
Baborów, 2012-04-04

SEK.6840.9.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom
31- 328 Kraków
ul. Stachiewicza 35 b/70

Pot, odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Odpowiadając na wniosek przesłany do Gminy Baborów o udzielenie

informacji publicznej w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania

„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego

ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję:

1. W 2011 roku gmina Baborów nie posiadała podpisanej umowy stałej ze

schroniskiem lecz udzielała zleceń każdorazowo. Do schroniska przekazano 2
psy, natomiast w trzech przypadkach zapewniono psom nowych opiekunów

- osób prywatnych, które zdecydowały się na przyjęcie bezpańskich psów.

2. W 2011 roku wyłapano 2 psy na terenie gminy.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 2200 zł. co

obejmowało umieszczenie psów w schronisku.
4. W roku 2012 gmina posiada zawartą umowę ze schroniskiem w

Raciborzu na przyjęcie i opiekę dostarczonych psów. Zwierzęta dostarczane

są własnym transportem.
5. W załączeniu przesyłamy również kserokopię Uchwały Rady Miejskiej

w Baborowie wraz z programem przyjętą na 2012 rok oraz umowy ze

schroniskiem w Raciborzu.

Z up. BURM S^RZA

mgr Agni&ieKci'Kania-Kala
SEKRFTARZ GMINY
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-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: Dot. udzielenia informacji publicznej 
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:10:07 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:20 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Izabella OssowskaTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Tuesday, March 27, 2012 
10:50 AMSubject: Dot. udzielenia informacji publicznej Biała, dnia 
27.03.2012r. 
 
OR.1431.7.2012 
 
 
 
 
Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom 
ul. Stachiewicza 35b/70 
31-328 Kraków 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
odpowiadając na pismo z dnia 25.03.2012r. dotyczące udzielenia 
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania 
”Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przesyłam n/w 
informacje dot. roku 2011: 
 
1. Gmina Biała zawarła umowę ze schroniskiem w Raciborzu. Złapanie, 
odbiór i dowóz psa do w/w schroniska odbywało się na zasadzie zlecenia 
przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. w Białej. 
2. Wyłapano 5 dorosłych psów i 6 szczeniąt, które umieszczono do 
schroniska. 
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił 12 930,82 zł. Płatność 
dokonano przelewem, forma płatności jednorazowa. 
4. W roku 2012 Gmina Biała zawarła umowę Nr 1/2012 w dniu 02.01.2012r. 
z Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno- Handlowych- Wielobranżowych 
„GABI” Żędowice,- (jedynie to przedsiębiorstwo było zainteresowane 
współpracą), które ma zawartą umowę ze schroniskiem S.O.S. Chorzów i 
Fundacją Mali Bracia w Opolu (w załączeniu przesyłam kopię umów 
podjętych w roku 2012 dot. opieki nad zwierzętami). 
5. W załączeniu przesyłam kopię projektu uchwały w spawie uchwalenia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Biała – projekt uchwały został 
zaakceptowany przez Radcę Prawnego, oraz zaopiniowany przez instytucje/ 
organizacje - zgodnie z art.11a ust.7 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt. 
 



Z poważaniem 
Maria Pryszcz- 
podinspektor ds współpracy z organizacjami pozarzadowymi i rolnictwa 
Tel: 77 4388557 
meil: rolnictwo@biala.gmina.pl 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4897 - Data wydania: 
2012-03-27 
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URZĄD GMINY B1ESAWA
y] Wojska Polskiego 12

47-240 B t E R A W A
ORG.1431.15.2012 Bielawa 6,05.2012r

fundacja Pro Animals -Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewłcza 3Sb/70

31-328 Kraków

Dotyczy : wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na Wasze napytania Urząd Gminy Bierawa informuje .

1. Gmina Bierawa nie miała w 20! l r. żadnej stałej umowy z schroniskiem
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt /ostało realizowane własnymi siłami przez pracownika

urzędu gminy
Gmina posiada podstawowy sprzęt do tego celu (klatka oraz tzw. chycla ).

2 W minionym roku złapano 5 bezpańskich psów dla których udało się znaleźć nowych
właścicieli,

3 W minionym roku Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych 7. tym zadaniem
4. W bieżącym roku Gmina Bierawa nie podpisała jeszcze żadnych umów z schroniskiem

Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów t. schroniskiem w Kędzierzynie Koźlu
oraz Raciborzu

5. W załączeniu przesyłamy kopię stosownych uchwał z 2012 r
(Uchwała nr XX/128/2012 rady Gminy Bicra\va z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności

zwierząt)

W razie jakichkolwiek dalszych pytań proszę o kontakt pod nr 077 4872 250 lub
mat! rolnictwo@bicrawa.p!

Otrzymują;
11'undacja Pro Aniraals -Na Pomoc Zwierzętom ul. Stachicwicza 35b/70

31-328 Kraków
2 a/a

Z-ca ™MT* GMjNy
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gmina Branice op 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: Odpowiedź 
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:14:34 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:27 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Gmina BraniceTo: elzbieta 
namyslowska-opachSent: Tuesday, April 03, 2012 9:26 AMSubject: 
Odpowiedź W odpowiedzi na wniosek dotyczący opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami, informuję że Gmina Branice w 2011 r. nie miała stałej 
umowy z zadnym ze schronisk. Jednak w przypadku takiej konieczności 
zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt schronisku w Raciborzu, które 
jest w najbliższej odległości od gminy Branice.W 2011 r. nasza gmina 
wydała na ten cel 4.2000 zł była to opłata jednorazowa za umieszczenie 
zwierzęcia w schronisku (1.400 ał za jedno zwierzę). Jewdnocześnie 
informuję, że uchwała w sprawie bezdomnych zwierząt jest w fazie 
konsultacji społecznych, umowa ze schroniskiem również nie została 
jeszcze sfinalizowana. Z up. WójtaMałgorzata MarchelSekretarz Gminy 
BraniceNie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4911 - Data wydania: 
2012-04-02 



URZĄD MIEJSKI
46-220 Syesyna. ul. Rynafc l

Referat JJudowntóws. GswjjjHfcrM Byczyna, dnia 7,05.2012r,
Komim&iaej i KolnJctwa

tal ./fex 077413 41 50

Bk.VII.7615, l /2012

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Slachiewicza 35b/70, 31 -^28 Kraków

W odpowiedni im Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej obejmującej sposób
prowadzenia opieki nad bezpańskimi zwierzętami i ich wyłapywaniem na terenie gminy Byczymi
uprzejmie informuję:

atlL Gmina Byczyna nic podpisała bezterminowej umowy ze schroniskiem dla zwierząt
w roku 2011.

ad 2. W roku 2011 na /lecenie Gminy Byczyna łącznie wyłapano 10 bezpańskich psów,
w 8 przypadków dokonano adopcji.

ad.3. Gmina Byc/,yna współpracuje z lokalna Fundacją tj.,;

Fundacja Grey Animals
Sicjx>sławice 1 S,
46-220 Byczyna
KRS: 0000375270
NIP: 751-176-25-59
REGON: 160379053 , która dokonuje wyłapywania i sprawuje opiekę nad odłowionymi
zwierzętami do momentu oddania ich do adopcji, w roku 2011 łączny koszt «tr/yinania
zwierzą! wyniósł 6 tyś. /i.

ad.4 Gmina Byczyna nic plan uje zawarcia umowy '/e schroniskiem dla zwierząt bezdomnych,

ad. 5 Dy chwil i o becnej trwaj ą prace nad sto so wnymi uch wałam i.

Z poważaniem

B U/R/M i t R 2

$Rv$z&rd Griiner
A/a ' T



O:;
u' i.

Chrząstowice 2012-03-29

OŚ. 1431.4.2012

Fundacja Pro - Animals -
Na pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.03.2012 r. o udostępnienie informacji

publicznej, Urząd Gminy Chrząstowice zgodnie z art. 2 ust. l i art. 10 ust. l ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, póz. 1198) informuje,

co następuje:

1. Gmina nie zawarła odrębnej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych

zwierząt. W w/w zakresie współpracujemy z Panią Gabrielą Bartoszek - P.U.P.H.W

Żędowice ul. Dworcowa 24, która współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt w Chorzowie -

Maciejowicach.

2. W 2011 r. wyłapaliśmy 7 szt. bezdomnych psów.

3. Łączny koszt usług wykonywanych na zlecenie Urzędu Gminy wynosi 11 661,50

zł. Zlecenia regulowane były przelewem po otrzymaniu rachunku.

4. W dniu 01.02.2012 r. została zawarta umowa Nr OŚ.606.1.3.2012 z Panią Gabrielą

Bartoszek - P.U.P.H.W Żędowice ul. Dworcowa 24, na wykonywanie odławiania na terenie

gminy Chrząstowice bezdomnych zwierząt i umieszczenia ich w fundacji lub schronisku dla

zwierząt oraz zapewnieniu im opieki weterynaryjnej.

5. W załączeniu umowa na odławianie zwierząt oraz uchwała nr XIII.88.2012 Rady

Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r.



Witam.

W odpowiedzi na Wasz wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i 
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" 
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję, że:

1/ W 2011r Gmina  nie miała stałej umowy ze schroniskiem  jak również nie zlecała  wyłapywania i 
zapewnienia  opieki zwierzętom bezdomnym. 

2/ W 2011r ilość zwierząt wyłapanych  lub utrzymywanych na koszt gminy wynosi  0 sztuk.

3/ W 2011r koszt realizacji zadania opieki nad zwierzętami bezdomnymi  wynosił  100,00zł( usługa 
weterynaryjna).

4/ W 2012 r gmina ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w 
Raciborzu na przyjęcie i utrzymywanie bezdomnych  psów. W załączeniu kopia umowy.             

5/ Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności  zwierząt będzie podjęta na najbliższej sesji w maju 2012r.

 

Pozdrawiam,
 
Jerzy Groeger
Sekretarz Gminy Cisek
 

 URZĄD GMINY CISEK 
ul. Planetorza 52
47-253 Cisek

 

www.cisek.pl

info@cisek.pl
tel. faks: +48 77 487 11 40
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gmina Dąbrowa, op 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej 
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:14:19 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:27 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: UGD Grzegorz JeziorańskiTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgCc: UGD S-SzymaindaRudolfSent: 
Monday, April 02, 2012 1:43 PMSubject: ODP: udzielenie informacji 
publicznej Nasz nr 
OR.1431.10.2012  
Odpowiadając na wniosek, który dotarł do nas drogą elektroniczną w 
dniu 25 marca 2012 roku (treść w załączeniu) uprzejmie informuję: 
 
Ad1) Gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt. Udzielamy jednorazowych zleceń na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt dla osoby fizycznej, która zgodnie z umową zobowiązana jest do 
wyłapywania bezdomnych psów i kotów i przekazywania ich do schroniska 
dla zwierząt. 
 
Ad2) W roku 2011 odnotowano 23 interwencje z terenu naszej gminy. 
Wyłapano 23 sztuki bezdomnych psów. 
 
Ad3) Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł: 9890 zł. Forma 
płatności była jednorazowa za każdą wykonaną usługę. 
 
Ad4) Na dzień dzisiejszy obowiązuje umowa z osobą fizyczną. 
 
Ad5) Przygotowano stosowną uchwałę na sesję Rady Gminy, która 
została zaplanowana w miesiącu kwietniu br. 
 
Rudolf Szymainda 
Sekretarz Gminy Dąbrowa 
 
 
----- Original Message ----- 
From: elzbieta namyslowska-opach 
To: ug@gminadabrowa.pl 
Sent: Sunday, March 25, 2012 9:42 PM 
Subject: udzielenie informacji publicznej 
 
Witam! 
Fundacja "Pro Animals" przesyła w załączeniu wniosek o udzielenie 
informacji publicznej 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Wiceprezes Fundacji 
Elżbieta Namysłowska-Opach 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4910 - Data wydania: 
2012-04-02 



**f:.':;S ; ;-" J -f Ef Dobrodzień, dnia 26 kwietnia 2012 r.

RL.6140.6.2012

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek otrzymany drogą mailową w dniu 26
marca 2012 r. Urząd Miejski w Dobrodzieniu przekazuje dane wg punktów z
wniosku:

1. w roku 2011 zadanie wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z
zapewnieniem opieki weterynaryjnej zlecano: „WETKAM" Błażej
Kamiński, Dobrodzień, ul. Powstańców Śl. 13;

2. łącznie na koszt gminy wyłapano 14 zwierząt;
3. koszt realizacji całych zadań wyniósł 5.628,96 zł. Formą płatności była

jednorazowa opłata za usługi weterynaryjne wraz z pobytem w hotelu dla
zwierząt przy gabinecie do momentu adopcji;

4. w roku 2012 gmina zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z
zapewnieniem im opieki jednostce wymienionej w pkt 1;

5. uchwała możliwa do pobrania na stronie internetowej urzędu
www.bip.dobrodzien.pl.

Z poważaniem

ZASTĘPCA:
i

mgr i/iz, Aarek Wnęk

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Sporządził:
Liliana Adamska tel. 34/35 75 100 wew. 25



URZĄD GMINY DOKRZEfi WIELKI

Dobrzeń Wielki, dnia 28 maja 2012 r.
OŚ-R.6140.10.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
UL Stachlewicza 35b/70
31-328 Kraków

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i

skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

informuję, że:

1. W 2011 roku gmina nie posiadała umów ze schroniskami na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt

2. Zbiorcze dane i ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r.

-2 psy.

3. Koszt realizacji zadania - dowóz psów do schroniska, c płata za utrzymanie -1890 zł.

4. W 2012 r. gmina nie posiada umów ze schroniskiem.

5. Uchwała - w czerwcu 2012 r.

ntZĄtfiMtyk\}Vrdt>el

Sporządził: CS

URZĄD GMINY DOBRZ£IVł WIELKI
ul. Namysłowska 44,46-081 Dobuerf Wielki, lel./fax +48 77 4695 524, e-mgil: ug@dotirzenwielki.pl

.dobrzenwielki. pl











 
Argos/BOZ  

Od: "jolanta racka" <racka@proanimals.org>
Do: "findacja" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 14 kwietnia 2012 10:58
Dołącz: ATT00207.htm
Temat: Fwd: Fw:
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UG Głogówek op 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw:  
Date: Sat, 14 Apr 2012 10:52:29 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 14 kwietnia 2012 0:47 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Aneta Suszczyńska UM GłogówekTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Wednesday, April 11, 2012 
11:08 AM Witam, 
W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, iż Gmina Głogówek 
podjęła działania zmierzające do dostosowania się do wymagań ustawy o 
ochronie zwierząt. 
W dniu 27 września 2011r. w Kędzierzynie-Koźlu zawarte zostało 
porozumienie /nadal obowiązujące/ między Gminą Kędzierzyn-Koźle a 
Gminą Głogówek, które umożliwiło przekazanie Gminie 
Kędzierzyn-Koźle zadania własnego Gminy Głogówek dotyczącego 
kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie naszej 
Gminy. Kompleksowa opieka zgodnie z treścią porozumienia obejmuje 
wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Głogówek na zgłoszenie 
Zleceniodawcy, którym jest Gmina Głogówek, ich transportu do schroniska 
prowadzonego przez Miejskie Składowisko odpadów w Kędzierzynie-Koźlu 
będące jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn - Koźle, umieszczania 
zwierząt w schronisku zapewniając tym samym ich godziwe warunki pobytu w 
schronisku, w tym stałą opiekę weterynaryjną obejmującą obowiązkowe 
szczepienie i leczenie zwierząt na terenie schroniska do czasu ich odbioru 
przez właściciela, sprzedaży lub śmierci naturalnej. 
 
Zbiorcze dane o ilości zwierząt (psy/koty) wyłapanych z terenu gminy w 
2011 roku? 
2011r. / koty – 0 szt. 
2011r. / psy – 17 szt. 
Koszt realizacji całego zadania w 2011r. i forma płatności za opiekę 
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na 
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna). 
2011r. – koszt realizacji zadania – 15 934,56 zł 
Forma płatności – kwota w wysokości stanowiącej iloczyn 
zryczałtowanej stawki 330,00zł brutto za 1 psa i ilości przebywających 
w schronisku, przez co najmniej połowę dni danego miesiąca. 
Kwota w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki 165,00zł 
brutto za 1 psa i ilości przebywających w schronisku, przez mniej niż 
połowę dni danego miesiąca. 
Niezależnie od w/w dotacji na poniesienie kosztów związanych z 
czynnościami zmierzającymi do odbioru bezdomnego psa, podjętymi na 
zgłoszenie, a nie zakończonymi ujęciem zwierzęcia naliczana będzie 
kwota w wysokości iloczynu zryczałtowanej stawki 125,00zł. 
Zryczałtowana stawka za odbiór i utrzymanie psa jest podwyższana 
corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w roku poprzednim, ogłaszany przez Prezesa Głównego



Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”.
 
Informuję również, iż jesteśmy na etapie zawierania umowy w zakresie 
ochrony bezdomnych kotów z Panią Gabrielą Bartoszek prowadząca 
działalność gospodarczą pod Firmą PUPHW „Gabi” ul. dworcowa 24, 
47-120 Żędowice. 
 
W dniu dzisiejszym wysyłam również do Państwa kopię porozumienia z 
dnia 27 września 2011r. oraz wymaganych ustawowo uchwał. 
 
z poważaniem Aneta Samotus 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4927 - Data wydania: 
2012-04-10 
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•J K Z Ą .u M { E J S K
W GŁUBCZYCACH

Jl.Niepodtegtośei 14,4«-100 Głubczyce ^ t u A C A ^ ^ / M - ,
e!. (077) 48£ 23 20 fax {077} 4852416 GłUDCZyCC dn. 05.04.2012r.

OA.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej o sposobie
wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Gminę Głubczyce
w 2011 roku informuję, że:

1) Gmina Głubczyce posiadała umowę na odławianie, odbiór i opiekę nad
bezpańskimi zwierzętami zawartą na czas nieokreślony ze schroniskiem dla zwierząt
w Raciborzu przy ul. Komunalnej 9,

2) wyłapano i oddano do schroniska 21 psów oraz uśpiono jeden miot ślepych
szczeniąt,

3) koszt realizacji całości zadania wyniósł 24599,20zł z tego:
- 24599,00zł za oddanie 21 psów do schroniska,
- 259,20zł. za 5 usług weterynaryjnych związanych z badaniami lekarza
weterynarii i uśmiercaniem zwierząt ze względów humanitarnych a także
ślepego miotu szczeniąt, zgodnie z programem zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Płatność za usługi schroniska wnoszona jest jednorazowo za odbiór oraz

roczne utrzymanie. Po roku koszt utrzymania zwierzęcia obejmuje schronisko.
Płatność za usługi weterynaryjne wnoszona jest jednorazowo lekarzowi, który

otrzymuje zlecenie bez zwierania umowy.
4) w roku 2012 Gmina Głubczyce nadal posiada urnowy na odławianie, odbiór

i opiekę nad bezpańskimi zwierzętami ze schroniskiem w Raciborzu (kserokopia
w załączeniu)

5) w załączeniu przesyłam kserokopię Uchwały Nr XXII/176/12 Rady
Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Głubczyce w 2012 roku.



9?

Głuchołazy, dnia 12.04.2012r.

RR.#V0.11.2012.MB

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W nawiązaniu do pisma w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję że:

1. Od dnia 29.06.1998r. do chwili obecnej Gmina Głuchołazy wspólnie z gminami Nysa,
Otmuchów , Paczków , Prudnik i Skoroszyce prowadzi Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt położone na terenie gminy Nysa we wsi Konradowa (umowa i regulamin w
zał.).

2. Zbiorcze dane dot. ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w
201 Ir. został przedstawiony w sprawozdaniach Schroniska (kserokopie w zał.).

3. Koszt realizacji całego zadania za 201 Ir. został przedstawiony w sprawozdaniu
Schroniska (kserokopia w zał.).

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy oraz zapewnienie
im opieki w 2012r. będzie realizować Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Konradowej gmina Nysa.

5. W załączeniu przesyłam również kopię uchwały na 2012r.

Z poważaniem

Otrzymują:

l .Adresat
2.A/a(RR-M.B.)



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

Gogolin 2012-03-30

WG.IV.6140.11.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
uL Stachniewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dnia 25 marca 2012 r.

1. Gmina Gogolin w roku 2011 miała zawartą umowę z Gminą Kędzierzyn - Koźle
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Umowa obejmowała:
- wyłapywanie zgłoszonych bezdomnych psów,
- transport psów do schroniska,
- umieszczanie psa w schronisku do czasu odbioru przez właściciela, sprzedaż lub

naturalną śmierć,
- stałą opiekę weterynaryjną,

obowiązkowe szczepienie i leczenie na terenie schroniska.
2. W 2011 roku przekazano do schroniska 16 bezdomnych psów z terenu gminy Gogolin.
3. Koszt utrzymania bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku w Kędzierzynie-

Koźlu wyniósł w 2011 r. 22 570,85 zł
Koszt utrzymania psów w schronisku dotyczył faktycznego czasu pobytu, płatne za
każdy miesiąc utrzymania.

4. Gmina Gogolin zawarła umowę na kompleksową opiekę nad bezdomnymi psami
z Gminą Kędzierzyn-Koźle na czas nieokreślony.

Urząd Miejski w Gof>olinic * 47-320 Gogolin. ul.Krapkowicka fi • Tel.: +4S-77/4fi Mi 240
NIP 756-10-25-656 * RFOON 000527'Mf,

fax.: rJR/77/46 66 247 * e-mail: urzad@gogolin.pl. www.gogolin.pl



Gorzów Sl, 02.04.2012r.

GRL-III.6140.3.2012 Fundacja Pro Animals
Na pomoc Zwierzętom
ul. Stachlewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.03.2012r o udzielenie informacji
publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt informuję, że w 2011 r. firmą, która świadczyła nam
usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w
schronisku była Firma Usługowo Handlowa „Oskar" reprezentowana przez
Pana Sławomira Gizlera. Zgodnie z § 3 obowiązującej wówczas umowy
tutejszy Urząd za usługę od każdego wyłapanego i przekazanego do
schroniska psa, po otrzymaniu rachunku dokonywał zapłaty.
Za wyłapanie 8 psów i umieszczenie ich w schronisku w 2011 roku
poniesiono koszty w wysokości l O 000,00 złotych .
Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.03.2012r. została podjęta Uchwała NR
XV/108/2012 RM w Gorzowie Śl. z dnia 28.03.2012r. w sprawie przyjęcia
„gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śl.

B u Hrr ?P R z

/ Wfc/L
mgrinż. Aftur Tomclla

W załączeniu :

1. Kopia umowy Nr GRL-III-272.3.2011 z dnia 02.03.2011 r.
2. Kopia decyzji Nr GRL-III.6140.1.2011r. z dnia 15.02.201 Ir.
3. Kopia Uchwały NR XV/108/2012 RM w Gorzowie Śl. z dnia 28.03.2012r.



Grodków 28 marca 2012r.
GK. III 604.25.2012.md

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
uL Stachiewicza 35b/70

31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2012r. Burmistrz Grodkowa informuje:

1. W 201 Ir. podpisano umowę nr GK/PSY/1/11 zawartą w dniu 02 maja 201 Ir. pomiędzy Gminą Grodków

a Panią Gabrielą Bartoszek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo

P.U.P.H.W. GABI z siedzibą przy. ul Dworcowej 24, 47-120 Żędowice na przeprowadzanie akcji

zwalczania bezpańskich zwierząt poprzez ich wyłapywanie z terenu miasta i gminy Grodków

i przekazywaniu ich do schroniska dla zwierząt,

2. w 201 Ir. odłowiono i przekazano do schroniska dla zwierząt 39 psów, przeprowadzono sterylizację 10

szt. kotów

3. łączny koszt realizacji całego zadania opiewał w 201 Ir. na kwotę 57 491,93 zł brutto,

4. w2012r. gmina ma podpisaną stałą umowę z przedsiębiorstwem podanym w pkt. l,

5. w załączeniu przesłana będzie kopia projektu uchwały dot. programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, która przedstawiona będzie na sesji Rady

Miejskiej w Grodkowie w miesiącu kwietniu 2012r.

_
Otrzymują:

1. Adresat
2. a. a

Sprawę prowadzi:
MitoszDębowski
Tel. 077 40 40 315

ZAST
Woj cieki

BURMISTRZA



 
Argos/BOZ  

Od: "jolanta racka" <racka@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 4 kwietnia 2012 17:22
Dołącz: ATT00402.htm; Umowa 16.II.2012.pdf; Umowa Nr 3.I.2012.pdf
Temat: Fwd: Fw: Udostępnienie informacji publicznej
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gmina Izbicko,opolskie 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: Udostępnienie informacji publicznej 
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:13:37 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:26 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: darekTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Friday, March 30, 2012 12:29 
PMSubject: Udostępnienie informacji publicznej Dzień dobry.W odpowiedzi 
na pismo z dnia 25.03.2012 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na 
temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi 
zwirzętami i ich wyłapywanie" udzielam stosownych informacji.1. Gmina 
Izbicko w 2011 r. miała podpisana umowę na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt z lekarzem weterynarii.2. Na terenie gminy Izbicko wyłapano 
następujące ilości bezdomnych zwierząt:- pies - 4 szt- kot - 1 szt.3. 
Gmina poniosła koszty w wysokości 2420,00 zł (płatnośc za 
umiesczenie w schronisku lub znalezienie nowego właściciela)4. Gmina 
Izbicko nie ma podpisanej umowy bezpośrednio z schroniskiem lecz z osobami 
zajmującymi sie wyłapywaniem a te osoby maja stosowne umowy. (skany umów 
w załaczeniu) PozdrawiamDariusz BekierszNie znaleziono wirusów w tej 
wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4908 - Data wydania: 
2012-04-01 



WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA

ul. Strzelecka 67

Jemielnica, dnia 03.04.2012 r.

OR.1431.11.2012

Fundacja Pro Animals
Na pomoc zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

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

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

W 2011 roku gmina nie miało podpisanej umowy ze schroniskiem na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Usługa ta była zlecana firmie prowadzącej działalność
związaną z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2011 roku?

W 2011 roku wyłapano dwa bezpańskie psy.

3. jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

W 2011 r. wydano 3 048,80 zł na wyłapywanie bezpańskich zwierząt.
Opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku była jednorazowa .

4. czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012 r. stałe umowy albo udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? (prosimy o kopie
umów).

Me posiadamy umowy ze schroniskiem. Bezpańskie zwierzęta wyłapywane są
przez firmę, z którą Gmina podpisała umowę.

5. prosimy o przesłanie kopii uchwały na rok 2012.

Rada Gminy Jemielnica nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie przejęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Jemielnica. Jesteśmy w trakcie jej realizacji.
W załączeniu przesyłam kserokopię umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

ZASIEWA WÓJTA

%$WV
Sektetafe Grerfny



GMINY KAMIENNIK
48-338 Karnie rm»V

woj. opolaMe
KamłcnniL 2012-05-30

RL.6140.3.2012.JL

Fundacja Pro Atrimals - Na Pomoc Zwierzętom
StachuwicKK 35
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na lemat sposobu i
skutków wykonania zadania „ opieka tiad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję że:

ad. l Problem bezdomności zwierząt na gminie Kamiennik liczącej 3685 mieszkańców
istnieje marginalnie i zawsze znajdujemy chętnego do adopcji zwierzęcia.

ad. 2 Na opieka nad bezdomnymi zwierzętami w budżecie gminy na 201 l rok /aplanowano
kwofęlOOQ,-zł, wyłapaliśmy w 2011 roku L psa, który został oddany tło adopcji.

ad. 3 W 2011 r, wydaliśmy kwotę 34,74/,1 na /akup karmy dla psa, która została przekazana
rod/,inie dla przygarniętego psa.

ad. 4 W 2012 roku Gmina Kamiennik po wejściu w /ycie uchwały Rady Gminy Kamiennik
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2012 rokuf zamierza podpisać umowę z famą
PUPHW „GABl" Gabriela Bartoszek z siedzibą w Żedowicach ul. Dworcowa 24 na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamienilik wraz z uroiessjciOTiiem ich w
schronisku dla ywicrzat. Projekt umowy został wysiany do Firmy 28,05.2012 r„

ad. 5 W załączeniu kopia uchwały i umowy.



URZĄD MIEJSKI w KIETRZU
48-1 30 Kietrz, ul. 3 Maja 1

centr. 077/4854356-8
sekretariat 0 7 7 / 4 8 5 4 5 0 4

0 7 7 / 435 43 59

WÓR. 6140.1.5.2012.BM

Kietrz, dnia 02.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals -
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachniewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 marca
2012 r. (bez numeru) Urząd Miejski w Kietrzu uprzejmie informuje:

Ad.l. W roku 2011 gmina Kietrz miała zawartą umowę na świadczenie usług w zakresie
wyłapywania i opieki nad bezdomnymi psami z Przedsiębiorstwem Komunalnym
Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

Ad.2. W 2011 r. wyłapano i przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt 9 bezpańskich
psów.

Ad.3. Koszt realizacji ww. zadania wyniósł 10.516,50 zł. Płatność za wykonaną usługę
następowała każdorazowo po wykonaniu zlecenia przez schronisko i wystawieniu faktury
VAT dla Gminy Kietrz.

Ad.4. Gmina Kietrz zawarła dwie umowy na 2012 r. z Przedsiębiorstwem Komunalnym
Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz:
- na wyłapanie, przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych psów
- na wyłapywanie, przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych kotów
W załączeniu kserokopie umów.

Ad.5. W dniu 29 marca 2012 r. Rada Miejska w Kietrzu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kietrz. Uchwała została przesłana do redakcji Dziennika Urzędowego
Województwa Opolskiego w celu jej ogłoszenia. Z chwilą uprawomocnienia ( 14 dni po
ogłoszeniu) niezwłocznie do Państwa prześlemy jej treść.



1. czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2011r. stałe umowy albo 
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im 
opieki? 
Gmina Kluczbork w roku 2011 posiadała podpisaną umowę, której zakres obejmował 
przyjęcie do schroniska bezpańskich zwierząt (psów) wyłapywanych z terenu miasta i gminy 
Kluczbork oraz przetrzymywanie ich, aż do przejęcia przez nowego właściciela lub naturalnej 
śmierci, jak również ewentualnego leczenia z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„ZAMEX”, 42-610 Miasteczku Śląskim, ul. ks. Franciszka Wyciślika 3. 
 
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach? wyłapanych i/lub 
utrzymywanych na koszt gminy w 2011r.? 
Liczba zwierząt przekazanych z terenu Gminy Kluczbork do schroniska w Miedarach: 
– 22 psy 
 
3. jaki był w 2011r. 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)? 
a) za utrzymywanie zwierząt w schronisku (bez względu na ilość zwierząt przyjętych do 

schroniska) – 22.550,- zł brutto 
b) za wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy (bez względu na ilość wyłapanych 

zwierząt) – 18.450,- zł brutto 
 
4. czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012r. stałe umowy albo udziela 
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?  
(proszą o kopie umów) 
W 2012r. Gmina Kluczbork posiada podpisaną umowę z firmą Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „ZAMEX”, 42-610 Miasteczku Śląskim, ul. ks. Franciszka Wyciślika 3, 
której zakres obejmuje przyjęcie do schroniska bezpańskich zwierząt (psów) wyłapywanych z 
terenu miasta i gminy Kluczbork oraz przetrzymywanie ich, aż do przejęcia przez nowego 
właściciela lub naturalnej śmierci, jak również ewentualnego leczenia (kopia w załączeniu). 
 
5. kopia uchwały na rok 2012. 
Uchwała została podjęta 30 marca 2012r. (uchwała nr XX/202/12 Rady Miejskiej w 
Kluczborku), ale wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. Jest upubliczniona w BIP na stronie urzędu 
(http://www.bip.kluczbork.pl/prawo/uchwaly/10_14/xx/uchwala_xx_202_12.pdf). 



 
 
 
 
 
      Kolonowskie, 2012-04-13 
 
 
 
GK.6141.6.2012     Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom 
      31 – 328 Kraków ul. Stachiewicza 35 b/70 
 
 
 
 
Odpowiadając na Państwa zapytanie z dnia 27 marca br . informuję: 

1. W roku 2011 Gmina Kolonowskie miała zawartą umowę na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX” Dorota 
Kufel, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, Miasteczko Śląskie. 

2. Wyłapano 9 psów.  
3. Koszt 12.403 zł. Opłata jednorazowa. 
4. W roku 2012 udziela zleceń ww. firmie. Nie podpisano umowy stałej ze względu na 

trwające prace związane z wprowadzaniem w życie nowej ustawy.  
5. Kopia uchwały w załączeniu. 

 
Opracował 
Janusz Żyłka 
Inspektor ds. gospodarki komunalnej 
Tel. 77 46 11 140 w. 30 



 
 
 
 
 
      Kolonowskie, 2012-04-13 
 
 
 
GK.6141.6.2012     Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom 
      31 – 328 Kraków ul. Stachiewicza 35 b/70 
 
 
 
 
Odpowiadając na Państwa zapytanie z dnia 27 marca br . informuję: 

1. W roku 2011 Gmina Kolonowskie miała zawartą umowę na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX” Dorota 
Kufel, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, Miasteczko Śląskie. 

2. Wyłapano 9 psów.  
3. Koszt 12.403 zł. Opłata jednorazowa. 
4. W roku 2012 udziela zleceń ww. firmie. Nie podpisano umowy stałej ze względu na 

trwające prace związane z wprowadzaniem w życie nowej ustawy.  
5. Kopia uchwały w załączeniu. 

 
Opracował 
Janusz Żyłka 
Inspektor ds. gospodarki komunalnej 
Tel. 77 46 11 140 w. 30 



  
 

UCHWAŁA Nr XVI/134/12 
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM 

z dnia 26 marca 2012r. 
 
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2012 roku  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1)) i art. 11a ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.2)) Rada 
Miejska  w Kolonowskiem uchwala, co następuje:  

 
§ 1. 

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.  
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
  
 



Załącznik do uchwały Nr XVI/134/12  
Rady Miejskiej w Kolonowskiem 
Z dnia 26 marca 2012r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2012 roku 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
§ 1. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w 
rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 
roku Nr 106,  poz.1002 z późn. zm.) przebywających na terenie Gminy Kolonowskie. 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kolonowskie, 
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, 
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kolonowskiego, 
4) samodzielne stanowiska - należy przez to rozumieć ds. gospodarki komunalnej i 
mieszkaniowej i samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska UMiG 
Kolonowskie, 
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
ochronie zwierząt (Dz.U z 2003 roku Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) 
6) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Kolonowskie w 2012 roku. 
§ 3. Koordynatorem niniejszego Programu jest Burmistrz, natomiast realizatorem 
Programu jest: 
1) samodzielne stanowiska, 
2) schroniska dla zwierząt, 
3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt 

 
Rozdział 2 

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla 
zwierząt 

§ 4. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie następować w 
odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki 
zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa. 
§ 5. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w 
obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować 
będą samodzielne stanowiska, które podejmą działania zmierzające do ustalenia 
właściciela bądź opiekuna zwierząt. 
2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w 
ust.1, samodzielne stanowiska podejmują działania zmierzające do odłowienia 
zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt. 
§ 6. 1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko 
dla zwierząt lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym 
zakresie, spełniającego wymagania określone w obowiązujących przepisach, na 
podstawie umowy zawartej z Gminą na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt 
bezdomnych. 
2. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w 
schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta 
umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 



§ 7. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo 
własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę 
kosztów związanych z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i 
umieszczeniem zwierzęcia w schronisku. 
§ 8. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w 
gospodarstwie rolnym określonym zgodnie z § 13 niniejszego Programu. 

 
Rozdział 3 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
§ 9. 1. Koty wolno żyjące jako zwierzęta bezdomne, nie są odławiane na zasadach 
określonych w Rozdziale 2 niniejszego Programu. 
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez: 
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, którzy 
zarejestrowani są przez samodzielne stanowiska, 
2) finansowania leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia 
zwierząt. 
3. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi sterylizacji 
i kastracji zwierząt. 
4. Burmistrz może wydać społecznemu opiekunowi (karmicielowi) skierowanie na 
przeprowadzenie zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz leczenie kotów wolno 
żyjących przez zakład leczenia zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę. 

 
Rozdział 4 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 
§ 10. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych 
przebywających na jej terenie. 
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1: 
1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie 
zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę nad nimi, 
dofinansowywanych z budżetu Gminy, 
2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane na zasadach 
określonych w Rozdziale 2 i przewożone do zakładu leczniczego dla zwierząt, o 
którym mowa w pkt 1, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji, 
3) po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęta wrócą do miejsc 
macierzystych (koty wolno żyjące) bądź trafią do adopcji po okresie rekonwalescencji  
4) Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji na podstawie 
wystawionego przez zakład leczniczy dla zwierząt rachunku (faktury). 

 
Rozdział 5 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
§ 11. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt poprzez: 
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy 
tj. stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć 
i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Urzędu, 
2) prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do 
zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami, 
3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska. 



Rozdział 6 
Usypianie ślepych miotów 

§ 12. 1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów 
bezdomnych.  
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1: 
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma 
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli, 
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz 
weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych 
miotów psów i kotów, 
3) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w pkt 2, na podstawie 
wystawionego rachunku (faktury).  

 
Rozdział 7 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich 

§ 13. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich, 
powinno spełniać wymagania dotyczące: 
1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami, 
2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich,  

 
Rozdział 8 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 

§ 14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych, złego traktowania zwierząt i innych zdarzeń losowych np. pożar, śmierć 
lub choroba właściciela bez następcy czy opiekuna lub inne, z udziałem zwierząt 
Gmina realizuje poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w 
zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno 
żyjącym z terenu gminy Kolonowskie. 

 
Rozdział 9 

Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami 
§ 15. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
innymi instytucjami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i 
właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania 
sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 

 
 

Rozdział 10 
Finansowanie Programu 

§ 16. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu 
zabezpieczone są w budżecie Gminy w wysokości 14 000,00 zł. 
2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, wydatkowane będą zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza ustawą z dnia 29 stycznie 2004 roku – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 roku Nr 113, poz.759 – z późniejszymi 
zmianami). 
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UG Komprachcice op 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw:  
Date: Sat, 14 Apr 2012 10:50:25 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 14 kwietnia 2012 0:48 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Regina JurekTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Wednesday, April 11, 2012 
1:00 PM Komprachcice, dnia 06.04.2012 r. 
 
BGR.6140.1.2012.Oś 
 
 
 
 
 
 
Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom 
31-328 Kraków 
Ul. Stachiewicza 35b/70 
 
 
 
 
 
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie 
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania 
zadania „opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, 
informuję iż: 
W 2011r. gmina posiadała podpisaną umowę zlecenie z uprawnionym 
podmiotem świadczącym usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych 
psów z terenu gminy.Na terenie gminy wyłapano 13 szt. bezdomnych psów 
i 6 bezdomnych kotów z czego wszystkie zostały przekazane do schroniska 
dla zwierząt.Koszt realizacji zadania, czyli koszt wyłapania i 
umieszczenia w schronisku w 2011 r. wynosił – 6000,00 zł. Gmina 
ponosiła koszty jednorazowo, za wykonaną usługę.W 2012 r. Gmina posiada 
podpisaną umowę z Panią Gabrielą Bartoszek, zam. ul. Dworcowa 24, 
47-120 Żędowice, prowadzącą przedsiębiorstwa pod nazwą PUPHW 
„Gabi” z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.W załączeniu uchwała Nr 
XII/69/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2012  
 
Wójt Gminy 
/-/ 
Paweł Smolarek 
 



 
Pismo zostało wysłane pocztą 
 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4927 - Data wydania: 
2012-04-10 
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gmina Korfantów 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: Odpowiedź 
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:11:06 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:21 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Piotr WójcikTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Wednesday, March 28, 2012 
9:08 AMSubject: Odpowiedź W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie 
informacji z zakresu opieka nad bezdomnymi zwierzętami i 
ich wyłapywanie uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym podejmowana 
będzie uchwała przez Radę Miejską w Korfantowie w sprawie przyjęcia 
programu na 2012 rok. 
Po jej uchwaleniu oraz zebraniu informacji, o które Państwo proszą, 
całość zostanie Państwu przesłana. 
 
Proszę podać preferowaną przez Państwa formę przesłania. 
 
Z pozdrowieniami 
 
Piotr Wójcik 
Inspektor ds. ekologii 
Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości 
Urząd Miejski w Korfantowie 
ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów 
tel. (077) 434 38 20, wew. 47 
fax (077) 434 38 17 
e-mail: piotr.wojcik@korfantow.pl 
 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4898 - Data wydania: 
2012-03-27 



GGR.6140.19.2012 Krapkowice, 24.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. W 2011 roku gmina Krapkowice miała podpisaną umowę z fundacją
,,Mali Bracia Św. Franciszka" ul. Ligudy 12, Opole. W zakresie zapewnienia opieki
oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt w ramach umowy gmina współpracuje z:
- Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Andrzejem Skórą ul. Kozielska 1,

47-300 Krapkowice;
- Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Jolantą Konarską ul. Kozielska 8,

47-300 Krapkowice;
- Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Tadeuszem Fijałkowskim Oś. XXX-lecia 17,

47-300 Krapkowice;

2. W roku 2011 pod opiekę Fundacji Mali Bracia Św. Franciszka w Opolu przekazano
jednego bezdomnego psa i jednego bezdomnego kota z terenu Gminy Krapkowice.
Gmina przyjęła zgłoszenie o 27 bezdomnych psach, gdzie dla 24 znaleziono nowych
właścicieli.
W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt wysterylizowano oraz poddano
kastracji 48 kotów.
Niezbędnej pomocy weterynaryjnej udzielono 25 psom i 7 kotom;

3. Koszt realizacji zadania zwalczającego problem bezdomności zwierząt w roku 2011
wyniósł ok. 25 tysięcy;

4. jak w pkt 1 (kopie umów w załączeniu);

5. w załączeniu uchwała Nr Xll/177/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
18 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy
Krapkowice w 2012 roku.

Z uwagi na fakt, iż sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach miała miejsce 18 kwietnia 2012
roku podczas, której przyjęto uchwałę Nr Xll/177/2012 udzielenie odpowiedzi informacji
publicznej nie mogło nastąpić wcześniej.

A.



URZĄD MIEJSIO
w LEWTNt*:PRZESKIM

u i . K v n e k l

GKIII.6140.10.2012 Lewin Brzeski 02.04.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 27.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu
Miejskiego: 28.03.2012 r.) w sprawie udzielenia formacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję, że:

1. W 2011 r. gmina Lewin Brzeski posiadała zawartą stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki oraz umieszczenie ich w schronisku z firmą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEX" ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie.
Dodatkowo gmina Lewin Brzeski miała zawartą stałą umowę obejmującą udzielenie
pierwszej pomocy oraz przetrzymanie zwierzęcia wraz z udzieleniem mu opieki
weterynaryjnej do czasu odebrania przez schronisko z Zakładem Lecznictwa i Profilaktyki
Weterynaryjnej ul. Opolska 24, 49-345 Skorogoszcz.

2. W 2011 r. wyłapano 7 bezpańskich psów, które następnie umieszczono w schronisku.
3. Koszt realizacji całego zadania (obejmujący wyłapywanie bezpańskich zwierząt,

zapewnienie im opieki, umieszczenie w schronisku) w 2011 r. wyniósł 14417,68 zł.
4. Gmina Lewin Brzeski zawarła w 2011 r. umowę ze schroniskiem: ul. l Maja 76, 42-676

Miedary, woj. śląskie.
5. Z uwagi na trwające opiniowanie projektu „Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski" kopię
uchwały na rok 2012 prześlemy do Państwa Fundacji w terminie do końca maja br.

Z poważaniem

B u m . ; M r/--p-y-
inż. AAui' A..'?"'"-'

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

Sprawę prowadzi: Sylwia Tokarz-Rak nr tel. 774246639
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Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 4 kwietnia 2012 17:18
Dołącz: ATT00379.htm; ATT00380.pdf
Temat: Fwd: Fw: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publ.
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gmina Łubniany 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publ. 
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:12:52 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:25 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Sebastian KansyTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Friday, March 30, 2012 9:01 
AMSubject: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publ. Witam! 
 
W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2012 r. (data wpływu: 28.03.2012 r.) 
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków 
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywanie” informuję: 
 
W roku 2011 Gmina Łubniany udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt i umieszczanie ich w schronisku Panu Markowi Dziubie zam. ul. 
Nadodrzańska 5, 49-120 Żelazna.W 2011 roku z terenu gminy Łubniany 
zostały wyłapane 4 bezdomne psy.Koszt realizacji w 2011 r. całego 
przedmiotowego zadania wyniósł 2000,00 zł. Forma płatności za opiekę 
i umieszczenie w schronisku była jednorazowa.Aktualnie Gmina Łubniany nie 
posiada zawartej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.W 
załączeniu przesyłam uchwałę Rady Gminy Łubniany z dnia 26.03.2012 r. 
w sprawie „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz 
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 
2012”.  
 
Z poważaniem 
 
Sebastian Kansy – Inspektor ds. Melioracji. 
UG w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 
Tel. 774 270 591 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur 
wirusow 7011 (20120329) __________ 
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4903 - Data wydania: 
2012-03-29 



 
Argos/BOZ  

Od: "ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
Do: "Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 14 kwietnia 2012 10:38
Dołącz: uchwała 2012 r..odt
Temat: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej
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gmina Lubomia sl. 
 
 
Dnia 14 kwietnia 2012 0:52 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowska-
opach@proanimals.org> napisał(a): 
 
 

  
----- Original Message ----- 
From: Krasek - UG Lubomia 
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org 
Sent: Friday, April 13, 2012 9:16 AM 
Subject: Re: udzielenie informacji publicznej 
  
  

----- Original Message ----- 
From: UG Lubomia Sekretariat 
To: Kornelia Rumin ; Krysia Krasek II 
Sent: Wednesday, April 11, 2012 10:54 AM 
Subject: Fwd: udzielenie informacji publicznej 
  
 
 
------ Wiadomość oryginalna ------ 

 
 
Fundacja "Pro Animals" przesyła w załączeniu wniosek o udzielenie 
informacji publicznej 
  
Z wyrazami szacunku 
  
Wiceprezes Fundacji 
Elżbieta Namysłowska-Opach 
  
Gmina Lubomia nie posiadała podpisanej stałej umowy ze schroniskiem. W 
przypadku wyłapania bezdomengo zwierzęcia opieke na zlecenie 
zapewniało schornisko w Raciborzu. 
W roku 2011 wyłapano ok 8 bezdomych zwierząt, które znalazły włascicieli. 
Koszt realizacji całego zadania to ok 3 tys zł. 
W roku 2012 gmina  w dalszym ciągu w przypadku posiadania bezdomych 
zwierząt ma zapewnieni schorniska w Raciborzu o ich odbiorze na 
zlecenie zlecenia. 
W załączeniue  uchwała Rady Gminy Lubomia. 

Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4934 - Data wydania: 2012-04-13 

 
 
 

Temat:udzielenie informacji publicznej
Data:Thu, 5 Apr 2012 10:57:49 +0200

Nadawca:elzbieta namyslowska-opach <elzbieta.namyslowska-
opach@proanimals.org>

Adresat:<lubomia@lubomia.pl>



WÓJT GMINY LUBSZA
49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16
tel. (077)411 8630, 411 8629

Lubsza, dnia 13.04.2012r.
OŚ.6140.6.2012

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2012r. data wpływu 28.03.2012r. informuję, że:
1. Gmina Lubsza w 2011 r. zleciała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi

Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ZAMEX", ul. Ks. Fr. Wyciślika 3; 42-610
Miasteczko Śląskie.

2. W roku 2011 na koszt Gminy zostało oddane do schroniska 16szt. psów bezdomnych.
3. Koszt realizacj i całego zadania w 2011 r. wyniósł 21010,00 zł.

Jednorazowy koszt umieszczenie psa bezdomnego w schronisku wynosił 1353.00zł.
4. Gmina w roku 2012 współpracuje z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX".

ul. Ks, Fr. Wyciślika 3; 42-610 Miasteczko Śląskie.
5. Uchwała na rok 2012 będzie dostępna na stronie internetowej bip.lubsza.tensoft.pl

w miesiącu maju.

Osoba prowadząca sprawę:
Iwona Rosińska
e-mail rol@lubsza.ug.gov.pl



GMINA NłEMODUN
ul. Boh. Powstań śl 37

49-100 Nifirriodlin

RSN.6140.8.2012 Niemodlin, dnia 16 kwietnia 2012 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70,
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2012 r. informuję, że:

1. w roku 2011 Gmina Niemodlin miała zawartą umowę na odbiór bezdomnych
zwierząt z Fundacją „Mali Bracia Św. Franciszka" w Opolu oraz zlecała
odbiór bezdomnych zwierząt (w przypadku braku miejsc w Fundacji)
Przedsiębiorstwu Usług Produkcyjno-Handlowych Wielobranżowych
„GABI" w Żędowicach.

2. w roku 2011 przekazano 2 bezdomne psy.

3. koszt całkowity w 2011 roku wyniósł: 6.566,65 zł.

4. obecnie Gmina Niemodlin podjęła starania o przystąpienie do
międzygminnego schroniska dla zwierząt w Konradowej.



:«|1, a» migi w stałych umów oiaz nie udzielała zleceń na
wyi^fi^fe.berfoiiHiycliz'^^^' , , - _; - , > •- -|ir-? ^nf-^i

^:f:':\: '
ad 3. Kosa realiacji w 63 433,72 zi

ad 4. Gmiiaifpa w 2012 roku stałych umów oraz nie udzielała zlęjeń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. " " '-

Gmina Nysa prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zostało utworzone na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej Nr LY/377/94 z dn. 26 kwietnia 1994r. Zadania spoczywające na Gminie Nysa
wynikające z Ustawy o Ochronie Zwierząt dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami są realizowane przez pracowników schroniska,

ad 5. Załączam kopię uchwały dotyczącą zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2012.



Olesno dn.29.03.2012r.

URZĄD MIEJSKI
46-300 OLESNO

woj. opolskie
tel. 034/359-78-41-44

fax 034/359-72-83
Z.lll. 6143.2.2012

Fundacja ProAnimals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-238 feków

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2012r. informuję że w 2011r. na

terenie Gminy Olesno nie odnotowano obecności bezdomnych zwierząt (koty,

psy). Schroniska dla bezdomnych zwierząt konsekwentnie odmawiają

podpisania stałej umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom argumentując to brakiem miejsc.

Do chwili obecnej Gmina Olesno nie podpisała stałej umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt z uwagi na brak schronisk chcących

podpisać taką umowę. W załączeniu przesyłam kopię uchwały Nr XIX/143/2012

Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27.03.2012r. dotyczącej opieki nad zwierzętami

bezdomnymi.

ZASTEPt

(;v Chęciński



(9 P

dnia Q2.04.2Q12r,

' Z : Z r.. : /Z :

Fundacja Pro Animais - Na pomoc Zwierzętom
ul, Stacłtiewicza 35W70

31-328 K r a k ó w

W odpowiedzi na wniosek 2 dnia 28.03.2012 r. dot, udzielenia informacji 2 wykonania

„opieka nad bezdomnymi i ich wyłapywanie" ~ Gminy w Otezance Informuje, że;

1. W 2011 r, Gmina wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz im dla

Przedsiębiorstwa Usług Produkcyjno - Handtawycn - Wielobranżowych „Gabi" Gatz

47 - 120 ul. Dworcowa 24, dla 1 psa zapewniono opiekę u

osoby.

2. Na terenie gminy odłowiono 1 psy w 2011 r,

3. Kosz! realizacji całego zadania w 2011r. wynosił - t 661,00 zł.-

4. nie umowy ze schroniskieni w pojedynczych przypadkach

•wyłapywanie bezdomnych zwierzał dia Przedsiębiorstwa Ustag Produkcyjno - Handlowych •-

Wielobranżowych „Gabi" 47 - 120 Źędowice ul. Owocowa 24 lub

';. :ly:!€ nowych wiasocśei! wśród ftiiesz^.an.co* grr-nv

5. Gmina ma opracowywany projekt uchwały w spraw* przyjęcia programu opieki naci

• "'zętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą! na te^erue Gn i f

: : :-zrska w 2012r,, która na najbliższej sesji RG Oiszanka,

Jest podjęta uchwała w sprawie wymagań, powinien ubiegający

Się o na prowadzenie działalności w ochrony pr • i

bezdomnymi zwierzętami na lererr.. z v Oiszanka \ w załączeniu kseiokooia uchwały j

Zał.
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Od: "jolanta racka" <racka@proanimals.org>
Do: "findacja" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 14 kwietnia 2012 10:59
Dołącz: ATT00218.htm; u367.pdf
Temat: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej
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UM Opole op. 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej 
Date: Sat, 14 Apr 2012 10:51:40 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 14 kwietnia 2012 0:48 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Malgorzata RabiegaTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgCc: Sebastian Smoliński ; Tomasz 
Mikietyn (Tomasz.Mikietyn@um.opole.pl)Sent: Wednesday, April 11, 2012 12:48 
PMSubject: udzielenie informacji publicznej  
Sz. P. Elżbieta Namysłowska-Opach 
W-ce Przezes Fundacji „Pro Animals” - Na Pomoc Zwierzętom 
 
 
W związku z Pani wnioskiem z dnia 28.03.2012 r. w sprawie udzielenia 
informacji publicznej nt. zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami 
i ich wyłapywanie” informuję, że Miasto Opole posiada własne, 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, zlokalizowane przy 
ul. Torowej 9, działające w ramach struktury organizacyjnej Ogrodu 
Zoologicznego w Opolu, które w sposób kompleksowy zajmuje się opieką 
nad zwierzętami bezdomnymi, głównie psami i kotami. 
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Opola, realizowane jest 
przez Schronisko, na podstawie umowy zawartej z uprawnionym podmiotem (w 
godz. 10-18, pon.-piąt.) lub przez Straż Miejską (w pozostałych 
godzinach oraz w dni wolne). 
Z danych otrzymanych ze Schroniska wynika, że w 2011 roku przyjęto 565 
psów i 314 kotów, adoptowano 333 psy i 246 kotów. 
Działalność Schroniska finansowana jest z budżetu Miasta Opola, które 
w 2011 roku przeznaczyło na ten cel ok. 532.987 zł. Ponadto Schronisko w 
Opolu pobiera opłaty za świadczone usługi takie jak: adopcja, przyjęcie 
lub tzw. „hotelowanie”, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie 
internetowej http://schroniskowopolu.pl/. 
W 2012 r. schronisko w Opolu realizuje zadanie polegające na odławianiu 
zwierząt w taki sam sposób jak w 2011 r., natomiast o kopie umów z 
uprawnionymi podmiotami należy zwrócić się do dyrekcji Ogrodu 
Zoologicznego w Opolu, w którego strukturach działa Miejskie Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. 
 
Szczegółowych informacji związanych z kompleksową działalnością 
Schroniska, udziela dyrekcja Ogrodu Zoologicznego w Opolu. 
Dane kontaktowe Ogrodu Zoologicznego w Opolu: 
Ogród Zoologiczny Opole 
Wyspa Bolko 
ul.Spacerowa 10, 45-094 Opole, Poland 
tel. +48 77 4564267, 4542858 
fax. +48 77 4564264 
http://zoo.opole.pl/ 
e-mail: zoo@zoo.opole.pl



 
W załączeniu przesyłam elektroniczną wersję uchwały Rady Miasta nr 
XXIV/367/2012 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie określenia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Opola w 2012 roku”, która aktualnie oczekuje na 
upublicznienie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Osoba do kontaktów z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Opola: Tomasz Mikietyn tel 77 45 11 819. 
 
 
Z poważaniem 
 
 
Małgorzata Rabiega 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Opola 
+48 77 45-11-940 
+48 606 791 761 
e-mail: malgorzata.rabiega@um.opole.pl 
 
 
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4927 - Data wydania: 
2012-04-10 
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Urząd Miejski w Nysie
nl.Kotejowa 15

48-300 Nysa

ROŚ.ŚR.6140.23.2012

*

k
Nysa 07.03.2012 r.

Gmina Otmuchów

W związku z planowanym rozpoczęciem od dnia 01.04.2012 roku sterylizacji i kastracji
zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej, przedstawiam zestawienie
miesięcznych rat z uwzględnieniem kosztów tego zadania przypadających na poszczególne
Gminy partycypujące w kosztach utrzymania schroniska.

/ w złotych/
GMINA

ROCZNA
KWOTA

Koszty
stery liż.

IV

V

VI

VII

vni
IX

x

XI

XII

SUMA

NYSA
75 012,-

16878,41

8 126,-

8 126,-

8 126,-

8 126,-

8 126,-

8 126,-

8 126,-

8 126,-

' 8 129,41

91890,41

PRUDNIK
36 649,-

8 246,32

3 970,-

3 970,-

3 970,-

3 970,-

3 970,-

3 970,-

3 970,-

3 970,-

3 973,32

4489532

GŁUCHOŁAZY
32 105,-

7 223,96

3 477,-

3 477,-

3 477,-

3 477,-

3 477,-

3 477,-

3 477,-

3 477,-

3 487,96

39 328,96

OTMUCHÓW
17 661,-

3 973,88

1 912,-

1 912,-

1 912,-

1 912,-

1 912,-

1 912,-

1 912,-

1 912,-

1 925,88

21 634,88

PACZKÓW
17 075,-

3 842,05

1 847,-

1 847,-

1 847,-

1 847,-

1 847,-

1 847,-

1 847,-

1 847,-

1 860,05

20 917,05

SKOROSZYCE
8 157,-

1 835̂ 7

882,-

882,-

882,-

882,-

882,-

882,-

882,-

882,-

899,37

9 992,37

Otrzymują:
l .Gmina Nysa
2.Gmina Skoroszyce
3.Gmina Głuchołazy
4.Gmina Paczków
5.Gmina Prudnik
6.A/a

Z poważaniem

Z up. ą

Ale te
Z-ca

czyk
1ŚTRZA



Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

ROŚ-ŚR.6140.56.2011

^•ii£JSKI

, 20. 10, 2011
L,,.-.-,.«, j

Nysa 10.10.201 Ir.

Gmina Otmuchów

Zgodnie z § 3 p.7 zawartej umowy v sprawie wspólnego prowadzenia schroniska
przedkładam rozliczenie kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Konradowej za III kwartał 201 Ir.

Ogólny kwartalny koszt utrzymania schroniska - 42 229,03 zł.
- koszt utrzymania l-go psa dziennie- 6,03 zł.
- średnia ilość psów przebywająca dziennie w Schronisku w III kwartale

2011r.-76szt.
- ilość oraz rodzaj darowizn :

żywność/w kg/:
KASZA SUCHA KARMA

440 kg
ODP. MIĘSNE

1015 kg
CHLEB

1020 kg

Obsługa gmin

Nazwa gminy
NYSA
PRUDNIK
GŁUCHOŁAZY
OTMUCHÓW
PACZKÓW
SKOROSZYCE

liośc wyjazdów
46
14
15
6
8
5

Ilość przyjętych psów
19
16
17
3
5
6

Otrzymują:
1. Gmina Nysa
2.Gmina Paczków
3.Gmina Skoroszyce
4.Gmina Głuchołazy
5.Gmina Prudnik
ó.A/a

Z poważaniem

Z up. BUR

Aleksandnp/łuszczy k
Z-ca &URMISTRZA



Of

Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

ROŚ-ŚR.6140.1.2012
Nysa 16.01.2012r.

u
w

lii

RZĄD M1EJSK!
OtrnucHowie .

13. 01. 2012 *
/?/, :. łmM /

Gmina Otmuchów

Zgodnie z § 3 p. 7 zawartej umowy w sprawie wspólnego prowadzenia
Schroniska przedkładam rozliczenie kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Konradowej za rok 2011.

Nazwa gminy

Nysa
Prudnik
Głuchołazy
Otmuchów
Paczków
Skoroszyce
Razem

Ogólny roczny koszt
utrzymania Schroniska
przypadający na
poszczególne gminy
(w zł)

71 387,07
34 965,84
30 610,48
16 951,16
16 297,61
7 766,57

177 978,73

Roczny dochód z tytułu
darowizn i sprzedaży
psów przypadający na
poszczególne gminy
( w z ł )

1 953,35
956,76
837,59
463,83
445,95
212,52

4 870,00

Roczny koszt
utrzymania Schroniska
pomniejszony o wpływy
gotówkowe z tytułu
darowizn i sprzedaży
psów ze Schroniska
( w z ł )

69 433,72
34 009,07
29 772,89
16 48733
15 851,67

7 554,05
173 108,73

Wysokość nadpłat za rok 201'.

GMINA

Prudnik

Głuchołazy
Otmuchów
Paczków
Skoroszyce

Kwota nadpłaty za rok
2011 (wzł)

764,68
(fakt.koryg.zaXII.2011)

769,11
427,18
409,33
194,95

Rata za luty 20 1 2
(wzł)

3 054,-

2 675,-
1 471,-
1 421,-

679,-

Rataza luty 20 12
uwzględniająca
nadpłatę (w zł)

3 054,-

1 905,89
1 043,82
1 011,67

484,05



 
Argos/BOZ  

Od: "jolanta racka" <racka@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 4 kwietnia 2012 17:55
Dołącz: ATT00478.htm
Temat: Fwd: Fw:
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UMG Ozimek op 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw:  
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:17:24 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 14:22 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----  
From: "Barbara Durkalec - Sekretarz Gminy Ozimek"  
<b.durkalec@ugim.ozimek.pl> 
To: <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> 
Sent: Wednesday, April 04, 2012 11:13 AM 
>W nawiązaniu do pisma z dnia 28.03.2012r. w załączeniu przesyłam 
odpowiedzi  
>na wnioskowane informacje: 
> 1. Gmina Ozimek udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt  
> Przedsiębiorstwu- Wielobranżowemu ZAMEX- Dorota Kufel, Miasteczko 
Śląskie,  
> ul. ks. F. Wyciślika 3 
> 2.W 2011 roku do schroniska w Miedarach wyłapano i przekazano 17 psów. 
> 3.Całkowity koszt w 2011 roku 17.576,70 zł i były to płatności po  
> wykonaniu usługi czyli po wyłapaniu i przekazaniu psa do schroniska. 
> 4.Gmina Ozimek nie ma podpisanej umowy ani nie zawierała zleceń z 
żadnym  
> z schroniskiem w zakresie wyłapywania bezdomnych psów. 
> 5. Proszę o sprecyzowanie o kserokopię jakiej uchwały na 2012 rok 
Państwu  
> chodzi. 
> z poważaniem 
> Barbara Durkalec 
> Sekretarz Gminy Ozimek 
> 
> 
> 
> ----- 
> Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
> Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
> Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4913 - Data wydania:  
> 2012-04-03 
> 



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

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

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

REGON 000529373

OR.1431.16.2012 Paczków, dnia 04.04.2012 r.

Pani Eiżbieta Namysłowska - Opach
Wiceprezes Fundacji

Pro - Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Kraków

ul. Stachiewicza 35b/70

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął drogą

elektroniczną do tutejszego Urzędu w dniu 29.03.2012 r.:

Ad. 1) informuję, że Gmina Paczków w 1994 r. zawarła umowę w sprawie wspólnego prowadzenia

schroniska dla bezdomnych zwierząt, znajdującego się na terenie Gminy Nysa we wsi Konradowa,

Ad 2) informuję, że ilość przyjętych psów do schroniska z terenu Gminy Paczków w 2011 r. - 21,

Ad 3) informuję, że Gmina Paczków partycypuje w kosztach utrzymania schroniska. Roczny koszt

utrzymania za 2011 r. -15851,67 zł. Opłat dokonywano raz w miesiącu.

Ad 4) w załączeniu przesyłam treść obowiązującej umowy (wraz z aneksami), o której mowa w pkt 1,

Ad 5) w załączeniu przesyłam treść Uchwały nr XVI 11/134/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia

29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2012 r.

B U R M I S T R Z

mgr Hogdan m -załkowski
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Wyko
/.

lala: Joanna Bopyk, lei. 77 4316791

Oj www.paczkow.pl



GMINY
W F/iWLOWiCZKACH

ul. ria<: .[cf i i in^ci Narodu l
47-200 PAWI.OWiC.ZKI

ZRI.6140.1.9.2012
Pawłowiczki 2012-04-05

Fundacja Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachłewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na złożone zapytania odpowiadam:

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

Gmina Pawłowiczki posiadała podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierzą
prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu ul. K.
Adamczyka 10

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

l szt. - pies

3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

l 291,50 zł

4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012r. stałe umowy albo udziela zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? (prosimy o
kopie umów).

Gmina Pawłowiczki posiada podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierzą
prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu ul. K.
Adamczyka 10- kopia w załączeniu

5. Prosimy o przesłanie kopii uchwały na rok 2012.

Kopia w załączeniu



SG.VI.6140.03.2012
Pokój, dnia 04 maja 2012 r.

Fundacja Pro-Animals -Na pomoc zwierzętom
ul. Stachniewicza 35B/70
31-328 Kraków

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie udzielenia informacji dotyczącej
sposobów i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt informuję:

1. W 2011 r. Gmina Pokój nie posiadała podpisanej umowy z żadnym schroniskiem na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z uwagi na brak miejsc w schroniskach z
którymi nawiązaliśmy kontakt,

2. W 2011 r. Gmina Pokój wyłapała 3 psy i na własny koszt do czasu odbioru przez
firmę zajmującą się wyłapywaniem, odbiorem, adopcją i odstawianiem do schronisk
bezdomnych zwierząt utrzymywała je w dwóch kojcach, które posiadamy. Koszty
poniesione to-7 373,04 zł

3. W 2011 r. Gmina Pokój nie oddała żadnego psa do schroniska
4. Obecnie Gmina Pokój nie posiada podpisanej umowy z żadnym schroniskiem

(odpowiedzi odmowne schronisk z którymi nawiązaliśmy kontakt z uwagi na brak
miejsc.) Wyłapywanie i odbiór bezpańskich psów zlecamy firmie P.U.P.H.W „Gabi"
Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, Żędowice w ramach umowy zlecenia.



IfKZĄlł GMINY
w Polskiej Cerekwi

47-260 Poteka Cerefciew
ul. Raciborska 4. tel, 77 4601460

woj. opotekie Polska Cerekiew. 2012-05-09

R.IV.7082.3.2012

Fundacja Pro Animals -
Na Pomoc Zwitr/ętom
ul. Stach iewicza 35b/70
31-328 Kraków

Nawiązując do pisma z dnia 28.03,2012 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka ruid bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie y.wierząt informuje.:

W 2011 roku Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi oraz Zakład Usług Komunalnych w Polskiej
Ccrckwi utd/jclali zleceń na wyłapywanie i umies/AWcnie w schronisku bezdomnych zwier/ąl
Pr/edsłebiorslwu Komunalnemu Spółka z o.o. - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Raciborzu - ul. Adamczyka l Or 47-400 Racibórz.
Na zlecenie Urzędu Gminy wyłapano i umie$/tó7xmo w schronisku 4 s/.t. psów na kwotę
4.920,00 zł.
Ma zlecenie Zakładu Usług Komuralnych wyłapano i umieszcwno w schroritskLi 2 szt, psów
na kwot? 2.460.00 zł.
Luc/nic z terenu gminy wyłapano i umies/jC/ono w schronisku 6 szt, psów na kwotę 7.3X0.00
zŁ
Forma płatności była jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.
W 2012 roku Urząd Gminy w Polskiej Ceiekwi udziela zleceń na wyłapywanie i
umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spotka z
o.o. Schronisko dla Be/domaych Zwierząt w Raciborzu - ul. Adamczyka J O, 47-400
Racibór/..
Po zawarciu stałej umowy ze schroniskiem na wyłapywanie i umieszczenie w schronisku
bezdomnych y.wicrzat prześlemy kopię umowy.

WÓJT GM/NY

inż. Krystiala Welbin

Załączniki:

1. Kopia uchwały Nr XIII/72/2012 Rady Gminy Polska Cerekiow z dnia 29 marca 2012
r. w sprawie przyjęcia programu opiekł nad zwier/ętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwier/ql wraz z załącznikiem do uchwały „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności /.wicrząt".



Popielów, 10 kwietnia 2012 r. 

ITR.1431.2.2012.IM 

 

 

        Fundacja Pro Animals –  

Na Pomoc Zwierzętom 

ul. Żeromskiego 6 

32-500 Chrzanów 

 

 

Nawiązując do wniosku otrzymanego w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia 

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przesyłam następujące odpowiedzi: 

 

1. Gmina Popielów w 2011 r. posiadała jedną umowę na wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt z terenu gminy  oraz przyjęcie ich pod opiekę z: 

 Fundacją „Mali Bracia św. Franciszka”  

ul. Ligudy 12  

45-109 Opole 

 

2. W 2011 roku z terenu Gminy Popielów zostały wyłapane i oddane pod opiekę 4 suczki,   

      3 psy, 2 szczeniaki i 1 kot.  

 

3. W 2011 r. Gmina Popielów poniosła łączny koszt 7 250,00 zł za wyłapanie oraz 

przekazanie bezdomnych zwierząt do Fundacji „Mali Bracia św. Franciszka” w Opolu. 

Formą płatności była jednorazowa opłata za transport oraz umieszczenie zwierzęcia                   

w schronisku.  

 

4. Gmina Popielów posiada obowiązującą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

z terenu gminy oraz przyjęcie ich pod opiekę z Fundacją „Mali Bracia św. Franciszka”              

(w załączeniu skan umowy). 

 

5. Uchwała po jej wejściu w życie zostanie opublikowana na stronie www.bip.popielow.pl   







Fraszka, dnia 2012.04.17

IT.IV.6140.3.2012
Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom

ul. Stachiewicza 35b/7fl
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję;
- ad. l Gmina w 2011 roku nie miała zawartej stałej umowy, lecz w miarę potrzeb zlecała

wyłapywanie bezdomnych zwierząt do Fundacji „Zwierzyniec" 98-300 Wieluń
ul. 18 Stycznia 131.

- ad.2 W 2011 roku wyłapano i przekazano do Fundacji „Zwierzyniec" 6 bezdomnych psów
z terenu Gminy Fraszka.

- ad.3 Koszt realizacji całego zadania w 201 Ir to kwota 5.800,00 zł, płacona jednorazowo
za wyłapanie i umieszczenie w Fundacji wraz z opieką weterynaryjną i adopcją.

- ad.4 Gmina Fraszka jest w trakcie ustalania warunków umowy z firmą FHU Oskar
Sławomir Gizler ul. Rynek 22/1 46-300 Olesno na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i umieszczanie ich w schronisku.

- ad.5 Uchwała na 2012r w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Fraszka jest skierowana na Sesję Rady Miejskiej w maju br.
W załączeniu projekt Uchwały.

Otrzymują:
1.adresat
2.a/a.



 
Argos/BOZ  

Od: "ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
Do: "Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 18 kwietnia 2012 17:22
Dołącz: Uchwała nr XVI-126-2012.pdf
Temat: Fwd: Fw: informacja dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - gmina Prószków

Strona 1 z 1

2012-08-13

UG Prószków op. 
 
 
Dnia 18 kwietnia 2012 15:30 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowska-
opach@proanimals.org> napisał(a): 
 
 

  
----- Original Message ----- 
From: Adam Wrześniewski 
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org 
Sent: Tuesday, April 17, 2012 9:43 AM 
Subject: informacja dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - gmina 
Prószków 
  
Fundacja Pro Animals 
Ul. Stachiewicza 35b/70 
31‐328 Kraków 
  
  
  
  
Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 28.03.2012r w sprawie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi udzielam następujących informacji: 
  
Ad. 1. Gmina nie ma podpisanej żadnej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt ani 
na odławianie zwierząt. Próbowaliśmy nawiązać umowę współpracy ze schroniskiem w 
Opolu, 
             Nysie, Kędzierzynie‐Koźlu oraz w Tarnowskich Górach jednak wszędzie udzielono nam 
odpowiedzi odmownej. W 2011r. nie było zgłoszeń dotyczących konieczności odłowienia 
             bezdomnych zwierząt z terenu gminy. 
Ad. 2. 0 
Ad. 3. 0 
Ad. 4. W razie potrzeby gmina zawrze umowę na wykonanie jednorazowego odłowienia 
zwierzęcia i będzie poszukiwała schroniska, które przyjęłoby odłowione zwierzę. 
Ad. 5 W załączeniu przesyłamy kopię uchwały w sprawie opieki w sprawie przyjęcia 
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla 
gminy Prószków     
            w 2012 roku. 
  
  
  
  
Z poważaniem 
Adam Wrześniewski 
Urząd Miejski w Prószkowie 
ul. Opolska 17 
46‐060 Prószków 
` 

Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2411/4942 - Data wydania: 2012-04-17 

 
 
 



Prudnik, dnia 2 kwietnia 2012 r.
GK-V. 6140.10.2012

Fundacja Pro Animals
— Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 marca 2012 r. /wpł. 29.03.2012 r./ w sprawie
sposobu i skutków wykonania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Prudnik od 1994 roku wspólnie z Gminami Głuchołazy, Otmuchów,
Paczków Nysa i Skoroszyce prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Konradowej.

2. Z terenu Gminy Prudnik w 2011 roku schronisko przejęło 49 psów.
3. Koszty utrzymania schroniska dzielone są proporcjonalnie do liczby

mieszkańców danej Gminy. Koszty utrzymania schroniska dia Gminy Prudnik
za 2011 r. wynosiły 34.009,07 zł.
Udział Gminy Prudnik w bieżących kosztach utrzymania schroniska płatny
w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 przypadającego udziału.

Załączniki /kserokopie/
1. Umowa Nr 1/94 z dnia 11.07.1994 r., w sprawie wspólnego prowadzenia

schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Aneks Nr 1/2001 z dnia 28.12.2001 r., w sprawie wspólnego prowadzenia

schroniska dla bezdomnych zwierząt.
3. Aneks Nr 2 z dnia 12.10.2010 r. w sprawie wspólnego prowadzenia schroniska

dla bezdomnych zwierząt.
4. Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2012 r.

Otrzymują:
£O Adresat

2. a/aGK
D.Ś.



 
Argos/BOZ  

Od: "jolanta racka" <racka@proanimals.org>
Do: <fundacja@argos.org.pl>
Wysłano: 4 kwietnia 2012 17:26
Dołącz: ATT00189.htm
Temat: Fwd: Fw: Udzielenie informacji publicznej Gmina Radłów

Strona 1 z 1

2012-08-15

gmina Radłów mp 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Fwd: Fw: Udzielenie informacji publicznej Gmina Radłów 
Date: Wed, 04 Apr 2012 15:14:04 +0200 
From: ada-jeje <ada-jeje@o2.pl> 
To: racka@proanimals.org 
 
 
Dnia 4 kwietnia 2012 11:26 "elzbieta namyslowska-opach" 
<elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a): 
----- Original Message -----From: Budownictwo UG RadłówTo: 
elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.orgSent: Monday, April 02, 2012 9:26 
AMSubject: Udzielenie informacji publicznej Gmina Radłów W odpowiedzi 
na wniosek z dnia 29.03.2012r. dotyczacego udzielenia informacji 
publicznej, Urząd Gminy Radłów (woj Opolskie) informuje że:Ad. 1. W 
roku 2011 Gmina Radłów nie miała spisanej stałej umowy/ nie udzileła 
zleceń na wyłapywanie zwierząt bezpańskich - brak takiej potrzeby;Ad. 
2. W roku 2011 brak było wyłapanych bezdomnych zwierząt/ brak 
utrzymywanych zwierząt - brak potrzeby;Ad. 3. W roku 2011 z uwagi na brak 
wystąpień zwięrząt bezdomnych do odłowienia - nie dotyczy;Ad. 4. 
Aktualnie Gmina jest w trakcie sporządzania umowy oraz załatwiana 
niebędnych pozwoleń na wyłapywanie - umowy zostana spisane w 
najbliższym czasie.Ad. 5. Uchwała na rok 2012 jest w trakcie 
podejmowania, przewiduje się jej podjęcie w kwietniu br. Z poważaniem 
:Wójt Gminy RadłówWłodzimierz KieratNie znaleziono wirusów w tej 
wiadomości. 
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com 
Wersja: 2012.0.1913 / Baza danych wirusów: 2114/4910 - Data wydania: 
2012-04-02 



P a k o s ł a w i c e
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RGiR.6140.02.2012.ES Reńska Wieś, 03. 04.2012 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35 b/70

31-328 Kraków

Odpowiedź w sprawie udzielenia informacji publicznej

1. Gmina Pakosławice nie ma podpisanej stałej umowy z żadnym schroniskiem, mamy
podpisaną umowę z firmą P.U.P.H. W. „Gabi" Gabriela Bartoszek, 47-129
Źędowice, ul. Dworcowa 24, w sprawie odbioru, opieki i wyłapywaniu bezdomnych
zwierząt na terenie gminy Pakosławice,

2. w roku 2011 wyłapano l psa,

3. w 2011 koszt realizacji zadania wyniósł: 1631,00 złotych,

4. w roku 2012 obowiajzuje umowa jak w pkt l- kopia umowy nr 1/1011 + aneks do
umowy nr 1/2011 w załączeniu,

5. w załączeniu uchwała nr XVI'91 '12 Rady Gminy Pakosławice w spr. przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pakosławice.

Z poważaniem



         Rudniki, dnia 28.05.2012 
 
GKR. 6140.10.2012 
 
         Fundacja Pro-Animals-  

Na pomoc Zwierzętom 
         ul. Stachiewicza 35b/70 
         31-328 Kraków 
 
 
 

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

skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” 

wyjaśniam: 

1. w roku 2011 Gmina Rudniki nie miała zawartej umowy na wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt. W roku 2011 udzielono 1 zlecenia na wyłapanie 

bezpańskiego psa dla Fundacji „Zwierzyniec” ul. 18 Stycznia 131, 98-300 

Wieluń. 

2. W 2011 roku gmina sfinansowała wyłapanie i transport, wyżywienie, opiekę 

weterynaryjną, adopcję 1 psa. 

3. koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 1000,00 zł i była to 

jednorazowa płatność za transport psa i umieszczenie psa w schronisku; 

4. Gmina nie ma podpisanej umowy ze schroniskiem. Gmina jest na etapie 

wydawania zezwolenia dla firmy zajmującej się wyłapaniem bezpańskich 

zwierząt. 

5. Dołączamy kopię uchwały na rok 2012. 

 

 



.Urząd Gminy Skarbunierz
Skarbimierz Osiedle, ul. Parkowa 12

49-318 Skarbimierz
tel/fax: 0-77/404-66-00

tel.. 404-66-01,404-66-02

RI.030.58.2012 Skarbimierz Osiedle, 2012.04.10

Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom

ul. Stach iewicza 35 b/70

31-328 Kraków

Odpowiadając na wniosek z dnia 29.03.2012 r. o udostępnienie informacji dotyczącej

wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy

Skarbimierz informuje, iż:

Ad. 1. Gmina Skarbimierz w 2011 r. posiadała umowę na odłów i umieszczenie zwierząt w

Tymczasowym Przytulisku przy ul. Kruszyńskiej w Brzegu.

Ad. 2. Liczba zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy w 2011 r. w poszczególnych miesiącach:

- styczeń 7 psów

- luty 4 psy

- marzec 4 psy

- kwiecień 5 psów

- maj 5 psów

- czerwiec 9 psów

- lipiec 10 psów

- sierpień 9 psów

- wrzesień 7 psów

- październik 6 psów

- listopad 7 psów

- grudzień 8 psów

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 to kwota 40.499,98 zł. (słownie: czterdzieści

tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100). Zgodnie z umową za utrzymanie jednego

psa w przytulisku ustalone było dzienne wynagrodzenie w wysokości 14,00 zł. Za jednorazowy odłów

psa, przewóz do Przytuliska ustalone było wynagrodzenie w kwocie 200,00 zł.( słownie: dwieście

złotych 00/100).

Ad. 4. W 2012 r. Gmina zawarła umowę z Zakładem Higieny Komunalnej w Brzegu prowadzącym

Tymczasowe Przytulisko. (w załączeniu kserokopia umowy)

Ad. 5. W załączeniu przesyłamy kserokopię uchwały na rok 2012.
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Skoroszyce, dnia 12.04.2012 r.

RGiR.1431.1.2012.EŻ

Fundacja Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35 >/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29.03.2012 r. w sprawie udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania " opieka nad

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

informuję co następuje:.

1. W 1994 r. Gmina Skoroszyce podpisała stałą umowę z Gminą Nysa w sprawie

wspólnego prowadzenia schroniska dla zwierząt, położonego na terenie Gminy Nysa

we wsi Konradowa. Zgodnie z ww. umową obsługa schroniska podejmuje czynności

na terenie Gminy Skoroszyce samodzielnie, dokonując lustracji Gminy lub na

wezwanie telefoniczne nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. Ilość przyjętych psów w schronisku w Konradowej pochodzących z terenu Gminy

Skoroszyce wynosiła:

-w 2009 r. - 14 psów,

-w 2010r. - 17psów,

-w 2011 r. - 32 psów,

3. Udział Gminy Skoroszyce w utrzymaniu schroniska w Konradowej, stanowi procent

ogólnych kosztów stałych utrzymania schroniska w ciągu danego roku w stosunku do

ilości zamieszkałej ludności na terenie Gminy Skoroszyce, wg stanu na dzień 31

grudnia roku, poprzedzającego rok rozliczeniowy. W 201 Ir. udział Gminy

Skoroszyce w utrzymaniu ww. schroniska wynosił - 7 554,05 zł.

4. Na rok 2012 Gmina Skoroszyce ma podpisaną stałą umowę z Gminą Nysa w sprawie

wspólnego prowadzenia schroniska dla zwierząt, położonego na terenie Gminy Nysa

we wsi Konradowa - w załączeniu kopia umowy.

5. W dniu 30 marca 2012 r. Rady Gminy w Skoroszycach podjęła uchwałę nr XVII/81/12

w sprawie przyjadą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2012 r. - w

załączeniu kopia uchwały.
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STRZELEC OPOLSKICH
47-100 Strzelce Opolskie

Plac Myśliwca l
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Strzelce Opolskie dnia 20.04.12r.

Fundacja Pro Animals
- Na pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35 b/yo
31-328 Kraków

Odpowiadając na wniosek z dnia 29.03.2012^ w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieki na bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że :

Ad. i Gmina Strzelce Opolskie w 2011 roku posiadała zawartą umowę z Panią Gabrielą
Bartoszek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług
Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych „GABI", z siedzibą w Żędowicach, przy
ul. Dworcowej 24 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce
Opolskie i przekazywanie ich do schroniska, z którym przedsiębiorca posiada zawartą
umowę.

Ad. 2 Firma wyłapująca bezpańskie zwierzęta w 2011 roku wyłapała 35 psów
przekazała j e do :

- Fundacji „Mali Bracia" w Opolu ul. Ligudyi2,
- Fundacji „S. O. S. dla Zwierząt" w Chorzowie- Maciejówkach ul. Antoninów i.

Ad. 3 Gmina za przekazanie psa do fundacji ponosiła opłatę brutto w wysokości 738 PLN .

Ad. 4 Gmina posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie
ich do schroniska z Panią Gabrielą Bartoszek prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych „ GABI",
z siedzibą w Żędowicach przy ul. Dworcowej 24, kserokopia umowy na rok 2012 w
załączeniu.

Ad. 5 Kserokopia Uchwały Nr XXI / 136 / 2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 marca 2Oi2r. w sprawie Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie
w 2012 roku.

Z poważaniem

Otrzymują
1 Adresat
2 a/a [Kampa

Z-ca BURMISTRZA



Gminny Zakład                                                              Strzeleczki 30.03.2012 r. 
Gospodarki Komunalnej 
47-364 Strzeleczki 
Rynek 4 
77/4669697 
                                                                                        Fundacja Pro Animals 
                                                                                        Ul. Stachiewicza 35 b/70 
                                                                                        31-328 Kraków 
 
 
 
 
 
 W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję, że w 2011 r: 
1.  Gmina Strzeleczki  nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt. 
2.   Był jeden przypadek wyłapania bezdomnego psa, którym na zlecenie Zakładu  zajął się 
Weterynarz Andrzej Skóra z Gabinetu Weterynaryjnego w Krapkowicach. Pies po 
przeprowadzonych badaniach oraz po okresie  obserwacji został adoptowany.  
3.  Całkowity koszt wyłapania , leczenia i obserwacji psa wyniósł 619,- zł. Zapłacono 
przelewem 
4.  W 2012 r nie podpisano żadnych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 
5.  Uchwała jest w trakcie opracowywania. 
 
                                                                               Krystyna Niemiec 
   



 
Argos/BOZ  

Od: "Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 8 czerwca 2012 17:55
Dołącz: ATT00289.htm; ATT00290.pdf
Temat: Fwd: Odpowiedź na pytania

Strona 1 z 1

2012-08-14

 
ug Świerczów op 
-------- Original Message -------- 
Subject: Odpowiedź na pytania 
Date: Fri, 8 Jun 2012 10:36:49 +0200 
From: "R.Stefanow" <stefanow@swierczow.pl> 
To: <fundacja@proanimals.org> 
 
Odp. 1 Gmina Świerczów nie posiada umowy ze srochoniskiem. Udzielono 1 
zlecenie 
Odp 2. Jeden pies 
Odp.3 500zł 
Odp.4 Brak podpisanej umowy 
Odp.5 W załaczeniu kopia uchwały   
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur 
wirusów 7205 (20120608) __________ 
 
Wiadomo�ć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com 



Tarnów Opolski, 2012-04-04

OSR.6140.05.2012

Fundacja Pro Animals
- Na Po m o e Zwie raf to m
ul, SraehiewicMi 35b/70
31-328 Kraków

Dot. pisma '/. dnia 29.03.2012r, - wniosek o udzielenie informacji publicznej

Poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania zawarte w ww, piśmie,

1. Gmina Tarnów Opolski nie posiadała w 20 M r, stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt o zapewnienie i ni opieki. Zwierzęta były wyłapywane na
zlecenie przez firmę posiadającą umowę ze schroniskiem.

2. W 2011 r, L terenu Gminy Tarnów Opolski zostały wyłapana 2 psy,
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 4352,00 zł. Forma płatności - przelew na

podstawie wystawionych faktur,
4. W 2012 r. Gmina 'Tarnów Opolski nie posiada umowy ze schroniskiem (wszystkie

schroniska z terenu województwa opolskiego odmówiły współpracy). Obecnie w razie
konieczności wyłapanie bezdomnych zwierząt zlecane będzie 'Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu ,,ZAMEX"' z Miasteczka Śląskiego, którego właściciele posiadają
również schronisko dla bezdomnych zwierząt w Miedarach.

5. w załączeniu kopia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.



Urząd Gminy Tułowice  Tułowice dnia 04.04.2012r 
ul. Szkolna 1 
49-130 Tułowice          
 
EL.1431.7.2012  
                                                                                             
                     FUNDACJA PRO ANIMALS - NA POMOC ZWIERZĘTOM   
          ul. STACHIEWICZA  35B/70 
                                           31 – 328  KRAKÓW 
   
 

             Odpowiadając na  Pani pismo z dnia 29 marca 2012 roku  informuje, że  w związku  
z obowiązkiem zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem 
nałożonym na gminy  ustawą z dnia  21 sierpnia 1997  roku  o  ochronie zwierząt   
(Dz.. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami),  mając na uwadze los 
bezdomnych zwierząt najczęściej wyrzucanych z samochodów  bezpośrednio na ulicę lub 
przywiązywanych do drzew w lesie, od kilku lat zwracamy się do różnych schronisk na 
terenie województwa opolskiego i poza nim, o umożliwienie odbierania i  przyjęcia do 
schroniska  bezdomnych zwierząt  z terenu gminy Tułowice.    Gmina  nie posiada własnego 
schroniska dla zwierząt dlatego  też zainteresowani jesteśmy  partycypacją w kosztach 
utrzymania schroniska, które odbierałoby bezdomne zwierzęta z naszej gminy.  Jednak  żadne 
ze schronisk  poza  schroniskiem  w  Raciborzu (woj. śląskie), nie odpowiedziało pozytywnie 
na propozycje współpracy. Najczęściej w ogóle  nie było odpowiedzi na nasze pisma.  
        W bieżącym roku w odpowiedzi na kolejne prośby o przyjęcie  zwierząt bezdomnych, 
żadne ze schronisk  na terenie  województwa opolskiego nie wyraziło  zgody na przyjęcie 
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Tułowice.  Jednak aby zapewnić im  właściwą opiekę, 
w bieżącym roku  zawieramy umowy   z przedsiębiorcami wykonującymi   usługi  w zakresie 
wyłapywania  zwierząt bezdomnych, przewiezienia i umieszczenia w schroniskach,  
posiadającymi  odpowiednie zezwolenia i porozumienia  ze schroniskami i   lekarzami 
weterynarii.   
1.  Zgodnie umową zawartą w dniu 01.02.2012r. na czas nieokreślony z Przedsiębiorstwem 
Usług Produkcyjno-Handlowych – Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek z siedzibą 
w Żędowicach, ul. Dworcowa 24 posiadającym zezwolenie  na prowadzenie działalności  
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  na terenie gminy Tułowice,  na 
wykonanie usługi w zakresie wyłapywania  zwierząt bezdomnych z terenu gminy Tułowice, 
przewiezienia i umieszczenia  zwierząt w schronisku, które zapewni zwierzętom całodobowa 
opiekę. 
2. Na zlecenie w bieżącym roku  zwierzęta bezdomne z terenu gminy Tułowice będzie 
odbierało Przedsiębiorstwo Wielobranżowemu  „ZAMEX” Dorota Kufel  z siedzibą  
w Miasteczku Śląskim, ul. Ks.Fr. Wyciślika 3, posiadające zezwolenie  na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  na terenie gminy Tułowice . 
 Niemniej jednak staramy się jak najmniej korzystać z tych usług i w związku z tym  
dla większości bezdomnych zwierząt znajdujemy nowe  miejsca pobytu, u nowych właścicieli  
na terenie gminy Tułowice . 
 W 2011 roku  na terenie Gminy Tułowice wyłapano 4 bezdomne psy.  Koszt realizacji 
całego zadania wyniósł 1920,00 złotych (słownie  jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia 
złotych 00/100) Forma płatności – jednorazowa za dojazd, wyłapanie psa oraz umieszczenie  
w schronisku. 
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       Obecnie w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje 
Radę Gminy do corocznego określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. 
ustawy.   
        W związku z powyższym przygotowany przez gminę  program zostanie uchwalony 
niezwłocznie,  po otrzymaniu  wszystkich wymaganych prawem opinii.  
        Po  uchwaleniu   przez Radę Gminy, oraz  po akceptacji przez nadzór Wojewody 
uchwała będzie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  
i zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Gminy 
Tułowice ( adres: www.bip.tulowice.pl ). 
 
 
Sporządziła: 
Teresa Dąbrowska – insp. ds. RLiOŚ  
Tel.774600143, 774600154        



 

        
Turawa, 10 kwietnia  2012r. 

 
OŚ.II. 6140.16.2012 

 

 

       Fundacja Pro Animals  

       - Na Pomoc Zwierzętom  

        

        W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków 

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, Urząd Gminy 

Turawa  przedkłada poniżej informacje w przedmiocie sprawy: 

1. W 2011r. Urząd Gminy Turawa udzielał zleceń w zakresie wyłapywania i zapewnienia dalszej 

opieki bezdomnym zwierzętom podmiotowi prowadzącemu działalność w tym zakresie i 

posiadającemu zezwolenie, na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 236 

poz. 2008 z późn. zm.). 

2.  Liczba przekazanych zwierząt z terenu Gminy Turawa oraz wielkość środków przekazana      

w 2011r. przedstawia tabela poniżej. 

lp. Ilość zwierząt 
wyłapanych w 2011r. 

Koszt realizacji zadania w 2011r. [zł] Forma płatności 

1 6 - bezdomne psy 10 305,00  Jednorazowa za wyłapanie  
i umieszczenie zwierzęcia w schronisku 

 

3. W 2012r. Urząd Gminy Turawa w ramach zawartej umowy udziela zleceń w zakresie opieki 

nad bezdomnymi zwierzętami przedsiębiorstwu  prowadzącemu działalność w tym zakresie            

i posiadającemu stosowne zezwolenie. Przedmiotem ww umowy jest również zapewnienie 

wyłapanym bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.  

 

      Z poważaniem  

 
 

 
Otrzymują: 

1. Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom ul. Stachiewicza 35b/70, 31-328 Kraków  
2. a/a  

               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 

 



RG.6140.3.2012      Ujazd, dnia 3 kwietnia 2012r. 
 
 
 
 
            
               Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom 
   ul. Stachiewicza 35b/70 
     31-328 Kraków 
 
 
 

 W odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2012 roku dotyczące udzielenia informacji 

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

zwierzętami i ich wyłapywaniu” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że: 

Ad.1. Gmina Ujazd miała zawarte porozumienie z dnia 30 kwietnia 2009 roku z Gminą 

Kędzierzyn-Koźle, reprezentowaną przez Wiesława Fonfarę – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-

Koźle, polegające na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie 

Gminy Ujazd. 

Ad.2. W 2011 roku zostało 8  psów oddanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Ad.3. Forma płatności za kompleksową opiekę nad bezdomnymi psami wynosi miesięczną 

dotację zryczałtowanej stawki, która realizowana jest przelewem.  

Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wynosił 13.989,63 zł. 

Ad.4. Gmina Ujazd ma zawarte porozumienie dnia 19.09.2011 roku z Gminą Kędzierzyn-

Koźle, reprezentowaną przez Tomasza Wantułę – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, 

której jednostką organizacyjną jest Miejskie Składowisko Odpadów prowadzące schronisko  

dla bezdomnych zwierząt, które obejmuje kompleksową opiekę psów z terenu Gminy Ujazd.  

W załączeniu kopia porozumienia.  

Ad.5. Kopia chwały na 2012 rok zostanie przesłana po zaopiniowaniu Wojewody Opolskiego.  

 
 
 

         Burmistrz Ujazdu 
         Tadeusz Kauch 
 
 



 W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej uprzejmie informuję.
W roku 2011 Gmina Wołczyn podpisała umowę na przyjęcie bezdmonych zwierząt z terenu Gminy 
Wołczyn ze schroniskiem w Raciborzu. Koszt przyjęcia jednego psa wynosił 1100 zł netto. 
Podobnie w roku 2012 gmina Wołczyn podpisała umowę z tym samym podmiotem, przy czym 
opłata wynosi w roku bieżacym odpowiednio 1150 zł. Jednoczesnie gmina Wołczyn wspópracuje z 
fundacją Greyanimals w zakresie poszukiwań nowych właścicieli dla bezdomnych zwierzat, w 
poszukiwanie osób chetnych do adopcji zaangażowana jest również Straż Miejska. Niestety żaden 
podmiot nie jest zainteresowany świadczeniem na terenie naszej gminy usług w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami.
        Przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska tut. Urząd traktuje jako ostateczność. W 
pierwszej kolejnosci podejmowane są działania mające na celu znalezienie nowych włascicieli. 
Bedziemy bardzo wdzięczni za podjęcie współpracy z nasza gminą w tym zakresie. Czy maja 
Państwo informacje na temat podmiotu, który byłby zainteresowany podjęciem współpracy z 
Gminą Wołczyn w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami?
        Proszę o sprecyzowanie o jaką uchwale mowa w pkt. 5
Marcin Dłubak
Inspektor d/s ochrony srodowiska
tel 077b 4188340 w.214



GRO.6140.6.2012.ROŚ Zawadzkie, 2012-04-13

Fundacja Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

t,

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2012 r. (data wpływu: 30 marca 2012 r.)
w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 ze zm.), przekazuję
w załączeniu odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:

1. .Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/łub zapewnienie im opieki?
W roku 2011 odłowione zwierzęta, za pośrednictwem podmiotu dokonującego odłowień
na terenie Gminy Zawadzkie, umieszczane były w:
- Fundacji „Mali Bracia" w Opolu,
- Schronisku „Zwierzyniec" w Wieluniu,
- Fundacji „S.O.S. dla Zwierząt" w Chorzowie - Maciejkowicach.

2. * Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w roku 2011?
W roku 2011 z terenu Gminy Zawadzkie zostało wyłapanych i umieszczonych w w/w
Fundacjach oraz Schronisku:
-10 psów,
-13 kotów

3. 'Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Koszty odławiania, transportu oraz umieszczania bezdomnych zwierząt w Schroniskach
w roku 2011 wyniosły 20.486 zł brutto, w tym:
- za odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska - miesięczny ryczałt
w wysokości 1.000 zł (płacony od miesiąca lipca 2011 r.),

.- za umieszczanie zwierząt w schronisku: jednorazowa opłata za umieszczenie kota -
307,50 zł, jednorazowa opłata za umieszczenie psa - 861 zł brutto,
- za wyłapanie psa ze skutkiem negatywnym - 400 zł brutto.

4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2012 r. stałe umowy albo udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki (prosimy
o kopię umów).
Zgodnie z § 1 pkt 6 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

'bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2012 zwierzęta odłowione
z terenu Gminy Zawadzkie umieszczane będą w Schronisku prowadzonym przez
Fundację SOS dla Zwierząt w Chorzowie - Maciejkowicach.
Zgodnie z § 1 pkt 4 w/w Programu odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie gminy
oraz ich transportem do Schroniska zajmuje się P.U.P.H.W. „GABI" z siedzibą przy
ul. Dworcowej 24 w Źędowicach.
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Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35 b.'70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 29.03.2012 r. w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt przedstawia się

następująco:

1. W 2011 r. Gmina Zdzieszowice miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zamex" Dorota Kufel ul. Ks. Fr.

Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie, pani Kufel Dorota była właścicielką Schroniska

dla bezdomnych psów przy ul. l-go Maja 76,42-676 Miedary.

2. W 2011 roku z terenu Gminy Zdzieszowice wyłapano 4 bezdomne pieski.

3. Koszty realizacji całego zadania w 2011 roku wyniosły w sumie 6396 złotych i były

płacone na podstawie wystawionych faktur.

4. W 2012 roku Gmina podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt czyli psów i

kotów z firmą: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych

„GABI" z siedzibą przy ul. Dworcowej 24, 47-120 Żędowice. Właścicielka firmy jest

Gabriela Bartoszek, która na rok 2012 ma podsianą umowę z fundacją „S.O.S. dla zwierząt

„ w Chorzowie - Maciejkowicach oraz z Fundacją „Mali Bracia" siedzibą w Opolu.

W załączeniu kopia umowy z w/w firmą.

5. Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwałą nr XX/147/2012 z dnia 30 marca 2012 r. podjęła

uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2012.

Kopia powyższej uchwały jest w załączniku.

Otrzymują:
L Adresat
2. a/a
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