5. Urząd Miejski w Głuchołazach
6. a/a

Z m p. BURM/STR2&

Aleksand
Z-ea B

usziczyk
ISTRZA



Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

ROŚ.ŚR.7080/6/09
Nysa, 2009-03-02

Urząd Miejski
49-250 Otmuchów
ul. Zamkowa 6

dotyczy: rozliczenia schroniska za rok 2008

W związku z wystąpieniem nadpłaty (i niedopłaty) za rok 2008 informuję, że zostanie
ona rozliczona w bieżącym roku zgodnie z poniższym zestawieniem i zostanie zaliczona do
należnej opłaty za miesiąc styczeń 2009.

GMINA

PRUDNIK
OTMUCHÓW
PACZKÓW
SKOROSZ¥CE
GŁUCHOŁAZY

Kwota nadpłaty
i niedopłaty za
rok 2008 /w zł/

1116,93
537,37
521,71
244,86

-1064,37

Rata za miesiąc
styczeń 2009 w zł

2597,25
1258,75
1212,58
570,08

2267,50

Rata za miesiąc styczeń
2009 uwzględniająca

nadpłatę w zł
1480,32

721,38
690,87
325,22

3331,87

Z poważaniem

Z mp. BURMISTRZA

Do wiadomości:
l. Wydział Finansowy w miejscu

AleksancjM- Jaszczy k
Z-ca WIMISTRZA



RADA MIEJSKA
W Otmuchowie

Uchwała Nr XXXTV/290/2006
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Otmuchów

oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l, art. 42 Ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z
późn. zm.), art. 11 ust. l i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
Nr 106 z 2003 r., póz. 1002 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 z 1998 r., póz. 753) , po uzgodnieniu z
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nysie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Opolu, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje :

§ 1
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Otmuchów ma charakter stały

na podstawie pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w
szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.

2. Wymienione w ust. l zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu
upoważnionych przez Burmistrza Otmuchowa osób, zarządców, administratorów
nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzę pozostaje bez opieki (nie posiada
właściciela), swobodnie przemieszcza się", stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa
mieszkańców i innych osób oraz porządku publicznego.

§2
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone przez przedsiębiorcę
posiadającego właściwe zezwolenie iub podmiot prowadzący schronisko, z
którym Burmistrz Otmuchowa zawarł stosowną umowę.

§3
1. Wyłapywanym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko - weterynaryjna.
2. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt, z którym

Burmistrz Otmuchowa zawarł stosowną umowę, gdzie będą podlegały następującym
zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

3. Zwierzę może być uśpione w przypadku, gdy zachodzą okoliczności określone
w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106 z 2003 r.,
póz. 1002 z późn. zm. -tekst jednolity).

4. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane
ponosi on koszty wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym
również opieki weterynaryjnej.

. § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

PraewotkiiczącY^Kady

/$^7Stanisław Zaczyk



cf
Urząd Gminy i Miasta

46-040 Ozimek, ul. Ks. Dzierżona 4b
Centrala : (0..77) 4651 388, 4651 982, 4651 138 fax : (0..77) 4651 281 e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

www.ozimek.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ARGOS

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: S.Ol 14-10/09

Na pismo znak:

Ozimek, dnia :
03.04.2009 r.

Dotyczy:

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.03.2009r., w załączeniu przesyłam odpowiedzi na przesłane pytania:

Ad. l w roku 2008 Gmina Ozimek udzielała zleceń na:
• wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie „ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ZAMEK Dorota Kufel "; 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3,
• zapewnienie opieki „ Schronisku dla Zwierząt " Anna Jarzombek; 42-674

Miedary, ul. l-go Maja,
Ad.2 w roku 2008 wyłapano i dostarczono do schroniska 15 psów,
Ad.3 całkowity koszt realizacji powyższego zadania w roku 2008 w Gminie Ozimek
wyniósł 11 125,39 zł i były to płatności po wykonaniu usługi czyli po wyłapaniu oraz
dostarczeniu do schroniska.

Z poważaniem

Otrzymują:
l. Adresat
2.aa

NIP: 754-00-22-1 73 KONTO : BS Leśnica Oddział Ozimek
Nr rach.: 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002



MIASTO l GMINA PACZKÓW Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1

48-370 Paczków
tel. +48 (77) 431 67 91
fax +48 (77) 439 02 96

umig@paczkow.pl
NIP 753-00-14-002

REGON 000529373

Or.0562-1/2009 Paczków, dnia 06.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do tutejszego

Urzędu w dniu 02.04.2009 r. informuję, że:

Ad. 1) Gmina Paczków w 1994 r. zawarła umowę w sprawie wspólnego prowadzenia schroniska dla

bezdomnych zwierząt, znajdującego się na terenie Gminy Nysa we wsi Konradowa. Zleceń na

wyłapywanie psów udziela Straż Miejska w Paczkowie. W 2008 r. było 34 zlecenia.

Ad 2) Ilość przyjętych psów do schroniska z terenu Gminy Paczków w 2008 r. - 18.

Ad 3) Gmina Paczków partycypuje w kosztach utrzymania schroniska. Roczny koszt utrzymania za

2008 r. wyniósł 12588,29 zł. Opłaty dokonywane są raz w miesiącu.

Podmiot udostępniający informację - Urząd Miejski w Paczkowie
Osoba, która wytworzyła informację/odpowiada za treść informacji - Zofia Łasut
Osoba, która udostępniła informację - Joanna Bodyk
Data udostępnienia informacji - 06.04.2009 r.

Zup. BUl

Grzegorz Jasiok
Zastępca^ Burmistrza

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

www.paczkow.pl



ZRJ-G-7080/4/09 Pawłowiczki 2009-04-08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. dot udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" uprzejmie informuję :

Ad. ł.
Gmina w 2008r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
przekazywała psy do Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu
na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Kędzierzyn-Koźle.

Ad. 2.
W 2008r. Gmina oddała 9 bezdomnych psów, łączny koszt wyniósł 8.280,00 zł

Ad. 3.
Pobyt 5 psów sfinansowano dotacją celową w wysokości 4.600,00zł, natomiast każdego
dodatkowego psa (a było ich 4) zapłacono kwotę łączną w wysokości 3.680,00 zł



•f
W Ó J T GMINY

POKÓJ
SG - VI- 0717 - 10/09 Pokój, dnia 13 kwietnia 2009 r.

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

Szanowni Państwo.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 30.03.2009 r.(wpływ 02.04.09 r) informuję, że

w 2008 roku Gmina Pokój posiadała podpisaną umowę na wykonywanie zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" ze Schroniskiem dla Zwierząt w Wieluniu, ul.

Zilona 22, 98-300 Wieluń oraz udzielała pojedynczych zleceń na ww. zadanie Fundacji „Mali

Bracia Św. Franciszka" z Opola.

W 2008 r. do schronisk z terenu Gminy Pokój trafiło 7 bezdomnych psów. Koszt

realizacji ww. zadania za 2008 rok wyniósł: 3117,50 zł - była to jednorazowa forma płatności

za umieszczenie psów w schronisku.

AK/AK -2

Z poważaniem

mgr ; "na. Ptaszek
Z.aat«jpca Wójta



URZĄD GMINY
w Popielowle

46-090 Popielów, ul. Opolska 13
NiP 747-10-05-087 .̂̂  QJ

ITR.IM. 6134-4/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 02.04.2009)

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

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2008 r. przedstawiała się następująco:

1. Gmina na podstawie podpisanej umowy zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt

wraz z zapewnieniem dozgonnej opieki Fundacji „Mali Bracia Ś w. Franciszka"

w Opolu, ul. Ligudy 12.

2. Z terenu Gminy Popielów zabrano 4 ujawnione bezdomne psy, które zostały

umieszczone w azylu Fundacji „Mali Bracia Św. Franciszka" w Opolu.

3. Koszt realizacji zabrania i umieszczenia psów w Fundacji wyniósł 1700 zł.

Jednorazowo za zabrania jednego psa gmina ponosiła opłatę 100 zł za transport psa do

schroniska oraz 250 za umieszczenie go w schronisku.

uszyński



GMINA FRASZKA
Plac Grunwaldzki 13

46-320 Fraszka Fraszka dnia 14 kwietnia 2009 rok.
NIP 576-14-87-260

SM/YII.5220/05/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie realizacji zadania
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt informujemy co następuje:

1. W 2008 roku oraz w latach poprzednich Gmina Fraszka korzystała z usług Fundacji
„Zwierzyniec" z Wielunia, która prowadzi Schronisko dla Zwierząt w Wieluniu przy
ulicy Zielonej.

2. W 2008 roku Gmina Fraszka nie przeprowadzała akcji zbiorowego wyłapywania
bezpańskich zwierząt, jednak z usług schroniska korzystano 7 razy. Jednorazowa
opłata wynosiła 500,oo zł w przypadku przyjazdu pracowników schroniska na miejsce
oraz 300,oo zł w przypadku dowiezienia psa do schroniska samodzielnie.

3. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się w 2008 roku kwotą 2.900,oo zł. Były
to opłaty jednorazowe za umieszczenie każdego psa w schronisku.

Informację przekazujemy zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

BU

-feraafew Tkacsyńskiy/



OD :UM Proszków NR FflKSU :077 4648461

Miejski w Prószkowie
46-060 Proszków

ul. Opolska 17
ici. 4648-066, 4548-088

.4.
WGR.RW-7080/1/09

14 KUL 2009 13:17 STR. l

Proszków 10.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄ!
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ui. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Po rozpatrzeniu Waszego wniosku z dnia 30 marca 2009r. o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
zwierzętami i icb wyłapywanie" informuje, że w roku 2008 gmina Proszków me posiadała
zawartej umowy na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla
zwierząt.

W roku 2008 zostało wyłapanych 5 psów na podstawie umowy-zlecenia.
Koszt realizacji ogółem za 2008r. wyniósł 2250,- zł.

Z up-

a/a



URZĄD MIEJSKI w PRUDNIKU

tel. (tax.(077) 4066228
Prudnik, dnia 14 kwietnia 2009 r.

GK.V. 7080-11/09

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

Dotyczy: pisma z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie sposobów i skutków
wykonywania zadania — „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

W odpowiedzi na pismo informuję, że:
1. W myśl porozumienia z dnia 04.03.1993r. w sprawie partycypacji

w kosztach budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości
Konradowa oraz jego utrzymania, Gmina Prudnik posiada zawartą
umowę (z dnia 11.07.1994r.) w sprawie wspólnego prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego na terenie gminy Nysa
we wsi Konradowa.

2. W roku 2008 podczas realizacji w/w umowy odnotowano 41 interwencji
w wyniku, których do schroniska zostało przyjętych 41 psów (z terenu
gminy Prudnik).

3. Koszt realizacji zadania wyniósł 26 944,07 złotych, jako formę płatności
za opiekę zastosowano ryczałt.

Otrzymują:
1. Adresat
2. GK a/a

D.Ś.



UfcZĄD GMIHY RADŁÓW
4o-o31 Rs^WwW, ul. Otesks 3

MtP 578-12-41-168, Regon 000543841

Nr KB.III.7081/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.03.2009 r.,
Urząd Gminy w Radłowie informuje , że:

1. w 2008 roku Gmina Radłów nie zawierała stałych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. w 2008 roku nie ma danych liczbowych o zwierzętach wyłapywanych na koszt Gminy
3. w 2008 roku nie ma kosztów z w/w zadań.

ki
Referatu



08/04 2003 08 0774820123 UR Z Ą D 8MIH7 R E Ń S K A WIEŚ #0467 P.001

GMINY
PARTNERSKIE

PPelska Hora
(Czechy)

H orka
(Niemcy)

Szendehely
(Węgry)

TapHOBL|i
(Ukraina)

Urząd Gminy Reńska Wieś
47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1

tel./faxD77 482 Dl 23
tel. 077 482 Dl 07, 077 482 03 48, 077 482 03 50
e-maihiig@ren5kawies,p!ł www.renskawies.pl

NIP 749-1G-D4-145

Reńska Wieś 20009-04-07
OŚ-Ć134/2/09

rr
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos
Warszawa ul. Gancarska 37A

W odpowiedzi na wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 30 marca 2009 r. na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania " opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Reńskiej Wsi informuje, że w 2008 r, gmina miała
podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle zwanej
zleceniobiorcą a gminą Reńska Wieś zleceniodawcą w zakresie
zapewnienia na swoim ternie kompleksowej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami,
w ramach kompleksowej opieki schronisko gwarantuje:
> Wyłapywanie zgłoszonych bezdomnych psów.
> Transport psów do schroniska.
> Umieszczenie psa w schronisku do czasu odbioru przez właściciela,

sprzedaży lub naturalnej śmierci.
> Stałą opiekę weterynaryjną, obowiązkowe szczepienie i leczenie na

terenie schroniska.
> Fachową opiekę.
> Zapewnienie godziwych warunków pobytu psów w schronisku,

W 2008 roku w schronisku umieszczono trzy psy bezdomne z terenu
gminy Reńska Wieś, oraz udzielono pomocy weterynaryjnej czterem
psom, które po odrobaczeniu i szczepieniach ochronnych zostały
przekazane nowym właścicielom.
Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. - 4200 zł,
w tym opłata ryczałtowa 2760 zł. w ramach kompleksowej opieki nad
zwierzętami bezdomnymi - 3 szt. rocznie.

z poważaniem



OP

WÓJT GMINY
SKOROSZYCE

RGiR.EŻ.7080/1/09 Skoroszyce, dnia 08.04.2009

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

Odpowiadając na Państwa pismo b/n z dnia 30 marca 2009 r. informuję, że:

1. W dniu 5 kwietnia 1994 r. podpisaliśmy z Gminą Nysa stałą umowę w
sprawie
Wspólnego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Konradowej. Zgodnie z w/w umową obsługa schroniska podejmuje na
każde telefoniczne zgłoszenie, czynności polegające na wyłapywaniu z
terenu Gminy Skoroszyce bezdomnych zwierząt. Wyłapane zwierzęta
maj ą zapewnioną opiekę w schronisku w Konradowej.

2. W roku 2008 przyjęto na schronisko- 16szt. psów z terenu Gminy
Skoroszyce.

3. Koszt utrzymania schroniska przypadający na naszą gminę wyniósł za rok
2008-5897,10 zł. Podstawą ustalenia wysokości budżetu na dany rok
funkcjonowania schroniska jest liczba mieszkańców w danej gminie.

inż. ATtn t Baran



o?

U R Z Ą D M I E J S K I
00 STRZELCE OPOLSKI!
Plac Myśliwca l

GK-III-7080/4/09

47-100 STRZELCE OPOLSKIE Strzeke Q lgkie 17.O4.2009r.
Plac Myśliwca l

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2OO9r. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że :
1. Gmina Strzelce Opolskie w 20o8r. posiadała zawarte umowy

a) z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" z Miasteczka Śląskiego, na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzelce Opolskie,

b) ze Schroniskiem dla zwierząt w Miedarach, o utrzymanie bezdomnych zwierząt
wyłapanych i dostarczonych z terenu miasta i gminy Strzelce Opolskie,

c) z „Lecznicą dla zwierząt, Jan Piskoń" na świadczenie usług w zakresie
interwencyjnego użycia aplikatora do usypiania rannych, zabłąkanych lub
agresywnie zachowujących się zwierząt domowych lub wolno żyjących na
publicznych terenach gminnych.

2. W 2Oo8r. wyłapano na terenie gminy AA bezpańskie psy, które zostały umieszczone
w schronisku dla zwierząt w Miedarach .

3. Ogólny koszt realizacji całego zadania w 2Oo8r. wyniósł 54.994zl, faktury płatne
były przelewem :

• ryczałtowa opłata miesięczna w przypadku pkt i a i i b,
• za wykonana usługę po przedłożeniu rachunku w przypadku pkt i c .

Otrzymują :
1. Adresat
2. a/a

JS/-



GMINNY ZA KŁAD
G O S P O D A R K I K O M U N A L N E J _ , . „ nA _AAn47-364 STRZELECZKI Strzeleczki 02.04.2009 r.

ul. Rynek 4
NIP755-15-93-577 R.53131204.D

GZGK/3/IY/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r, w sprawie bezdomnych zwierząt
informujemy:
1. Gmina Strzeleczki nie posiadała w 2008 r stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Na podstawie jednorazowego zlecenia wyłapane zostały 3 bezpańskie psy.
2. Koszt wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt w Miedarach 3 bezpańskich
psów wyniósł łącznie 1890,20 zł. Jednorazowego przelewu za wykonaną usługę dokonano na
podstawie faktury VAT.

M^mgr Kretyna Niemiec



URZĄD GMINY ŚWIERCZÓW
ul. Brzeska 48 , 46-112 Świerczów

NIP 752-11-31-033
REGON C00543829

tel./fa* 077.4196370 , 077-4196J79

RIM 6062-1/09 Świerczów 03.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

W związku z wnioskiem z dnia 30 marca 2009r. informuje , że

udzielono jednorazowego zlecenia na wyłapanie bezdomnego psa dla

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZAMEKS" Dorota Kufel
^Miasteczko Śląskie i zlecono opiekę dla „Schroniska dla zwierząt" Anny

Jarzombek 42-674 Miedary

pies - szt.l

• łączny koszt zadania 784.60 zł



Urząd Gminy
46-050 Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6
te l ./ fax 4644 282

OŚ - GK 7082/01/09
Tarnów Opolski, 2009-04-02

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009r.
informujemy, iż w roku 2008 Gmina Tarnów Opolski posiadała spisaną umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" z
Miasteczka Śląskiego oraz ze Schroniskiem dla Zwierząt w Miedarach. Zwierzęta były
wyłapywane i przekazywane do schroniska na podstawie zleceń, na zgłoszenie.
W roku 2008 z terenu naszej gminy zostało wyłapanych i przewiezionych do schroniska dla
zwierząt 8 psów.
Koszt realizacji to 5581,40 zł (tj.: 3013,40 zł za wyłapanie psów oraz 2568,00 zł - opłaty
jednorazowe za umieszczenie zwierząt w schronisku).

J T

Zygmunt Cichoń



Urząd Gminy
49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1

tei [077) 460 01 43,460 01 5< Tułowice dnia 03.04.2009r.
NIP 7 54-21-70-251

RiOS.TD. 6134-4/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT
„ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37 A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku informuję, że zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998
roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U.Nr 116,
poz.753) Rada Gminy Tułowice Uchwałą Nr Y/45/03 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tułowice ustanowiła sposób
wyłapywania bezdomnych zwierząt, które uciekły , zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka , a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby pod której opieką
zwierzę pozostawało.

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych, na terenie gminy ma charakter okresowy.
Potrzeby wyłapywania określane są faktycznym stanem istnienia zjawiska bezdomności .
Zgodnie z rozporządzeniem, organ gminy na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
wyłapywania podaje do publicznej wiadomości termin , adres schroniska , z którym
uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu oraz nazwę i adres podmiotu dokonującego
wyłapania.

Usługa wyłapywania i przewiezienia zwierząt wykonywana jest na podstawie
terminowych umów zawieranych z podmiotem uprawnionym.
Zwierzęta bezdomne chore lub stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego
wyłapywane są bezpośrednio po zgłoszeniu telefonicznym .
W 2008 roku w Gminie Tułowice wyłapano 2 bezdomne psy. Koszt realizacji całego zadania
wyniósł 1431,20 złotych. Forma płatności -jednorazowa za dojazd i wyłapanie psa oraz za
usługi i opiekę weterynaryjną w schronisku .

Z poważaniem

W Ó 17

W i e s ł ÓAV P l ewa



TURDUIA Urząd Gminy Turawa
46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c

telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72
fax: 077/421-20-73 e-mail: rolnictwo@turawa.pl

OS-I-6134/1/09

Turawa. dnia 24 kwietnia 2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

W odpowiedzi na Państwa pismo Urząd Gminy Turawa poniżej przedkłada stosowne

informacje:

1. W 2008 r. wszystkie zlecenia związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w gminie

Turawa realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEX" Dorota Kufel z siedzibą w

Miasteczku Śląskim. Natomiast opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zapewniało Schronisko

dla Zwierząt Anna Czempik z siedzibą w Miedarach.

2. W 2008 r. z terenu gminy Turawa zostało wyłapanych i przekazanych do schroniska 11

bezpańskich psów.

3. Łączny koszt realizacji zadań związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi

zwierzętami wyniósł 8 899,00 zł.

Formą płatności za wykonane zlecenia były jednorazowe opłaty za wyłapanie i umieszczenie

psów w schronisku.

Z poważaniem

' up.WÓJTA
) Gpodarki Nieruchomościami,

;oil

f- inś. Plot,* Dsiedzi,ic

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

Warszawa
2. a/a



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "rolnictwo ujazd" <rolnictwo@ujazd.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2009 13:39
Temat: Udzielenie informacji na temat bezdomnych zwierząt.

Urząd Miejski w Ujeździe Ujazd, dnia
02.04.2009r.
ul. Słąwięcicka 19
47-143 Ujazd

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewodzianego
ustawą o ochronie zwierząt, informuję:

Ad1.
Gmina Ujazd w roku 2008 roku miała podpisaną umowę z Miejskiem Składowiskiem Odpadów - Schronisko

dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Gliwicka 20, 47-224 Kędzierzyn-Koźle własności
Urzędu Miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu na wyłapywanie i odbiór bezdomnych psów.

Ad.2
W 2008 roku wyłapano i odstawiono do schroniska dla bezdomnych zwierząt 3 szt. bezdomnych psów.

Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wynosił 3.000 zł. Forma płatności- dotacja.

Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch

2009-04-02



U R Z Ą D G M I N Y
47-344 W A L C E Walce dn Q9.04.2009 r.

ul. Mickiewicza 18
tcl.4660108 fax:4660784

IK-R.. 7015/14/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji z wykonywania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd
Gminy w Walcach informuje:
Gmina Walce w 2008 roku nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt . W budżecie gminy na 2008 rok n« zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt
były zabezpieczone środki w wysokości 4 000 złotych.
Bezdomne zwierzęta są wyłapywane i umieszczane w schronisku na indywidualne zlecenie
gminy w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby. W 2008 roku gmina nie poniosła z tego
tytułu żadnych kosztów, gdyż ze względu na brak takich przypadków nie zleciła żadnej
sprawy związanej z wyłapaniem i umieszczeniem w schronisku bezdomnego zwierzęcia.

Z up. W Ó J T A
mgr/fłelfen* Kochan

cA3 WÓJTA



URZĄD MIEJSKI O f
w ZAWADZK.IEM

ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

GRO.OŚ. 6134-5/09 Zawadzkie, 2009-04-15

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

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia
30 marca 2009 r. (data wpływu: 3 kwietnia 2009 r.) dotyczącym udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Burmistrz Zawadzkiego informuje co następuje:

1. W roku 2008 Gmina Zawadzkie posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i ich transport do schroniska zawartą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„ZAMEX" Dorota Kufel z siedzibą przy ul. Ks. F. Wyciślika 3 w Miasteczku Śląskim.
Zapewnianie dalszej opieki nad zwierzętami zlecono „Schronisku dla Zwierząt" Anna
Jarzombek z siedzibą przy ul. 1-Maja w Miedarach.

2. W roku 2008 r. na koszt Gminy Zawadzkie wyłapano i umieszczono w schronisku łącznie
17 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 9.600,00 zł netto. Za opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami płacono każdorazowo przy umieszczaniu zwierzęcia
w schronisku.

Powyższa informacja została sporządzona w dniu 14 kwietnia 2009 r. przez Panią Renatę Augustyniak -
podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, stosownie do art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.)

^tip. Burmistrza
£ĄMŚ//?f6 Q

Zastępca Burmistrza
Janusz Szampera

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Telefon: O 77 40 64 400, Faks: O 77 40 64 444

Zdzieszowice, dnia 17.04.2009 r.

S.M. 5234/1/2009

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 30 marca 2009 r. dot. udzielenia informacji
związanych ze opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem informuję, iż Gmina
Zdzieszowice w roku 2008 miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" , Dorota Kufel, ul. Ks. Wyciślika 3, 42 - 610
Miasteczko Śląskie. Umowa zawarta była w miesiącu maj i trwała do końca grudnia 2008 roku. W
tym okresie odbyły się planowane wcześniej objazdy - raz w miesiącu oraz zaplanowano też
możliwość korzystania z tzw. interwencji. W wyniku tych wszystkich objazdów wyłapano łącznie
13 psów, które następnie były umieszczane w Schronisku dla Zwierząt Anna Jarzombek z siedzibą
w Miedarach ul. l-go Maja, 42-676 Miedary.

Łączna, kwota środków pieniężnych przekazana zarówno na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz przetrzymywanie ich w schronisku wyniosła 16.000 zł, rozbijając się
następująco: 9.000 zł na schronisko, 7.000 zł na wyłapywanie. Kwoty te płatne w dwóch równych
ratach, w terminach do 30 czerwca 2009 r. pierwsza rata oraz do 30 listopada druga.

Zimerman

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



URZĄD GMINY
46-048 Zębowice

woj. opolskie

Zębowice 07.04.2009r.

RÓG-6071/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania".

Urząd Gminy w Zębowicach informuje, że:

- w 2008 roku Gmina nie posiadała stałej umowy i nie zlecała wyłapywania bezdomnych
zwierząt,

- nie było takiego zdarzenia,
- w związku z powyższym nie poniosła żadnych kosztów.

Natomiast gdyby na terenie naszej gminy wystąpiło zjawisko wałęsającego się psa,
Gmina starałaby się rozwiązać problem we własnym zakresie znajdując nowego opiekuna.

Z Ug<"

mgr Edtnit
Zsstępc v'woj t a

A/órta

(Liangosz



Urząd Miejski w Białej Biała, 06.04.2009 r.
ul. Rynek 10,48-210 Biała

Referat Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami i Informatyki

RGNI - 6052 - 8/09

BIURO OCHRON Y ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki informuje,

że gmina Biała w 2008 r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do

schroniska, firmie: Zamex, Dorota Kufel, ul. Ks. F. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie.

Opiekę weterynaryjną zapewniało: Schronisko dla Zwierząt, Anna Jarzombek, ul. l-go Maja,

42-674 Miedary.

Wyłapano dwa bezpańskie psy. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r.

wyniósł 1569,20 zł. Płatności dokonano przelewem: za dojazd do Gminy, dowóz psa do schroniska

i wyłapanie bezpańskiego psa (dwie faktury), oraz za usługi schroniska dla zwierząt z opieką

weterynaryjną (dwie faktury). Forma płatności za umieszczenie psa w schronisku i opiekę była

jednorazowa.

K i e r o w n i k
Referatu Rolnictwa, Gospodarki



URZĄD GMINY BIERAWA
ul. Wojska Polskiego 12

47-240 B I E R A W A

RGM 7081/2/08 Bierawa 20.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierzą
Fundacji dla zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 3 7a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pisma z dnia 25.1uty 2008 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami

Urząd Gminy Bierawa informuje że :
Ad l Gmina nie posiada stałych umów związanych z wyłapywaniem bezdomnych

zwierząt znajdujących się na terenie Naszej Gminy
\t!2 \\ roku 2008 Gmina Bierawa zleciła miejskiemu schronisku w Kędzierzynie Koźlu

złapanie 5 psów.
Ad3 Łączna kwota poniesionych kosztów to 5 049.80 zł.

Była to jednorazowa opłata za umieszczenie psa w schronisku ((stawka 920 zł. oraz
1220 zł. za szt.)

Otrzymują
1 Biuro Ochrony Zwierząt
2 Powiatowy Inspektorat weterynarii K- Koźle Piastowska 15
3 a/a

z poważaniem
Michał Klimek

Specjalista do spraw rolnictwa
ochrony zieleni oraz obrony cywilnej



GMINA BRANTCE
48-140 Branice. ul. Słowackiego nr 3
tel. 077 4868 250 fax 07 7 4868 230

REGON 531412852
NIP 748-15-18-612

Nr OS-0717/8/2009
Branice, dnia 22. 04. 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Działając zgodnie z art. 13 ust. l oraz art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 roku o

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 póz. 1198 z późniejszymi zmianami)

informuję, że Gmina Branice nie ma zawartych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych

psów oraz na zapewnienie im dalszej stałej opieki.

Jeszcze w 2006 roku nawiązaliśmy współpracę na interwencyjne wyłapywanie

bezdomnych psów wraz z ich umieszczeniem w schronisku dla zwierząt - ze Schroniskiem

Zwierząt „Pomocna Dłoń" przy PW Unimex l we Wilkowicach ul. Polna l, 42-674

Zbrosławice niedaleko Tarnowskich Gór oraz nawiązaliśmy współpracę z Przedsiębiorstwem

komunalnym sp. z o. o. ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

W 2008 roku Gmina Branice nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie ponieważ nie

było potrzeby organizowania akcji wyłapywania bezpańskich zwierząt.

Józef Matek



URZĄD GM1N\
OLSZANKA

49-332 Ols/anka 16
woi. opolskie

.

Olszanka, dnia 02.04.2009r.

IRiOŚ 7062-8/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A

04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
wyłapywanie" - Urząd Gminy w Olszance informuje, że:

- Gmina zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt ZGK w Olszance z/s w Czeskiej
Wsi, wraz z transportem do schroniska dla zwierząt

- w 2008r. nie były wydawane zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

- w 2008 rok Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt.

W Ó J T
<3^aJsJi^*-
mgr Jerzy Dróbka



BURMISTRZ NIEMODLINA
ul.Boh. Powst. Śl. 37

49-100 Niemodlin
RSN.6134-3/09

D P

Niemodlin, dnia 14 kwietnia 2009 r.

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

W odpowiedzi na Państwa prośbę zawartą w piśmie z dnia 30 marca
2009 r.) data wpływu do tut. Urzędu 2 kwietnia 2009 r.) w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:

1. Gmina Niemodlin zawarła w dniu l marca 2008 r. umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu Gminy Niemodlin i przekazywaniu ich do
schroniska dla zwierząt z Panem Markiem Dziuba zam. Żelazna.

2. W 2008 r. z terenu Gminy Niemodlin wyłapano 12 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2008 r. 5.760,00 zł. Zapłata.

wynagrodzenia następowała po wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

Z up. BURMISTRZA

BartlomidjjKostrzt
Z-caEfeflPTST



Burmistrz Nysy

BP.0628.12/09 08.04.2009r.

Kierownik Biura
Ochrony Zwierząt
Tadeusz Wypych

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 marca
2009 roku w zakresie „sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję:

1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Gmina Nysa realizuje za
pośrednictwem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej, które jest
Schroniskiem międzygminnym utworzonym przez 6 gmin (Nysa, Otmuchów,
Paczków, Skoroszyce, Głuchołazy i Prudnik). Wymienione gminy partycypują
proporcjonalnie do swojej wielkości w kosztach jego utrzymania na podstawie
zawartych umów. Schronisko jest jednostką Gminy Nysa.

2. W roku 2008 z terenu gminy Nysa do Schroniska przyjęto 84 psy. Średni dzienny
koszt utrzymania l psa za rok 2008 kształtował się w granicach 4,70 zł.

3. Udział w ogólnych kosztach utrzymania schroniska przez gminę Nysa wyniósł
56491,25 zł. Forma płatności za opiekę oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt.
Koszty realizacji całego zadania przedstawia tabela l.

Tab. 1. Zbiorcze zestawienie ilość przyjętych psów do schroniska za okres 01.01.2008 -
31.12.2008

Gmina

Nysa
Prudnik

Otmuchów
Paczków

Skoroszyce
Głuchołazy

Razem

Ilość przyjętych psów w szt.

84
41
23
18
16
32

214

Koszt utrzymania
schroniska w zł

56491,25
27 742,14
13 345,46
12961,15
6071,77

24 171,23
140783,00

B U*

Hnta Barska

Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa
Centrala: Tel. (0-7?) 408 05 00, Fax (0-77) 433 27 05, Fax (0-77) 408 06 14

Sekretariat: Tel. (0-77) 408 05 OS, Tel. (0-77) 433 22 74, Internet: nysa(2>www.nysa.pl, www.nysa.pl



Zwierzostan schroniska w 2008 r.:

Zwierzęta przyjęte:

psy 369 szt.
szczenięta 181 szt.

koty 352 szt.

Do adopcji oddano:

nc\/ 1 7Q cyt-jJoy J. / j? DZ.L.

szczenięta 160 szt.

- koty 300 szt.

Średni, dzienny stan zwierząt:

psy 82 szt.

szczenięta 7 szt.

koty 79 szt.

Zwierzęta poddane eutanazji:

psy 53 szt.

szczenięta 3 szt.

- koty 12 szt.

Zwierzęta zbiegłe:

psy 4 szt.

szczenięta O szt.

koty 8 szt.

Zwierzęta padłe:

psy 5 szt. )

szczenięta 4 szt.

koty 4 szt.

Hotel (zwierzęta trafiające do schroniska, które posiadają właścicieli):

psy 130 szt.

szczenięta 11 szt.

koty 6 szt.

) ? N"
7 O ̂  ̂Stan zwierząt na 31 grudnia 2007 r.

- psy 84 szt.
-

szczenięta 10 szt.

- koty 90 szt.

Pismo nr OŚR.II.BK.7080/20/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Strona 2 z 3



ad 3.

Jaki był w 2008 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 „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

w 2008 r. wyniósł 370.967,94 zł.

Wliczając koszt zadania „Wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie

miasta Opola" w kwocie 75.713,40 zł, całkowity koszt wszystkich zadań wykonywanych

przez schronisko wynosi 446.681,34 zł.

Uchwałą Nr LXIX/802/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. uchwalono cennik

opłat za usługi świadczone przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

• Opłaty za adopcję psów ze schroniska:

szczeniak 10,00 zł

pies rasowy mały 30,00 zł

pies rasowy duży 50,00 zł

pies nierasowy mały 10,00 zł

pies nierasowy duży 30,00 zł

• Opłaty za przyjęcie psa lub kota od właściciela do schroniska:

za psa 100,00 zł

za kota 50,00 zł

• Opłata za przetrzymywanie zwierzęcia w schronisku za każdą dobę pobytu (usługa

hotelowa):

za psa dużego 10,00 zł/dobę

za psa małego 7,00 zł/dobę

za kota 7,00 zł/dobę

Za udostępnioną ww. informację nie pobrano żadnej opłaty zgodnie z art. 15 pkt l

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r.

Nr 112, póz. 1198 z późn. zmianami).

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Małgorzata Rąhiega

Pismo nr OSR.II.BK.7080/20/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Strona 3 z 3



URZĄD MIEJSKI
w OTMUCHOWIE

Zamkowa 6 Otmuchów 8.04.2009 r
48-d85 Otmuchów

GK/6134 4/2009

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03.2009 r w sprawie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" realizacji przesyłam
z załączeniu Uchwałę Nr XXXIV/290/2006 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2006 r w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Otmuchów.

Ponadto informuję, że Gmina Otmuchów posiada zawartą umowę w sprawie wspólnego prowadzenia i
utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej z Urzędem Miejskim w Nysie.
W załączeniu przesyłam również rozliczenie kosztów utrzymania psów, a także dane liczbowe o wyłapanych
zwierzętach w 2008 roku z terenu Gminy Otmuchów
AD



Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15

48-30® Nysa

ROŚ.ŚR.7080/5/09
Nysa, 2009-03-02

Urząd Miejski
49-250 Otmuchów
ul. Zamkowa 6

Zgodnie z § 3 pkt. 7 zawartej umowy w sprawie wspólnego prowadzenia

Schroniska przedkładam rozliczenie kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

w Konradowej za rok 2008r.

Nazwa gminy

Nysa

Prudnik

Otmuchów

Paczków

Skoroszyce

Głuchołazy

Razem

Ogólny roczny koszt
utrzymania Schroniska

przypadający na
poszczególne gminy

56491,24

27742,14

13345,47

12961,15

6071,77

24171,23

140783,00

Roczny koszt utrzymania Schroniska
przypadający na poszczególne gminy
pomniejszony o wpływy gotówkowe z
tytułu darowizn i sprzedaży psów ze

Schroniska
54866,11

26944,07

12961,55

12588,29

5897,10

23475,88

136733,00

• koszt utrzymania l - go psa dziennie wynosi około - 5,08 zł
• Ilość psów ogółem przebywających w Schronisku w tym przywiezionych z terenu

poszczególnych Gmin wraz z ilością wyjazdów

Nazwa gminy

Nysa

Prudnik

Otmuchów

Paczków

Skoroszyce

Głuchołazy

Razem

Ilość wyjazdów

293

41

31

34

16

36

451

Ilość przyjętych psów

84

41

23

18

16

32

214



• rodzaj i wysokość otrzymanych darowizn:

Darowizna żywności /w kg/:

Kasza
350

Sucha karma
1225

Odpady mięsne
4632,30

Chleb
3640

Przepraszam za opóźnienie w przesłaniu rozliczenia które wynikło z wdrażania nowego

systemu informatycznego finansowo-księgowego w tut. Urzędzie.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Urząd Miej ski w Prudniku
2. Urząd Miejski w Otmuchowie
3. Urząd Miejski w Paczkowie
4. Urząd Gminy w Skoroszycach
5. Urząd Miejski w Głuchołazach
6. a/a

Z m p. BURM/STR2&

Aleksand
Z-ea B

usziczyk
ISTRZA



Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

ROŚ.ŚR.7080/6/09
Nysa, 2009-03-02

Urząd Miejski
49-250 Otmuchów
ul. Zamkowa 6

dotyczy: rozliczenia schroniska za rok 2008

W związku z wystąpieniem nadpłaty (i niedopłaty) za rok 2008 informuję, że zostanie
ona rozliczona w bieżącym roku zgodnie z poniższym zestawieniem i zostanie zaliczona do
należnej opłaty za miesiąc styczeń 2009.

GMINA

PRUDNIK
OTMUCHÓW
PACZKÓW
SKOROSZ¥CE
GŁUCHOŁAZY

Kwota nadpłaty
i niedopłaty za
rok 2008 /w zł/

1116,93
537,37
521,71
244,86

-1064,37

Rata za miesiąc
styczeń 2009 w zł

2597,25
1258,75
1212,58
570,08

2267,50

Rata za miesiąc styczeń
2009 uwzględniająca

nadpłatę w zł
1480,32

721,38
690,87
325,22

3331,87

Z poważaniem

Z mp. BURMISTRZA

Do wiadomości:
l. Wydział Finansowy w miejscu

AleksancjM- Jaszczy k
Z-ca WIMISTRZA



RADA MIEJSKA
W Otmuchowie

Uchwała Nr XXXTV/290/2006
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Otmuchów

oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l, art. 42 Ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z
późn. zm.), art. 11 ust. l i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
Nr 106 z 2003 r., póz. 1002 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 z 1998 r., póz. 753) , po uzgodnieniu z
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nysie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Opolu, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje :

§ 1
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Otmuchów ma charakter stały

na podstawie pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w
szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.

2. Wymienione w ust. l zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu
upoważnionych przez Burmistrza Otmuchowa osób, zarządców, administratorów
nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzę pozostaje bez opieki (nie posiada
właściciela), swobodnie przemieszcza się", stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa
mieszkańców i innych osób oraz porządku publicznego.

§2
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone przez przedsiębiorcę
posiadającego właściwe zezwolenie iub podmiot prowadzący schronisko, z
którym Burmistrz Otmuchowa zawarł stosowną umowę.

§3
1. Wyłapywanym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko - weterynaryjna.
2. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt, z którym

Burmistrz Otmuchowa zawarł stosowną umowę, gdzie będą podlegały następującym
zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

3. Zwierzę może być uśpione w przypadku, gdy zachodzą okoliczności określone
w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106 z 2003 r.,
póz. 1002 z późn. zm. -tekst jednolity).

4. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane
ponosi on koszty wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym
również opieki weterynaryjnej.

. § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

PraewotkiiczącY^Kady

/$^7Stanisław Zaczyk
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Urząd Gminy i Miasta

46-040 Ozimek, ul. Ks. Dzierżona 4b
Centrala : (0..77) 4651 388, 4651 982, 4651 138 fax : (0..77) 4651 281 e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

www.ozimek.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ARGOS

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: S.Ol 14-10/09

Na pismo znak:

Ozimek, dnia :
03.04.2009 r.

Dotyczy:

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.03.2009r., w załączeniu przesyłam odpowiedzi na przesłane pytania:

Ad. l w roku 2008 Gmina Ozimek udzielała zleceń na:
• wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie „ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ZAMEK Dorota Kufel "; 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3,
• zapewnienie opieki „ Schronisku dla Zwierząt " Anna Jarzombek; 42-674

Miedary, ul. l-go Maja,
Ad.2 w roku 2008 wyłapano i dostarczono do schroniska 15 psów,
Ad.3 całkowity koszt realizacji powyższego zadania w roku 2008 w Gminie Ozimek
wyniósł 11 125,39 zł i były to płatności po wykonaniu usługi czyli po wyłapaniu oraz
dostarczeniu do schroniska.

Z poważaniem

Otrzymują:
l. Adresat
2.aa

NIP: 754-00-22-1 73 KONTO : BS Leśnica Oddział Ozimek
Nr rach.: 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002



MIASTO l GMINA PACZKÓW Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1

48-370 Paczków
tel. +48 (77) 431 67 91
fax +48 (77) 439 02 96

umig@paczkow.pl
NIP 753-00-14-002

REGON 000529373

Or.0562-1/2009 Paczków, dnia 06.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do tutejszego

Urzędu w dniu 02.04.2009 r. informuję, że:

Ad. 1) Gmina Paczków w 1994 r. zawarła umowę w sprawie wspólnego prowadzenia schroniska dla

bezdomnych zwierząt, znajdującego się na terenie Gminy Nysa we wsi Konradowa. Zleceń na

wyłapywanie psów udziela Straż Miejska w Paczkowie. W 2008 r. było 34 zlecenia.

Ad 2) Ilość przyjętych psów do schroniska z terenu Gminy Paczków w 2008 r. - 18.

Ad 3) Gmina Paczków partycypuje w kosztach utrzymania schroniska. Roczny koszt utrzymania za

2008 r. wyniósł 12588,29 zł. Opłaty dokonywane są raz w miesiącu.

Podmiot udostępniający informację - Urząd Miejski w Paczkowie
Osoba, która wytworzyła informację/odpowiada za treść informacji - Zofia Łasut
Osoba, która udostępniła informację - Joanna Bodyk
Data udostępnienia informacji - 06.04.2009 r.

Zup. BUl

Grzegorz Jasiok
Zastępca^ Burmistrza

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

www.paczkow.pl



ZRJ-G-7080/4/09 Pawłowiczki 2009-04-08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. dot udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" uprzejmie informuję :

Ad. ł.
Gmina w 2008r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
przekazywała psy do Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu
na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Kędzierzyn-Koźle.

Ad. 2.
W 2008r. Gmina oddała 9 bezdomnych psów, łączny koszt wyniósł 8.280,00 zł

Ad. 3.
Pobyt 5 psów sfinansowano dotacją celową w wysokości 4.600,00zł, natomiast każdego
dodatkowego psa (a było ich 4) zapłacono kwotę łączną w wysokości 3.680,00 zł



•f
W Ó J T GMINY

POKÓJ
SG - VI- 0717 - 10/09 Pokój, dnia 13 kwietnia 2009 r.

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

Szanowni Państwo.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 30.03.2009 r.(wpływ 02.04.09 r) informuję, że

w 2008 roku Gmina Pokój posiadała podpisaną umowę na wykonywanie zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" ze Schroniskiem dla Zwierząt w Wieluniu, ul.

Zilona 22, 98-300 Wieluń oraz udzielała pojedynczych zleceń na ww. zadanie Fundacji „Mali

Bracia Św. Franciszka" z Opola.

W 2008 r. do schronisk z terenu Gminy Pokój trafiło 7 bezdomnych psów. Koszt

realizacji ww. zadania za 2008 rok wyniósł: 3117,50 zł - była to jednorazowa forma płatności

za umieszczenie psów w schronisku.

AK/AK -2

Z poważaniem

mgr ; "na. Ptaszek
Z.aat«jpca Wójta



URZĄD GMINY
w Popielowle

46-090 Popielów, ul. Opolska 13
NiP 747-10-05-087 .̂̂  QJ

ITR.IM. 6134-4/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 02.04.2009)

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

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2008 r. przedstawiała się następująco:

1. Gmina na podstawie podpisanej umowy zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt

wraz z zapewnieniem dozgonnej opieki Fundacji „Mali Bracia Ś w. Franciszka"

w Opolu, ul. Ligudy 12.

2. Z terenu Gminy Popielów zabrano 4 ujawnione bezdomne psy, które zostały

umieszczone w azylu Fundacji „Mali Bracia Św. Franciszka" w Opolu.

3. Koszt realizacji zabrania i umieszczenia psów w Fundacji wyniósł 1700 zł.

Jednorazowo za zabrania jednego psa gmina ponosiła opłatę 100 zł za transport psa do

schroniska oraz 250 za umieszczenie go w schronisku.

uszyński



GMINA FRASZKA
Plac Grunwaldzki 13

46-320 Fraszka Fraszka dnia 14 kwietnia 2009 rok.
NIP 576-14-87-260

SM/YII.5220/05/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie realizacji zadania
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt informujemy co następuje:

1. W 2008 roku oraz w latach poprzednich Gmina Fraszka korzystała z usług Fundacji
„Zwierzyniec" z Wielunia, która prowadzi Schronisko dla Zwierząt w Wieluniu przy
ulicy Zielonej.

2. W 2008 roku Gmina Fraszka nie przeprowadzała akcji zbiorowego wyłapywania
bezpańskich zwierząt, jednak z usług schroniska korzystano 7 razy. Jednorazowa
opłata wynosiła 500,oo zł w przypadku przyjazdu pracowników schroniska na miejsce
oraz 300,oo zł w przypadku dowiezienia psa do schroniska samodzielnie.

3. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się w 2008 roku kwotą 2.900,oo zł. Były
to opłaty jednorazowe za umieszczenie każdego psa w schronisku.

Informację przekazujemy zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

BU

-feraafew Tkacsyńskiy/



OD :UM Proszków NR FflKSU :077 4648461

Miejski w Prószkowie
46-060 Proszków

ul. Opolska 17
ici. 4648-066, 4548-088

.4.
WGR.RW-7080/1/09

14 KUL 2009 13:17 STR. l

Proszków 10.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄ!
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ui. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Po rozpatrzeniu Waszego wniosku z dnia 30 marca 2009r. o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
zwierzętami i icb wyłapywanie" informuje, że w roku 2008 gmina Proszków me posiadała
zawartej umowy na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla
zwierząt.

W roku 2008 zostało wyłapanych 5 psów na podstawie umowy-zlecenia.
Koszt realizacji ogółem za 2008r. wyniósł 2250,- zł.

Z up-

a/a



URZĄD MIEJSKI w PRUDNIKU

tel. (tax.(077) 4066228
Prudnik, dnia 14 kwietnia 2009 r.

GK.V. 7080-11/09

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

Dotyczy: pisma z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie sposobów i skutków
wykonywania zadania — „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

W odpowiedzi na pismo informuję, że:
1. W myśl porozumienia z dnia 04.03.1993r. w sprawie partycypacji

w kosztach budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości
Konradowa oraz jego utrzymania, Gmina Prudnik posiada zawartą
umowę (z dnia 11.07.1994r.) w sprawie wspólnego prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego na terenie gminy Nysa
we wsi Konradowa.

2. W roku 2008 podczas realizacji w/w umowy odnotowano 41 interwencji
w wyniku, których do schroniska zostało przyjętych 41 psów (z terenu
gminy Prudnik).

3. Koszt realizacji zadania wyniósł 26 944,07 złotych, jako formę płatności
za opiekę zastosowano ryczałt.

Otrzymują:
1. Adresat
2. GK a/a

D.Ś.



UfcZĄD GMIHY RADŁÓW
4o-o31 Rs^WwW, ul. Otesks 3

MtP 578-12-41-168, Regon 000543841

Nr KB.III.7081/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.03.2009 r.,
Urząd Gminy w Radłowie informuje , że:

1. w 2008 roku Gmina Radłów nie zawierała stałych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. w 2008 roku nie ma danych liczbowych o zwierzętach wyłapywanych na koszt Gminy
3. w 2008 roku nie ma kosztów z w/w zadań.

ki
Referatu



08/04 2003 08 0774820123 UR Z Ą D 8MIH7 R E Ń S K A WIEŚ #0467 P.001

GMINY
PARTNERSKIE

PPelska Hora
(Czechy)

H orka
(Niemcy)

Szendehely
(Węgry)

TapHOBL|i
(Ukraina)

Urząd Gminy Reńska Wieś
47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1

tel./faxD77 482 Dl 23
tel. 077 482 Dl 07, 077 482 03 48, 077 482 03 50
e-maihiig@ren5kawies,p!ł www.renskawies.pl

NIP 749-1G-D4-145

Reńska Wieś 20009-04-07
OŚ-Ć134/2/09

rr
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos
Warszawa ul. Gancarska 37A

W odpowiedzi na wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 30 marca 2009 r. na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania " opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Reńskiej Wsi informuje, że w 2008 r, gmina miała
podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle zwanej
zleceniobiorcą a gminą Reńska Wieś zleceniodawcą w zakresie
zapewnienia na swoim ternie kompleksowej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami,
w ramach kompleksowej opieki schronisko gwarantuje:
> Wyłapywanie zgłoszonych bezdomnych psów.
> Transport psów do schroniska.
> Umieszczenie psa w schronisku do czasu odbioru przez właściciela,

sprzedaży lub naturalnej śmierci.
> Stałą opiekę weterynaryjną, obowiązkowe szczepienie i leczenie na

terenie schroniska.
> Fachową opiekę.
> Zapewnienie godziwych warunków pobytu psów w schronisku,

W 2008 roku w schronisku umieszczono trzy psy bezdomne z terenu
gminy Reńska Wieś, oraz udzielono pomocy weterynaryjnej czterem
psom, które po odrobaczeniu i szczepieniach ochronnych zostały
przekazane nowym właścicielom.
Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. - 4200 zł,
w tym opłata ryczałtowa 2760 zł. w ramach kompleksowej opieki nad
zwierzętami bezdomnymi - 3 szt. rocznie.

z poważaniem



OP

WÓJT GMINY
SKOROSZYCE

RGiR.EŻ.7080/1/09 Skoroszyce, dnia 08.04.2009

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

Odpowiadając na Państwa pismo b/n z dnia 30 marca 2009 r. informuję, że:

1. W dniu 5 kwietnia 1994 r. podpisaliśmy z Gminą Nysa stałą umowę w
sprawie
Wspólnego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Konradowej. Zgodnie z w/w umową obsługa schroniska podejmuje na
każde telefoniczne zgłoszenie, czynności polegające na wyłapywaniu z
terenu Gminy Skoroszyce bezdomnych zwierząt. Wyłapane zwierzęta
maj ą zapewnioną opiekę w schronisku w Konradowej.

2. W roku 2008 przyjęto na schronisko- 16szt. psów z terenu Gminy
Skoroszyce.

3. Koszt utrzymania schroniska przypadający na naszą gminę wyniósł za rok
2008-5897,10 zł. Podstawą ustalenia wysokości budżetu na dany rok
funkcjonowania schroniska jest liczba mieszkańców w danej gminie.

inż. ATtn t Baran



o?

U R Z Ą D M I E J S K I
00 STRZELCE OPOLSKI!
Plac Myśliwca l

GK-III-7080/4/09

47-100 STRZELCE OPOLSKIE Strzeke Q lgkie 17.O4.2009r.
Plac Myśliwca l

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2OO9r. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że :
1. Gmina Strzelce Opolskie w 20o8r. posiadała zawarte umowy

a) z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" z Miasteczka Śląskiego, na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzelce Opolskie,

b) ze Schroniskiem dla zwierząt w Miedarach, o utrzymanie bezdomnych zwierząt
wyłapanych i dostarczonych z terenu miasta i gminy Strzelce Opolskie,

c) z „Lecznicą dla zwierząt, Jan Piskoń" na świadczenie usług w zakresie
interwencyjnego użycia aplikatora do usypiania rannych, zabłąkanych lub
agresywnie zachowujących się zwierząt domowych lub wolno żyjących na
publicznych terenach gminnych.

2. W 2Oo8r. wyłapano na terenie gminy AA bezpańskie psy, które zostały umieszczone
w schronisku dla zwierząt w Miedarach .

3. Ogólny koszt realizacji całego zadania w 2Oo8r. wyniósł 54.994zl, faktury płatne
były przelewem :

• ryczałtowa opłata miesięczna w przypadku pkt i a i i b,
• za wykonana usługę po przedłożeniu rachunku w przypadku pkt i c .

Otrzymują :
1. Adresat
2. a/a

JS/-



GMINNY ZA KŁAD
G O S P O D A R K I K O M U N A L N E J _ , . „ nA _AAn47-364 STRZELECZKI Strzeleczki 02.04.2009 r.

ul. Rynek 4
NIP755-15-93-577 R.53131204.D

GZGK/3/IY/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r, w sprawie bezdomnych zwierząt
informujemy:
1. Gmina Strzeleczki nie posiadała w 2008 r stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Na podstawie jednorazowego zlecenia wyłapane zostały 3 bezpańskie psy.
2. Koszt wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt w Miedarach 3 bezpańskich
psów wyniósł łącznie 1890,20 zł. Jednorazowego przelewu za wykonaną usługę dokonano na
podstawie faktury VAT.

M^mgr Kretyna Niemiec



URZĄD GMINY ŚWIERCZÓW
ul. Brzeska 48 , 46-112 Świerczów

NIP 752-11-31-033
REGON C00543829

tel./fa* 077.4196370 , 077-4196J79

RIM 6062-1/09 Świerczów 03.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

W związku z wnioskiem z dnia 30 marca 2009r. informuje , że

udzielono jednorazowego zlecenia na wyłapanie bezdomnego psa dla

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZAMEKS" Dorota Kufel
^Miasteczko Śląskie i zlecono opiekę dla „Schroniska dla zwierząt" Anny

Jarzombek 42-674 Miedary

pies - szt.l

• łączny koszt zadania 784.60 zł



Urząd Gminy
46-050 Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6
te l ./ fax 4644 282

OŚ - GK 7082/01/09
Tarnów Opolski, 2009-04-02

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009r.
informujemy, iż w roku 2008 Gmina Tarnów Opolski posiadała spisaną umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" z
Miasteczka Śląskiego oraz ze Schroniskiem dla Zwierząt w Miedarach. Zwierzęta były
wyłapywane i przekazywane do schroniska na podstawie zleceń, na zgłoszenie.
W roku 2008 z terenu naszej gminy zostało wyłapanych i przewiezionych do schroniska dla
zwierząt 8 psów.
Koszt realizacji to 5581,40 zł (tj.: 3013,40 zł za wyłapanie psów oraz 2568,00 zł - opłaty
jednorazowe za umieszczenie zwierząt w schronisku).

J T

Zygmunt Cichoń



Urząd Gminy
49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1

tei [077) 460 01 43,460 01 5< Tułowice dnia 03.04.2009r.
NIP 7 54-21-70-251

RiOS.TD. 6134-4/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT
„ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37 A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku informuję, że zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998
roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U.Nr 116,
poz.753) Rada Gminy Tułowice Uchwałą Nr Y/45/03 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tułowice ustanowiła sposób
wyłapywania bezdomnych zwierząt, które uciekły , zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka , a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby pod której opieką
zwierzę pozostawało.

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych, na terenie gminy ma charakter okresowy.
Potrzeby wyłapywania określane są faktycznym stanem istnienia zjawiska bezdomności .
Zgodnie z rozporządzeniem, organ gminy na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
wyłapywania podaje do publicznej wiadomości termin , adres schroniska , z którym
uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu oraz nazwę i adres podmiotu dokonującego
wyłapania.

Usługa wyłapywania i przewiezienia zwierząt wykonywana jest na podstawie
terminowych umów zawieranych z podmiotem uprawnionym.
Zwierzęta bezdomne chore lub stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego
wyłapywane są bezpośrednio po zgłoszeniu telefonicznym .
W 2008 roku w Gminie Tułowice wyłapano 2 bezdomne psy. Koszt realizacji całego zadania
wyniósł 1431,20 złotych. Forma płatności -jednorazowa za dojazd i wyłapanie psa oraz za
usługi i opiekę weterynaryjną w schronisku .

Z poważaniem

W Ó 17

W i e s ł ÓAV P l ewa



TURDUIA Urząd Gminy Turawa
46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c

telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72
fax: 077/421-20-73 e-mail: rolnictwo@turawa.pl

OS-I-6134/1/09

Turawa. dnia 24 kwietnia 2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

W odpowiedzi na Państwa pismo Urząd Gminy Turawa poniżej przedkłada stosowne

informacje:

1. W 2008 r. wszystkie zlecenia związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w gminie

Turawa realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEX" Dorota Kufel z siedzibą w

Miasteczku Śląskim. Natomiast opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zapewniało Schronisko

dla Zwierząt Anna Czempik z siedzibą w Miedarach.

2. W 2008 r. z terenu gminy Turawa zostało wyłapanych i przekazanych do schroniska 11

bezpańskich psów.

3. Łączny koszt realizacji zadań związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi

zwierzętami wyniósł 8 899,00 zł.

Formą płatności za wykonane zlecenia były jednorazowe opłaty za wyłapanie i umieszczenie

psów w schronisku.

Z poważaniem

' up.WÓJTA
) Gpodarki Nieruchomościami,

;oil

f- inś. Plot,* Dsiedzi,ic

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

Warszawa
2. a/a



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "rolnictwo ujazd" <rolnictwo@ujazd.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2009 13:39
Temat: Udzielenie informacji na temat bezdomnych zwierząt.

Urząd Miejski w Ujeździe Ujazd, dnia
02.04.2009r.
ul. Słąwięcicka 19
47-143 Ujazd

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewodzianego
ustawą o ochronie zwierząt, informuję:

Ad1.
Gmina Ujazd w roku 2008 roku miała podpisaną umowę z Miejskiem Składowiskiem Odpadów - Schronisko

dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Gliwicka 20, 47-224 Kędzierzyn-Koźle własności
Urzędu Miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu na wyłapywanie i odbiór bezdomnych psów.

Ad.2
W 2008 roku wyłapano i odstawiono do schroniska dla bezdomnych zwierząt 3 szt. bezdomnych psów.

Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wynosił 3.000 zł. Forma płatności- dotacja.

Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch

2009-04-02



U R Z Ą D G M I N Y
47-344 W A L C E Walce dn Q9.04.2009 r.

ul. Mickiewicza 18
tcl.4660108 fax:4660784

IK-R.. 7015/14/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia
informacji z wykonywania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd
Gminy w Walcach informuje:
Gmina Walce w 2008 roku nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt . W budżecie gminy na 2008 rok n« zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt
były zabezpieczone środki w wysokości 4 000 złotych.
Bezdomne zwierzęta są wyłapywane i umieszczane w schronisku na indywidualne zlecenie
gminy w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby. W 2008 roku gmina nie poniosła z tego
tytułu żadnych kosztów, gdyż ze względu na brak takich przypadków nie zleciła żadnej
sprawy związanej z wyłapaniem i umieszczeniem w schronisku bezdomnego zwierzęcia.

Z up. W Ó J T A
mgr/fłelfen* Kochan

cA3 WÓJTA



URZĄD MIEJSKI O f
w ZAWADZK.IEM

ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

GRO.OŚ. 6134-5/09 Zawadzkie, 2009-04-15

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

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia
30 marca 2009 r. (data wpływu: 3 kwietnia 2009 r.) dotyczącym udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Burmistrz Zawadzkiego informuje co następuje:

1. W roku 2008 Gmina Zawadzkie posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i ich transport do schroniska zawartą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„ZAMEX" Dorota Kufel z siedzibą przy ul. Ks. F. Wyciślika 3 w Miasteczku Śląskim.
Zapewnianie dalszej opieki nad zwierzętami zlecono „Schronisku dla Zwierząt" Anna
Jarzombek z siedzibą przy ul. 1-Maja w Miedarach.

2. W roku 2008 r. na koszt Gminy Zawadzkie wyłapano i umieszczono w schronisku łącznie
17 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 9.600,00 zł netto. Za opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami płacono każdorazowo przy umieszczaniu zwierzęcia
w schronisku.

Powyższa informacja została sporządzona w dniu 14 kwietnia 2009 r. przez Panią Renatę Augustyniak -
podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, stosownie do art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.)

^tip. Burmistrza
£ĄMŚ//?f6 Q

Zastępca Burmistrza
Janusz Szampera

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Telefon: O 77 40 64 400, Faks: O 77 40 64 444

Zdzieszowice, dnia 17.04.2009 r.

S.M. 5234/1/2009

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 30 marca 2009 r. dot. udzielenia informacji
związanych ze opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem informuję, iż Gmina
Zdzieszowice w roku 2008 miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" , Dorota Kufel, ul. Ks. Wyciślika 3, 42 - 610
Miasteczko Śląskie. Umowa zawarta była w miesiącu maj i trwała do końca grudnia 2008 roku. W
tym okresie odbyły się planowane wcześniej objazdy - raz w miesiącu oraz zaplanowano też
możliwość korzystania z tzw. interwencji. W wyniku tych wszystkich objazdów wyłapano łącznie
13 psów, które następnie były umieszczane w Schronisku dla Zwierząt Anna Jarzombek z siedzibą
w Miedarach ul. l-go Maja, 42-676 Miedary.

Łączna, kwota środków pieniężnych przekazana zarówno na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz przetrzymywanie ich w schronisku wyniosła 16.000 zł, rozbijając się
następująco: 9.000 zł na schronisko, 7.000 zł na wyłapywanie. Kwoty te płatne w dwóch równych
ratach, w terminach do 30 czerwca 2009 r. pierwsza rata oraz do 30 listopada druga.

Zimerman

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



URZĄD GMINY
46-048 Zębowice

woj. opolskie

Zębowice 07.04.2009r.

RÓG-6071/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania".

Urząd Gminy w Zębowicach informuje, że:

- w 2008 roku Gmina nie posiadała stałej umowy i nie zlecała wyłapywania bezdomnych
zwierząt,

- nie było takiego zdarzenia,
- w związku z powyższym nie poniosła żadnych kosztów.

Natomiast gdyby na terenie naszej gminy wystąpiło zjawisko wałęsającego się psa,
Gmina starałaby się rozwiązać problem we własnym zakresie znajdując nowego opiekuna.

Z Ug<"

mgr Edtnit
Zsstępc v'woj t a

A/órta

(Liangosz



Urząd Miejski w Białej Biała, 06.04.2009 r.
ul. Rynek 10,48-210 Biała

Referat Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami i Informatyki

RGNI - 6052 - 8/09

BIURO OCHRON Y ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki informuje,

że gmina Biała w 2008 r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do

schroniska, firmie: Zamex, Dorota Kufel, ul. Ks. F. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie.

Opiekę weterynaryjną zapewniało: Schronisko dla Zwierząt, Anna Jarzombek, ul. l-go Maja,

42-674 Miedary.

Wyłapano dwa bezpańskie psy. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r.

wyniósł 1569,20 zł. Płatności dokonano przelewem: za dojazd do Gminy, dowóz psa do schroniska

i wyłapanie bezpańskiego psa (dwie faktury), oraz za usługi schroniska dla zwierząt z opieką

weterynaryjną (dwie faktury). Forma płatności za umieszczenie psa w schronisku i opiekę była

jednorazowa.

K i e r o w n i k
Referatu Rolnictwa, Gospodarki



URZĄD GMINY BIERAWA
ul. Wojska Polskiego 12

47-240 B I E R A W A

RGM 7081/2/08 Bierawa 20.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierzą
Fundacji dla zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 3 7a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pisma z dnia 25.1uty 2008 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami

Urząd Gminy Bierawa informuje że :
Ad l Gmina nie posiada stałych umów związanych z wyłapywaniem bezdomnych

zwierząt znajdujących się na terenie Naszej Gminy
\t!2 \\ roku 2008 Gmina Bierawa zleciła miejskiemu schronisku w Kędzierzynie Koźlu

złapanie 5 psów.
Ad3 Łączna kwota poniesionych kosztów to 5 049.80 zł.

Była to jednorazowa opłata za umieszczenie psa w schronisku ((stawka 920 zł. oraz
1220 zł. za szt.)

Otrzymują
1 Biuro Ochrony Zwierząt
2 Powiatowy Inspektorat weterynarii K- Koźle Piastowska 15
3 a/a

z poważaniem
Michał Klimek

Specjalista do spraw rolnictwa
ochrony zieleni oraz obrony cywilnej



GMINA BRANTCE
48-140 Branice. ul. Słowackiego nr 3
tel. 077 4868 250 fax 07 7 4868 230

REGON 531412852
NIP 748-15-18-612

Nr OS-0717/8/2009
Branice, dnia 22. 04. 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Działając zgodnie z art. 13 ust. l oraz art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 roku o

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 póz. 1198 z późniejszymi zmianami)

informuję, że Gmina Branice nie ma zawartych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych

psów oraz na zapewnienie im dalszej stałej opieki.

Jeszcze w 2006 roku nawiązaliśmy współpracę na interwencyjne wyłapywanie

bezdomnych psów wraz z ich umieszczeniem w schronisku dla zwierząt - ze Schroniskiem

Zwierząt „Pomocna Dłoń" przy PW Unimex l we Wilkowicach ul. Polna l, 42-674

Zbrosławice niedaleko Tarnowskich Gór oraz nawiązaliśmy współpracę z Przedsiębiorstwem

komunalnym sp. z o. o. ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

W 2008 roku Gmina Branice nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie ponieważ nie

było potrzeby organizowania akcji wyłapywania bezpańskich zwierząt.

Józef Matek



URZĄD GM1N\
OLSZANKA

49-332 Ols/anka 16
woi. opolskie

.

Olszanka, dnia 02.04.2009r.

IRiOŚ 7062-8/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A

04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
wyłapywanie" - Urząd Gminy w Olszance informuje, że:

- Gmina zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt ZGK w Olszance z/s w Czeskiej
Wsi, wraz z transportem do schroniska dla zwierząt

- w 2008r. nie były wydawane zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

- w 2008 rok Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt.

W Ó J T
<3^aJsJi^*-
mgr Jerzy Dróbka
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