3MINA BALIGRÓD

Pl. Wolności 13
38-606 Baligród
tel.l34684077,faxl34684408

Vl.6024-1/2011

Baligród , dn. 24.03.2011 r

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r Urząd Gminy w Baligrodzie
informuje , że w latach 2009 - 2010 na swoim terenie nie stwierdziła żadnych
bezdomnych zwierząt. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba
wyłapywania i zapewniania im opieki. Jednocześnie nadmieniam, że gmina nie
poniosła z tego tytułu żadnych kosztów.
ASTĘPCA WÓJTA
L^fc
Habcfw

Baranów Sandomierski, 2011.04.08
RiG.III.6140.10.2011

BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dot .opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w odpowiedzi na
pismo z dnia 21 marca bieżącego roku w sprawie sprawowania opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta i gminy informuje jak niżej :
l/ W latach 2009 — 2010 Gmina korzystała z usług lekarza weterynarii
w 22 przypadkach, na doraźne zgłoszenie ( bez stałej umowy na świadczenie
usług weterynaryjnych).
2 / W okresie objętym informacją opieką objęto łącznie 29 zwierząt wyłącznie psy.
3/ Koszty realizacji zadania łącznie wyniosły 12 032,40 zł ( słownie:
dwanaście tysięcy trzydzieści dwa złote 40/100) w tym zakup karmy.
Otrzymują :
l x Adresat
l x a/a
Inspektor A. Kantor
tel. 15811 8581 wew. 114

Zastf pca
Pslczar

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
"Jan Jaślar" <sr@besko.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 31 marca 2011 08:55
Temat:
opieka na d bedomnymi zwierzętami
Gmina Besko
ul.Podkarpacka 5
38-524 Besko
1. czy i z kim gmina miała w 2009 iw 201 Or. stałe umowy albo udzielała
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnienie im opieki? - negatywnie
2. jakie za zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach i kotach) wyłapanych
i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2009r. jakie w 201 Or. ? negatywnie.
3. jaki był w 2009 r. i jaki był w 201 Or. koszt realizacji całego zadania i
jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa z umieszczenie w
schronisku , ryczłatowa , oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieka , inn? - negatywnie
Jan Jaślar

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 6001
(20110330)

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

2011-01-31

w

Urząd Gminy Białobrzegi
3?*-114 Białobrzegi 4
woj. podkarpackie
OŚ. 6140.01.11

Białobrzegi, 2011 - 04 - 06

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

Dotyczy : Informacji na temat sposobu i skutków wykonywania przez Gminę Białobrzegi
zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 r.

Urząd Gminy w

Białobrzegach informuje że :
1. W latach 2009 i 2010

Gmina Białobrzegi

miała podpisaną stałą umowę z

Lecznicą Weterynaryjną „C ANYET", Ambulatorium Weterynaryjne, Ryszard Chudzik w
Łańcucie na wyłapywanie, przetrzymywanie, badanie, ewentualne leczenie, a następnie
przekazywanie do schroniska Mieleckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Mielcu
bezdomnych zwierząt z terenu całej gminy.
2. W 2009 roku wyłapano 6 bezdomnych psów, natomiast w 2010 roku 7.
3. Koszt realizacji tego zadania wynosił : w 2009 r. - 9 900 zł. natomiast w 2010 r.
10900,00 zł ( opłata za wyłapywanie, przetrzymywanie, badanie, leczenie oraz
jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku).

mgrinl.HffiazekMaslofi
Sprawę prowadzi:
Świzdor Wiesław, tel. 17 224-52-27.

Błażowa2011-03-29
GiB 7614/3/2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. Urząd Miejski w Błażowej informuje:
1. Gmina Błażowa w roku 2009 i 2010 miała zawartą umowę z Gospodarką Komunalną w
Błażowej na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki.
2. W roku 2009 wyłapano 2 psy.
W roku 2010 wyłapano 3 psy.
3. Na wyłapywanie i utrzymanie psów wydatkowano z budżetu gminy wydatkowano kwotę:
2009 r.-2312 zł.
2010 r. -9129 zł.
Z up. Burmistrza Błażowej
Edward Rybka - inspektor

OCHRONY ZWIKK/
Fundacji dla Zwierząt ,,Argos'
ul, Garncarska 37 A
Wars/awil

URZĄD GMINY BOJANOW

ul Parkowa 5, 37-433 Bojanow
woj. podkarpackie
tel

N^^J.|i§Sm

REGON 000533297

Bojanów, 28.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej informuję,
Gmina Bojanów nie miała w latach 2009-2010 zawartej umowy oraz nie udzielała zleceń na
wyłapywanie zwierząt bezdomnych.

Z poważaniem
>. WÓJTA
Sto
Jfffoylarz
'Sekretar* Knuday
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B o i1 o w a

WOJ. podkarpackie
39-305 B o r o w a
-(4).

Borowa, dnia 31.03.2011 r.

RG0.6140.1.2011.IS
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z Państwa pismem z dnia 21.03.2011 r. uprzejmie informuję:
1. W latach 2009 i 2010 Gmina nie zawarła stałych umów na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych i zapewnienie im opieki z uwagi na odmowy zawarcia takiej umowy
przez Schronisko dla Zwierząt w Mielcu. Z uwagi na 5 przypadków (1 w 2009 r.
i 4 w 2010 r.) wałęsania się bezdomnych psów, Gmina zleciła w/w podmiotowi
opiekę na nimi.
2. Liczba wyłapanych (utrzymywanych) na koszt Gminy zwierząt bezdomnych:
- 2009 rok - 1 szt.
- 2010 rok-4 szt.
3. Koszt realizacji zadania - jednorazowa forma płatności za umieszczenie
w schronisku:
- 2009 rok - 300 zł,
- 2010 rok-4150 zł.

Otrzymują:
My Adresat.
2. A/a.

BURMISTRZ
BRZOSTKU
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37 A
39-230 Brzostek
Nasz znak: RGiMK.IV.6140.5.2011

Brzostek, dnia 12.04.2011 r.

Burmistrz Brzostku w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.03.201 Ir.
w sprawie udzielenia informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informuje, że Gmina Brzostek prowadzi działania zmierzające w
pierwszej kolejności na odnalezieniu ich prawowitego właściciela lub
znalezieniu im nowego domu. W prace te angażowana jest Policja jak również
Sołtysi poszczególnych miejscowości, mieszkańcy oraz Lekarze Weterynarii. W
ostateczności zwierzęta te trafiają do schronisk dla bezdomnych zwierząt. W
2009 i 2010 roku nie było sytuacji umieszczenia bezdomnego zwierzęcia w
schronisku. Koszty opieki weterynaryjnej nad tymi zwierzętami wynosiły w
2009r. - 100,00 zł, a w 2010 roku- 267,50 zł.

Z up/Bu4/JSTRZA
Otrzymuj ą •

1. adresat,
2. A/a(BZ).

. Jan Król
KieWtikRefetetu Rozwoju
Gospodarczo i MUijia Komunał
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GMiOŚ.7021.14.2011

OCHRONY
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
Ul. Garncarska 3?A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca br, dotyczące udzielenia
informacji publicznej o sposobie i skutkach wykonywanych zadań „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuję:
Ad, 1. Gmina Brzozów w 2009 i 2010 r. posiadała i posiada zawartą umowę z
jediickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o
w Jediiczu ul. M, Konopnickiej 10, które świadczy usługi w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt/psów i kotów/ z terenu Gminy Brzozów,
przetrzymywania ich przez okres od 7 do 15 dni od daty wyłapania oraz
dostarczenia ich do schroniska.
Ad. 2, W 2009roku wyłapano i przekazano do schroniska w 7szt. psów,
natomiast w 2010r> 3 szt. wyłapano i przekazano do schroniska,
Ad, 3, Koszt
zadania w 2009 r. wyniósł 9 618,92 zł. słownie: dziewięć
tysięcy sześćset osiemnaście 92/100zł,/
Koszt
zadania w 2010r, wyniósł 4 328,20 zł, słownie: cztery
tysiące trzysta dwadzieścia osiem 20/100 zł,/
"x

Otrzymują: 1. Adresat
2. A/a

GMINY BRZYSKA
38-212 Brzyska
W
°J- PGdV

Brzyska 04.04.2011r.

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.
W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt, Urząd Gminy Brzyska informuje, że w 2009,
2010 roku gmina miała podpisane następują umowy:
- Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu
ul. M. Konopnickiej 10, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
- Mieleckie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Mielcu ul. Targowa 11, schronisko;
W 2009 roku zostały wyłapane 3 sztuki zwierząt na łączną kwotę 3.820,61 zł; natomiast w 2010
roku l sztuka na kwotę 426,29 zł.
Opłata była jednorazowa za umieszczenie zwierząt w schronisku.

Bukowsko05.04.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„AGROS„

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. Urząd Gminy w Bukowsku informuje na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
ad. l Gmina nie ma na stałe umowy jedynie doraźne zlecenia z lekarzem lecznicy zwierząt.
ad. 2 Zbiorcze zestawienie za 2009 i 2010 r. zostało wyłapanych 6 szt psów i przekazano nowym
właścicielom..
ad.3 Koszt realizacji całego zadania w 2009 i 2010 roku wyniósł 180,00 zł płatne jednorazowo tj.
opieka i obserwacja psa przez lekarza weterynarii.

Otrzymują:
l Adresat
2.A/a
Z up

GMINY

Henryka lUrocl,

Sekretarz Gminy
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Chłopiec, dnia 24.03.201 1

RG 6 140/1/201 1
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„AGROS"
ul. Garncarska - 37 A
04 -886 WARSZAWA
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2011 roku dotyczące zadania
wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr
106,poz.l002 z póz. zm.), opieka nad bezdomnymi zwierzętami informujemy :
Gmina Chłopiec w 2009 i w 2010 roku na stałe, jak i na czas określony
nie zawierała umowy z podmiotem gospodarczym na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Nasza Gmina składa się z siedmiu małych miejscowości gdzie
wszyscy mieszkańcy się znają. W latach 2009, 2010 posiadaliśmy kilka
problemów z bezpańskimi psami. Problem rozwiązujemy w następujący sposób.
W gminie Chłopiec posiadamy Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarką
Komunalną gdzie na bazie przedsiębiorstwa posiadamy dwie psie budy wraz z
kojcami, oraz chwytak do wyłapywania bezpańskich psów. Po otrzymaniu
zgłoszenia z danej miejscowości o bezdomnym czworonogu pracownicy
Gminnego Zarządu lokalizują bezdomne zwierzę któro po schwytaniu trafia na
bazę przedsiębiorstwa, gdzie jest przetrzymywane do czasu znalezienia
prawowitego lub nowego właściciela.
Po schwytaniu zwierzęcia w danej miejscowości o procederze zostają
powiadomieni mieszkańcy i sołtys wsi. W większości przypadków udało nam
się odnaleźć prawowitego właściciela. W kilku przypadkach znaleźli się nowi
właściciele psów. Ostatni przypadek miał miejsce w styczniu ubiegłego roku,
gdzie bezpański pies wraz z budą ufundowaną przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej został przekazany Towarzystwu Pomocy Sw. Brata
Alberta w Jarosławiu.
Koszty związane z utrzymaniem bezpańskich psów ponosi Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Chłopicach.
z poważaniem
m

•
Otrzymuje
:
1. Adresat
2- a/a

URZĄD GMINY CHMIELNIK
36-016 CHMIELNIK 50

Chmielnik 30.03.2011

DA.6143.2.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
KRS:286238
ul. Garncarska 37a
04-884 Warszawa

W związku z otrzymanym pismem z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"Urząd Gminy Chmielnik informuje, że:
- w 2009 roku umieszczono w schronisku 2 psy poniesiono jednorazową opłatę
w wysokości 1011 zł, a na jednego psa bezdomnego znaleziono opiekuna.
Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie
udziela zleceń na wykonywanie takiego zadania.
Na pozostałe pytania zawarte w Waszym piśmie odpowiedz jest negatywna.
Informację sporządza się na wniosek Biura Ochrony Zwierząt w Warszawie.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
-

,

A
A/a

'

;f
Magdalena Wdowik-Reczek
ZASTĘPCA WÓJTA

URZĄD GMINY
38-458 C H O R K O W K A
woj. podkarpackie

'"^llW^etlSI94
tel.l3 43 130 83 , fax: 13 43 869 34

Chorkówka, 2011-04-04

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

Urząd Gminy w Chorkówce w odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 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, udziela
informacji:
Ad 1) W roku 2009 i 2010 Gmina miała podpisaną stałą umowę z Jedlickim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 10 38-460 Jedlicze, na
świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Chorkówka,
przetrzymywania ich przez okres od 7 do 15 dni od daty wyłapania oraz dostarczenia ich do
schroniska.
Ad 2)

-

Ilość wyłapanych zwierząt w roku 2010 - 10 psów,

-

Ilość wyłapanych zwierząt w roku 2009 - 8 psów,

Ad 3) Forma płatności za opiekę - jednorazowa za umieszczenie w schronisku oraz jednorazowa
za usługę wyłapania, przechowywania czasowo w przytulisku i za transport firmie, z która mamy
podpisana umowę na świadczenie usług w tym zakresie.
Całkowity koszt realizacji zadania:
- w roku 2010 koszt - 5.673,30 zł ( słownie, pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote,
trzydzieści groszy);
- w roku 2009 koszt - 3.884,65 zł (słownie, trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote
sześćdziesiąt pięć groszy).
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URZĄD MiASTA i dMSm

PK

ul. Rynek l
37-611 CIESZANÓW
M1P 7Q3-nO-0?-fnr

0.1431.02.2011

Cieszanów, 05.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03.2011 r. data
wpływu 24.03.2011 r. złożony przez Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie", Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie w odpowiedzi na pytania zawarte
w w/w wniosku informuje, że:
1. Gmina Cieszanów nie miała w 2009 i 2010 r. stałych umów i nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2009 r. złapane zostały 2 bezdomne psy i umieszczone zgodnie z zawartą umową
ze schroniskiem na koszt gminy w schronisku dla zwierząt w Mielcu, w 2010 r. nie
było w/w sytuacji.
3. Koszt umieszczenia bezdomnych psów w schronisku w 2009 r. wyniósł 1200 zł, była
to opłata jednorazowa za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (600 zł za l szt),
w 2010 r. gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem lub
opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Qm»lVł£ieszanów
usz Mazurek

Otrzymują:
(h Adresat
2. A/a

p|6

URZĄD GMINY CMOLAS
36-105 C M O L A S 2 3 7 E
woj. podkarpackie
t«!./fax 017 22 72 8 7 3
NIP 814-125-87-10, REGON 0005332''

Cmolas, 2011-04-14

LGGR.II.6140.9.2011

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

W odpowiedzi na Wasze pismo dot. udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania

zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt niniejszym informuję:
-

Gmina nie posiada zawartych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
doraźnie wyłapywanie bezdomnych zwierząt (chorych lub kontuzjowanych) zleca się
lekarzowi weterynarii,

-

bezpańskie - bezdomne psy w ilości kilku sztuk znajduje się na terenie tutejszej gminy
corocznie. Zwierzęta te są przekazywane mieszkańcom którzy wyrażają chęć podjęcia
dalszej opieki nad nimi. W roku 2009 przekazano 6 psów, natomiast w 2010 8 psów do
dalszego chowu.

-

Koszt realizacji zadania w roku 2009 wyniósł 210 zł. a w 2010 350 zł. Koszty te
przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup karmy dla przetrzymywanych czasowo
zwierząt.

-

Nadmieniam, że bezdomne zwierzęta które znajdowane są na terenie tut. gminy są to
w większości psy wywiezione przez ich właścicieli z pobliskich miast i porzucone przez
nich.

Z poważaniem

WÓ

Bugentuśfl Galek

( P ów. fi cMi^ot-* lti\

Czarna Górna, 2011-03-29
RG.6140.4.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011
roku Urząd Gminy w Czarnej, Czarna Górna 74 informuje:
L Gmina nie miała podpisanych stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt w latach 2009 - 2010.
2. W 2009 - 2010 roku wyłapano w sumie 9 sztuk porzuconych zwierząt. W tym 2 suki
trafiły do schroniska:
a) suka ze szczeniętami - schronisko Kundelek w Rzeszowie koszt jednorazowy 600
zł wyłapania dokonał pracownik schroniska.
b) zdziczała suka - Azyl u Majki - Wysoka Strzyżowska koszt jednorazowy dla schroniska
500, przewiezienie + usługa weterynaryjna 832,27 zł, wyłapania dokonał lekarz
weterynarii. Pozostałe znalazły dom na. terenie naszej gminy (adopcja).
3. Koszt za rok 2009 -1031,21 zł, za rok 2010 -1624,48zL
Na ten koszt składa się też zakup karmy na dokarmianie bezdomnych zwierząt czekających na
znalezienie im domu oraz koszt sterylizacji przed wydaniem do adopcji. Staramy się by każde
bezdomne zwierzę z terenu naszej gminy trafiło do dobrego domu, schronisko traktujemy
jako ostateczność.
Obserwujemy, że bezpańskie zwierzęta na naszym terenie są wynikiem porzucenia
przez turystów przebywających na wypoczynku lub przejście psów przez granicę Ukraińską
i pozostanie u nas. Pozostałe psy lub koty biegające wolno mają najczęściej właściciela.
Jest prowadzona stała akcja uświadamiania mieszkańców o potrzebie kastracji
i sterylizacji zwierząt by zapobiegać bezdomności. Głównym celem przeciwdziałania
bezdomności jest znalezienie domu na terenie gminy. Koszt sterylizacji i potrzebne inne
zabiegi wykonuje miejscowy lekarz weterynarii (stała współpraca bez podpisywania umowy).
Staramy się by bezpański pies czy kot nie miał gorszych środków transportowych jak „nasz
pupil" gdy jest przewożony do nowego domu po sterylizacji.
Jest prowadzona ewidencja zwierząt wyłapanych i oddanych do adopcji.
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
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URZĄD GMINY

39-215 CZARNA, ul Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 67-61-030, 67-61-023
NIP872-i^""
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ROŚ 6140.3.2011

Czarna, dnia 05. 04. 201 Ir

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

Urząd Gminy w Czarnej pow. dębicki w odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r
( data wpływu 24. 03. 201 Ir.) dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt udziela informacji:
1. Gmina Czarna w 2009r i 2010r nie miała podpisanej umowy z żadną firmą na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
Gmina udzielała doraźnych zleceń na przyjęcie i utrzymanie psów -Schronisku dla zwierząt
w Mielcu.
2. Gminy Czarna w 2009 roku przekazała 6 sztuk psów, natomiast w 2010 roku zostało
przekazane 14 sztuk psów do Schroniska w Mielcu,.
3. Gmina Czarna w 2009roku poniosła koszt realizacji całego zadania w wysokości 3700zł.
w formie jednorazowej opłaty za przyjęcie i utrzymanie psów w schronisku. W 2010 roku
koszty związane z przyjęciem i utrzymaniem psów w schronisku wyniosły 8 400zł.
Z up.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

ni/
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URZĄD GMINY
37-125 CZARNA

pow Łańcut; woj. podkarpackie
tel./fax0172262324

Czarna, dnia 11.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie przekazania informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt przesyłam wymagane dane.
Ad. l. Gmina Czarna miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z:
Ambulatorium Weterynaryjnym „CANYET" 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 40 reprezentowanym przez P. Ryszarda Chudzika
Ad. 2. Zbiorcze dane liczbowe prezentuje poniższa tabela:
Rok
Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy
14
2009
11
2010
Ad. 3. Koszty realizacji całego zadania prezentuje poniższa tabela:
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Rok
2009
18 344,65 zł
2010
16 539,31 zł
Umieszczenie zwierzęcia w schronisku - opłata jednorazowa.
Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

mgr Barbara Sowa

URZĄD

39-304 Czermin

woj. podkarpackie
telW*eW/lti!/vm$?> 5843585

fax(0-!7) 7741921
N!P 817-10-80-300, REGON 000536031

Czermin 07.04.2011.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy w Czerminie odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje że :
- w 2009 i w 2010 roku gmina miała podpisaną umowę z Mieleckim Schroniskiem dla
Zwierząt w Mielcu na wyłapywanie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
tutejszej gminy,
- w latach 2009 - 2010 do schroniska dla zwierząt trafiło 20 szt. psów
* w 2009 r. - 9 szt.
* w 2010 r.-11 szt.
- za opiekę i utrzymanie zwierząt w schronisku gmina dokonywała płatności raz w miesiącu:
* w 2009r. 250 zł na 1 miesiąc tj. 3000 zł rocznie
* w 201 Or. 300 zł na 1 miesiąc tj. 3600 zł rocznie
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

URZĄD GMINY
w Czudcu, u!. Starowiejska 6
woj. podkarpackie

38-120CZUDEC

UG.DG.6140.1.2011

Czudec, dnia 05 kwietnia 2011 r.

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

Odpowiadając na pismo o udzielenie informacji na temat realizacji zadania
własnego gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Gminy
w Czudcu informuje, że
-

w latach 2009 i 2010 gmina nie posiadała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Wyłapywania bezdomnych psów dokonują pracownicy
fizyczni Urzędu Gminy. Wyłapane zwierzęta są przekazywane nowym
właścicielom, a w przypadku braku chętnych są oddawane do schroniska;

-

W roku 2009 wyłapano 4 psy, 2 znalazły nowych właścicieli, 1 został
przekazany do schroniska w Wysokiej Strzyżowskiej, 1 do schroniska
"Kundelek" w Rzeszowie. W roku 2010 odłowiono 8 psów, 2 zostały
przekazane do schroniska w Wysokiej Strzyżowskiej, 3 zostały oddane nowym
właścicielom, 3 są przetrzymywane na działce gminnej (wydzielony teren przy
oczyszczalni ścieków, przystosowany do czasowego przetrzymywania
zwierząt) i oczekują na nowych właścicieli;

-

W roku 2009 koszt realizacji zadania wyniósł 705,01 zł, natomiast w roku 2010
koszt całego zadania wyniósł 2 433,63 zł. Gmina pokrywała jednorazowe
koszty umieszczenia psa w schronisku (600 zł, 800 zł - ciężarna suka), a przy
przekazywaniu nowym właścicielom - o ile żądali tego przejmujący psa pokrywała koszty np. szczepień, karmy.
Z ufo vyojta
tngr Agnieszka Mattrna
Sekretarz Gminy

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
WYDZIAŁ
I N F R A S T R U K T U R Y MIEJSKIEJ
39-200 D.;-bica, ul. Ratuszowa 2

tel wntrain ifll-tK^' Hi OO.fa* (014) 683 81 62

IM.6140.1.1.2011 r.

Dębica, dn. 04.04.2011 r.

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

Wydział Infrastruktury
Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy,
w odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie" uprzejmie
informuję :
1. W roku 2009 i 2010 gmina Miasta Dębica miała
podpisane umowy
z Zakładem Usług Miejskich w Dębicy ul. Ratuszowa 12 . Przedmiotem
zamówienia było wyłapywanie zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub
z innych przyczyn bezdomnych zwierząt, oraz utrzymanie w Przytulisku
bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Dębica.
2. Maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane przytulisko - 40
szt.
3. Liczba zwierząt na koniec 2008r. - 13 szt.
Rok 2010 - 25 szt.
4. Liczba zwierząt przyjętych w 2009 r. 89 szt.
Rok 2010 - 79 szt.
5. Liczba zwierząt adoptowanych w 2009 r. 59 szt.
Rok 2010 - 71 szt.
6. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2009 r. - 7 szt. Rok 2010 - 2 szt.
7. Liczba zwierząt padłych w 2009 r. - 4 szt.
Rok 2010 - 9 szt.
8. Liczba zwierząt zbiegłych w 2009 r. - 4 szt.
Rok 2010 - 2 szt.
9. Liczba zwierząt na koniec 2009 r. -25 szt.
Rok 2010 - 20 szt.
10. Koszt realizacji przez Urząd Miejski powyższego zadania w 2009 r
wyniósł 58 503,78 zł natomiast w roku 2010 r. wynosił 39911.00 zł (forma
rozliczenia na podstawie bieżącej ewidencji przebywających pod opieką
zwierząt oraz koszt ich wyłapywania).
A

Otrzymują:
1. Adresat
2. IM.a/a
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WÓJT
GMINY DĘBICA

P1^

ul. Stefana Batorego 13
39-200 Dębica

OŚR.604.2.2011

Dębica, 30 marca 2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące udzielenia informacji na
temat realizacji zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem
Urząd Gminy Dębica uprzejmie informuje, że na każdorazowe zgłoszenie ustne bądź
telefoniczne dotyczącego bezdomnego zwierzęcia na miejsce udaje się pracownik referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa z funkcjonariuszem Straży Gminnej i Lekarzem
Weterynarii celem dokonania oględzin zwierzęcia oraz odszukanie właściciela bądź osoby
chętnej do jego adopcji, a od sierpnia 2010 r. usługę tą przejął Zakład Wodociągów
i Kanalizacji.
W 2009 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 10 zgłoszeń dotyczących bezpańskich
zwierząt.
W dwóch przypadkach ze względów humanitarnych dokonano eutanazji psa, natomiast
w jednym przypadku po przybyciu pracownika UG na miejsce zwierze już nie żyło.
W jednym przypadku odnalazł się właściciel bezpańskiego psa w sześciu przypadkach Wójt
Gminy zawarł umowę - zlecenie z osobą, której zlecił wyłapanie bezdomnego zwierzęcia,
dowiezienie do lekarza weterynarii celem zaszczepienia przeciwko wściekliźnie
i innym chorobom psim, odrobaczenie oraz odszukanie osoby chętnej do adopcji
i dostarczenie zwierzęcia. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wyniósł 7000 tyś. zł.
W 2010 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 14 zgłoszeń dotyczących bezpańskich
zwierząt.
W trzech przypadkach ze względów humanitarnych dokonano eutanazji psa,
w sześciu przypadkach odnalazł się właściciel bezpańskiego psa w pięciu przypadkach
Wójt Gminy zawarł umowę - zlecenie z osobą, której zlecił wyłapanie bezdomnego
zwierzęcia, dowiezienie do lekarza weterynarii celem zaszczepienia przeciwko wściekliźnie
i innym chorobom psim, odrobaczenie oraz odszukanie osoby chętnej do adopcji
i dostarczenie zwierzęcia. Koszt realizacji całego zadania w 2010 r. wyniósł 10000 tyś. zł.
Zgodnie z zarządzeniem NR 64/OŚR/10 Wójta Gminy Dębica z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy wykonanie usługi w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Na terenie gminy nie ma wyznaczonego miejsca przeznaczonego na obserwację
zwierząt bezdomnych w kierunku wścieklizny. Na prośbę osób, które przyjęły bezdomne
zwierzęta do adopcji udzielane są bezpłatnie porady weterynaryjne, szczepienie, odpchlenie
i odrobaczanie.

»t. JWói t a

mgt inż. More&Mikrut

KIEROWNIK
Heferatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

U R Z Ą D GMINY
38-220 Dębowiec
pow. Jasło
'
"dkaroackie

RG.6140.3.2011

Dębowiec, dnia 30.03.2011 r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że Gmina Dębowiec w 2009r. i 201 Or.
posiadała i nadal posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Jedlickim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Jedliczu ul.
M.Konopnickiej 10, na stałe świadczenie usług w zakresie
wyłapywania
bezdomnych psów z
terenu Gminy Dębowiec
W 2009 r. na terenie Gminy Dębowiec został wyłapany l bezdomny pies.
Koszt realizacji tego zadania wyniósł: 262,52 zł.

mar mą. Edyta —
Kierownik refarfetu rozwoju gospodarezegc
rolnictwa l gospodarki prwrtunnej

URZĄD T MINY
36-23O

V7A,

_ .,

woj. podkarpackie
t*> ł (0-13) 43^7041
686-13-90-049
GGiR 6142.3.201 1

Domaradz 201 1-04-26

Biuro Ochrony Zwierząt
WARSZAWA
Ul. Garncarska 37 A

Urząd Gminy w Domaradzu w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie
informacji publicznej dot. Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu wyjaśnia
1. Gmina Domaradz w latach 2009-2010 nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Gmina Domaradz nie miała w łatach 2009 - 2010 żadnych wyłapanych zwierząt.
3. Gmina Domaradz nie umieściła w schronisku żadnego zwierzęcia, jedno zwierzę
oddano pod opiekę osoby prywatnej pokryto koszty szczepionek.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
' ¥A

tfhHenla

GMINY

URZĄD GMINY
38-450 Dukla
ul.Trakt Węgierski 11
woj. podkarpackie
G. 6140.3.2011

Dukla, dnia 4 kwietnia 2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zdania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie,, informuję:
- gmina Dukla w 2009 r. i w 2010 r. zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im dalszej opieki. Zleceniobiorcą było Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jediiczu. Następnie zwierzę zostało odwiezione do
Mieleckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt - Schroniska dla zwierząt im. Św. Franciszka z
Asyżu- Mielec ul. Targowa 11,
- w 2009 r. - wyłapanych i przewiezionych do schroniska było 10 bezdomnych psów,
- w 2010 r. wyłapane i przewiezione do schroniska były 3 bezdomne psy,
- koszt realizacji w/w zadania wynosił:
w 2009 r. 10990,87- zł, w 2010 r. - 4218,50 zł,
za przyjęcie i utrzymywanie psów w schronisku gmina dokonywała jednorazowej opłaty.

l. adresat
2

- a/a

zup.BUt

Bożena Sz&epanik
Specjalista

11 RŻĄ O MIEJSKI

f

36-065 D Y M Ó W
ni. R y n e k 2
woj. podkarpackie

tól./fax(0i6)652-11-13

Dynów, dnia 31.03.2011 r.
RG.III.6140/5/2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2011 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 Urząd Miejski w Dynowie informuje, że:
- w 2009 i w 2010 r. wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
zlecono Stowarzyszeniu Pomocy Psom Bezdomnych AMICUS z siedzibą
w Przemyślu;
- w 2009 roku nie wyłapano żadnych zwierząt natomiast w 2010 roku wyłapano 7
bezdomnych psów;
- w 2009 r. koszt utrzymania psa (zakup karmy) wyniósł: 642,18 zł, natomiast w 2010
r. koszt wyłapania, transportu oraz dalszej opieki nad wyłapanymi psami wyniósł:
2.597,68 zł.

KIEROWNI
Rozwoju G
Wojci BC

Otrzymują:
(fTAdresat
^T A/a

FERATU
czego
rański

6332-2-2011

Dynów, dnia 27.05.2011

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

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
1. Gmina Dynów w latach 2009 i 2010 nie udzielała zleceń i nie zawierała umów stałych na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Tutejszy organ we własnym zakresie zajmuje się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnia im opiekę.
W przypadku wystąpienia bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy, zwierzęta te są
wyłapywane następnie przebywają w miejscu specjalnie dla nich przeznaczonym.
Zwierzęta te objęte są opieką weterynaryjną ( szczepione, odrobaczane), następnie
znajduje się dla nich nowych właścicieli.
2. W latach 2009, 2010 zostało wyłapane 5 piesków które trafiły do nowych właścicieli oraz
2 bociany, które zostały przewiezione do ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych „Ada"
w Przemyślu.
3. Koszt realizacji całego zadania w latach 2009, 2010 to kwota ok. 900 zł i była to opłata
jednorazowa

U M. J£. P\ LJ

*** 1^1 * JHI x

D Z J K O W I E C
36-122 D Z 1 K O W I E C 2
woj. podkarpacki®
t«l./fax l? 744 21 09, l? n 74 508
RgGON 000848100, NIP aj4"i»'6e=69$

UG.6140/1/11

Dziko wiec 07.04.2011 r.

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

Urząd Gminy Dzikowiec w odpowiedzi na pismo / wniosek /
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat „opieki na
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" informuje, iż :
l/ w latach 2009 i w 2010 r. nie były podpisywane umowy, ani
zlecenia doraźne na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
21 nie było zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy
3/ nie było kosztów związanych z zadaniem j.w.
Gmina Dzikowiec jest gminą o charakterze wiejskim, gdzie
poszczególne posesje to zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa
jednorodzinna.
Wszyscy w danym sołectwie się znają, stąd zwierzęta chwilowo
przebywające bez opieki, bardzo szybko znajdują opiekuna właściciela.
Były przypadki, iż zwierzę - pies był naprawdę bezdomny
( podrzucony przez swojego właściciela ), wówczas został przebadany
przez lekarza weterynarii i znalazła się osoba, która go przygarnęła.
Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

rlMINY

mgr Krfosktof

Klecha

2

°

.M/ K *

Fredropol, dnia 3 1 .03.2010 r.

woj. podkarpackie
37-734 l rcdropol
8

ROŚ.6140.3.2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 roku, dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu udzielania pomocy bezdomnym zwierzętom Urząd Gminy
w Fredropolu informuje, że współpracujemy z Schroniskiem dla bezdomnych psów i kotów
w Orzechowcach, 37-712 Orzechowce, jednocześnie informujemy, iż w 2009 i 2010 roku
nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o błąkających się bezdomnych zwierzętach.
Z poważaniem:

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

WÓJT GMINY FRYSZTAK
38-130 Frysztak
l Księdza Blajera 20
u
woj. podkarpackie
tel/017/2777110

Frysztak 2011-03-30

Gpr.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej informuję:
Ad.l. Gmina Frysztak w latach 2009-2010 posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu
posiadającym przeszkoloną ekipę, sprzęt, środki transportu oraz zezwolenie na prowadzenie
działalności w tym zakresie oraz na umieszczanie zwierząt bezdomnych z Mieleckim
Towarzystwem Ochrony Zwierząt Schronisko Dla Zwierząt im.Św.Franciszka z Asyżu w Mielcu .
Ad.2.W roku 2009 opieką objętych zostało 16 sztuk bezdomnych psów (wyłapanych),a w roku
2010: l pies.
Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 12 168,80 zł, a w roku 2010 : 193,33 zł.
Opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku uiszczana jest w formie ryczałtowej od l sztuki
, natomiast koszty wyłapania i transportu oraz opieki ustalane są indywidualnie.

URZĄD MIEJSKI

Głogów Młp. 2011-04-12

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku Urząd Miejski w Głogowie Młp.
informuje, że Gmina w
zakresie wykonywania zadań ustawy o ochronie zwierząt
współpracuje ze schroniskiem prowadzonym
przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt w
Rzeszowie, któremu udziela doraźnych zleceń na zapewnienie opieki zwierzętom
bezdomnym. Wyłapywanie oraz transport do schroniska zleca podmiotowi mającemu
właściwe uprawnienia do wykonywania tych czynności. W roku 2009 wyłapano
i przetransportowano do schroniska celem zapewnienia opieki 24 bezdomne psy w tym
5 szczeniąt. Ogólny koszt wyłapania, transportu i opieki wyniósł w roku 2009 - 9 926.00
złotych.
W roku 2010 zostało pochwycone i przetransportowane do schroniska 23 bezdomne
psy w tym 7 szczeniąt oraz 3 koty. Łącznie na wychwycenie, transport i opiekę w schronisku
w roku 2010 Gmina wydatkowała 9 850,00 złotych.
Płatność za wychwycenie i transport jest ryczałtowa, natomiast za opiekę należność
kształtuje się w zależności od okresu pobytu zwierzęcia w schronisku (opieka, wyżywienie,
dezynfekcja)oraz zabiegów weterynaryjnych.
Z poważaniem

mgrPaulełBaj

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

Grodzisko Dolne dnia 15.04.201 Ir.

RPR.614.4.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT
„ARGOS"
04-886 Warszawa
Ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 Ir. ( data wpływu do tut. Urzędu Gminy
24.03.201 Ir.) o udzielenie informacji publicznej w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem uprzejmie
informuję:
Ad. l Od 04.05.2010r. Urząd Gminy Grodzisko Dolne ma zawartą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Gabinetem Weterynaryjnym „ESKULAP" na
świadczenie usług weterynaryjnych polegających na wyłapywaniu, poskramianiu, leczeniu
bezdomnych psów, kotów oraz dzikich zwierząt na terenie gminy Grodzisko Dolne.
Od 24 maja 2010r. Urząd Gminy Grodzisko Dolne ma zawarte
POROZUMIENIE z Gminą Miejską w Przemyślu w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i przyjmowania zwierząt do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Orzechowcach.
Ad. 2 W okresie jesieni 2009r. do tut. Urzędu Gminy zgłoszona została sprawa
porzucenia przez właścicielkę ( osobę w podeszłym wieku) dwóch kotów. Koty te przy
współpracy miejscowego lekarza weterynarii zostały wyłapane i przekazane do adopcji do
gospodarstwa rolnego w sołectwie Wólka Grodziska.
Natomiast w 2010 roku na terenie gminy wyłapane zostały i przekazane do Schroniska
Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach trzy psy.
Ad. 3 Koszty poniesione przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne związane z opieką
nad bezdomnymi zwierzętami:
- w 2009 roku - 360,00 zł. ( wydatek poniesiony w związku z wyłapaniem kotów
przez Gabinecie Weterynaryjnym w Grodzisku Dolnym).
- w 2010 roku - 8 854,20 zł. ( w tym usługa weterynaryjna wraz z gotowością
świadczenia usług 4 654,20 zł. i utrzymania zwierząt w schronisku 4 200,00 zł.).
Na zadanie związane z utrzymaniem psów w schronisku środki zostały przekazane w
formie zryczałtowanej opłaty rocznej a za usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt i gotowość świadczenia usług w tym zakresie, płatność przekazywana jest po
przedłożeniu rachunku.

Z poważaniem
Otrzymują:
1. Adresat
2. aa.

Chmura

URZĄD GMINY

36-213 HACZÓW
woj. podkarpackie

Haczów, dn. 11.04.2011 r.

Znak IIG. 6140.1.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Stosownie do Waszego wniosku z dnia 21.03.201 Ir. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

"opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
w Haczowie poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytania tj.
1. Gmina Haczów w 2009 i 2010 r. nie miała słych

umów

na

wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.
2.

W 2009r. odnotowano jedno

zgłoszenie dot. bezdomnego

psa, natomiast

w 2010r. nie odnotowano takich zgłoszeń.
3. Gmina Haczów w 2009r. zwróciła się o przyjęcie bezdomnego psa do schroniska
dla bezdomnych zwierząt za jednorazową opłatą ( koszt. 600,00zł).

Otr?vmuia-

utrzymują.

1. Adresat
2. A/a

mgr ffió&r Sabat
KIERÓW Nid REFERATU

lnwMtyo|i i i\icia/yw Gospodarczych

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

"Ochrona Środowiska" <srodowisko@bazagmin.pl>
<boz@boz.org.pl>
13 kwietnia 2011 11:52
W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. dotyczącego informacji publicznej na temat
sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję że, Gmina Harasiuki na dzień dzisiejszy nie posiada podpisanej umowy z schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt. Trwają rozmowy z schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Mielcu.
W latach 2009 - 2010 nie zostały oddane zwierzęta do schroniska.
Gmina Harasiuki jest gminą wiejską i problem bezdomnych zwierząt występuje ale w niewielkim
stopniu. Dla nielicznych bezdomnych psów znajdowani są nowi właściciele.
W latach 2009 - 2010 Gmina Harasiuki nie poniosła wydatków za umieszczanie bezdomnych
psów w schroniskach dla zwierząt, wyłapywanie i transport.

Z poważaniem
Paweł Pelak inspektor ds. ochrony środowiska

9011.04-

Strona l z l

rK

Od:
"Zbigniew Urbański" <obrona@hyzne.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 22 kwietnia 2011 09:02
Temat:
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 r informujemy, że Gmina Hyżne w chwili obecnej
nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Sprawy te są załatwiane doraźnie w miarę potrzeb.
Koszty związane z opieką i wyłapywaniem w roku 2010 wyniosły- 245 zł.
Z. Urbański

9011-
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33-124 iWIERZYCE
woi. pecikarpackie

RGRD.-6140/1711

Iwierzyce, dnia 29.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w I Wierzycach informuje :
1. Gmina Iwierzyce nie posiada zawartej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. W razie potrzeb}' wykonywaliśmy wyłapywanie
we własnym zakresie.
Wyłapane zwierzęta w pierwszej kolejności staraliśmy się przekazać do
adopcji mieszkańcom naszej gminy a dopiero w następnej kolejności
umieszczaliśmy je w Schronisku dla Zwierząt.
W chwili obecnej prowadzimy negocjacje z osobą uprawnioną do
wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zawarcia umowy.
2.W 2009 r. wyłapano 3 bezdomne psy, które zostały adoptowane przez
mieszkańców naszej gminy. Natomiast w 2010 r. wyłapano l bezdomnego
psa, który umieszczony został w Schronisku dla Zwierząt w Mielcu.
3.W 2009 r. nie poniesiono kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt. W 2010 r. poniesiono jednorazową opłatę w wysokości 600 zł za
umieszczenie psa w schronisku.

Urząd Gminy

ZR.6140.3.2011.ZRS

Iwonicz-Zdrój 2011.02.09.

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

W nawiązaniu do wniosku w sprawie przekazania informacji publicznej w
sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie informuje:
1. W latach 2009-2010 Gmina Iwonicz-Zdrój realizowała zadania w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami przy pomocy firm zewnętrznych, z którymi miała
zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz umieszczanie

w

schronisku dla zwierząt.
2. W wyniku prowadzonych czynności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
w latach 2009-2010 łącznie na terenie gminy objęto pomocą 5 zwierząt (same psy),
które po wyłapaniu zostały umieszczone w Mieleckim Schronisku dla Zwierząt. W
roku 2009 wyłapano dwa bezdomne psy a w roku 2010 trzy.
3. Koszt realizacji zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł:
1) w roku 2009 - 1.802 zł, w tym umieszczenie w schronisku 1.200 zł,
2) w roku 2010 - 2.837,51 zł, w tym umieszczenie psa w schronisku 600 zł.
Koszty wyłapywania i umieszczania zwierząt w schronisku

pokrywane były

jednorazowo wg ustalonych stawek godzinowych i ryczałtowych za wykonanie usługi.

Zup- Bu

Otrzymują:
£N

ID Adresat.

ZASTĘPCA

2. A/a-AK.

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój
Tel./fax: 013 435 02 12, sekretariat@iwonicz-zdroj.pl, www.iwonicz-zdroj.pl
NIP: 684-10-03-307, Regon: 000529640

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Urząd Gminy w Jarocinie - Inwestycje" <inwestycjejarocin@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
1 kwietnia 2011 07:50
Opieka nad zwierzętami

IŚM.6140.1.1.2011

Jarocin dnia 01.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami" Gmina
Jarocin informuje :
1. Gmina nie miała podpisanych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt w latach 2009 i2010
2. W latach 2009 i 2010 Gmina nie utrzymywała bezdomnych zwierząt
3. W latach 2009 i 2010 Gmina nie poniosła kosztów za opiekę na bezdomnymi zwierzętami.
Otrzymują:
l x Adresat
l xA/a

Z - ca Wójta
Andrzej Kata

2011-04-01

PK
BURMISTRZ
tflASTA JAROSŁAWIA
KOŚ.0332.7.2011

Jarosław dnia 30-03-201 Ir.

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

W odpowiedzi

na wniosek

z dnia 21-03-201 Ir. (data wpłynięcia 25-03-201 Ir.)

o udostępnienie informacji, działając 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. z 2001 r. nr 112, póz. 1198 z późn. zm.)
informuję, że w latach 2009 i 2010 Gmina Miejska Jarosław zapewniła opiekę bezdomnym
zwierzętom pochodzącym z terenu miasta Jarosławia. Zwierzęta umieszczane były w schronisku
w Orzechowcach, na podstawie umów zawartych z właścicielem schroniska tj. Gminą Miejską
Przemyśl.
Zgodnie z warunkami umów, w poszczególnych latach Gmina Miejska Jarosław była uprawniona
do wykorzystania w każdym roku limitu nie przekraczającego 20 miejsc.
Koszty, jakie na w/w cel poniosła Gmina Miejska Jarosław wyniosły:
- w roku 2009 - wyniósł 32 691,80 zł
- w roku 2010 - wyniósł 50.000,00 zł.
z u p . BURMISTRZ A
mgr mż/Marjfc Ploszaj

mieszkaniowej i Ochroni Stowsto

Otrzymują:
,/-~\

1.) Adresat,

2.

KOS a/a

MP/JM

Jasienica Rosielna dnia 2011-04-04
36-220 JASIENICA ROSIELNA
powtot Brzozów; woj. podkarpackie
łel. (0-13) 43-06O-33, 43-O60-34
REGON 000548063
NIP 686-10-55-230

GG.6140.02.2011.k

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „Argos"

Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej w odpowiedzi na wasze pismo z dnia 21. marca 2011
roku w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuje:
1. Gmina Jasienica Rosielna posiada zawartą umowę na czas nieokreślony na
wyłapywanie i dowiezienie wyłapanych zwierząt bezdomnych do schroniska z
Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Jedliczuul. M. Konopnickiej 10.
2. Gmina w 2010 roku odstawiła do schroniska 3 szt. zwierząt (psy).
3. Koszt realizacji całego zadania wyłapywanie, przewóz i przyjęcie do schroniska
wynosił l 505 zł jednorazowo. Wyłapywanie i transport 905, 14 zł , schronisko
600,00 zł

Otrzymują:
1. adresat
2. A/a

GOSPQO/-,;::Ki ODPADAMI

3&-20G .•:*!•.. ul. Sokoła 8
tei. (G-13) 44 640 14
NI? 685 "^-60-604

Jasło, 11.04.2011 r.

MZGO..?.A./2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt -'Argos"
Ul. Gancarska 37A
04-886 WARSZAWA

W związku z Państwa pismem z dnia 21 marca 2011 r. Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami w Jaśle wyjaśnia :
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami miał podpisaną umowę do końca
października 2010 r. ze schroniskiem w Mielcu
- wyłapywaniem bezpańskich psów i kotów na terenie miasta Jasła zajmuje się
firma - Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 38 460 Jedlicze
ul. M. Konopnickiej 10 (podpisana umowa)
- w latach 2009-2010 zostało wyłapanych 18 psów z tego 13 przekazano
do schroniska w Mielcu
Za wyłapanie każdego psa i umieszczenie go w schroniska w Mielcu Miejski
Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle opłacał jednorazowy ryczałt.

KIEROWNIK

ZAKŁADU

Józefl ydarowisz

38-200 JASŁO

4

w

°J.J>odkan,ack*
AGiOŚ-6140.11.2011

Jasło, dnia 22.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 21.03.2011 r. Urząd Gminy w Jaśle udziela odpowiedzi na temat
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " w latach
2009 i 2010;
ad. l Gmina Jasło posiada stałą umowę z Jedlickim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Natomiast na umieszczenie zwierząt w schronisku
kontaktujemy się każdorazowo z kierownictwem Mieleckiego
Towarzystwa Ochrony Zwierząt - Schronisko dla Zwierząt im.św.
F.z Asyżu w Mielcu gdzie po okresie kwarantanny zwierzęta są
przyjmowane / za jednorazową odpłatnością 600 zł od sztuki dorosłej
i 50 zł od l sztuki szczeniaka / .
W 2011 r. jednorazowa opłata za przyjęcie l szt psa do schroniska
wzrosła i wynosi 1500 z ł .
Ponadto posiadamy zawartą umowę ( stałą ) z lekarzem
weterynarii na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych
zwierząt ( chorych ,potrąconych przez samochody itp.)
ad.2,3
-w 2009 r wyłapano i przekazano do schroniska 5 sztuki bezdomnych
psów i 5 szczeniaków ,
- całkowity koszt realizacji zadania w 2009 to kwota 7989,- zł
- w 2010 r. wyłapano 5 sztuk bezdomnych psów z tego ; 6 sztuki dorosłych
i 4 szczeniaków przekazano do schroniska , a dla l sztuki podszukano
właściciela
- całkowity koszt realizacji zadania w 2010 r. to kwota 8966,- zł

(Otrzymują;

Jawornik Polski, dnia 06.04.2011 r.

t«\. ioi''

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt składam informację z terenu Gminy Jawornik
Polski:
1. Gmina Jawornik Polski w 2009 i 2010 roku nie posiadała stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. Od 2010r. Gmina
Jawornik Polski udziela doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewniania im opieki.
2. W 2009r. w Gminie Jawornik Polski wyłapano 2 psy , które zostały tymczasowo
umieszczone na obiektach stanowiących mienie komunalne gminy a następnie
znaleziono im nowych właścicieli - mieszkańców Gminy Jawornik Polski. W 2010r.
zlecono wyłapanie 2 psów Stowarzyszeniu Pomocy Psom Bezdomnym Amicus
w Przemyślu, ul. Dworskiego 56/1, 37-700 Przemyśl.
3. W 2009 Gmina Jawornik Polski poniosła koszty na utrzymanie bezdomnych zwierząt
w wysokości około 100,- zł. W 2010r. za wyłapanie, transport i dalszą opiekę nad
psami poniesiono koszty w wysokości 900,- zł.
Z poważaniem
fiMTNY
POLSKI

Otrzymują:
fl./ adresat
Y a/a

(^_J

GMINY ,'WLICZĘ

OŚ. 6140.10.201 l.MCh

Jedlicze, 28 marzec 2011 r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2009 - 2010 uprzejmie informuję:
W roku 2009 i 2010 Gmina Jedlicze miała zawartą umowę zlecenie z Jedlickim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Jedlicze,
przetrzymywania ich przez okres nie dłuższy niż 15 dni od daty wyłapania oraz dostarczenia
ich do Schroniska w Mielcu. Ponadto Gmina Jedlicze posiada umowę z Mieleckim
Towarzystwem Ochrony Zwierząt w sprawie przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu
miasta i gminy Jedlicze oraz sprawowania nad nimi opieki.
W 2009 roku wyłapano na terenie Gminy Jedlicze 25 psów, 3 koty oraz 3 szczeniaki.
Dokonano adopcji dwóch psów oraz jednego kota. Pozostałe zwierzęta zostały przewiezione
do Schroniska w Mielcu. Koszty wyłapania, utrzymania i transportu w/w zwierząt wyniosły
13 802,96 zł. Natomiast koszt utrzymania zwierząt w schronisku za 2009 rok wyniósł
13 167,50 zł.
W 2010 roku wyłapano na terenie gminy 9 psów, 7 szczeniaków oraz jednego kota.
Jeden pies oraz szczeniak zostały oddane do adopcji. Pozostałe zwierzęta zostały przewiezione
do schroniska. Koszty wyłapania, utrzymania i transportu w/w zwierząt wyniosły 6 256,61 zł.
Natomiast koszt utrzymania zwierząt w schronisku za 2010 rok wyniósł 13 742,50 zł.
Forma płatności za wyłapanie, utrzymanie i transport bezdomnych zwierząt do
schroniska oparta była na podstawie każdorazowego zgłoszenia. Natomiast forma płatności za
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku, wystawiana była przez Mieleckie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt kwartalnie na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.
W bieżącym roku Gmina Jedlicze nadal realizuje opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami, posiada w/w umowy oraz nie zmienia form płatności za opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

WÓJT GMINY JODŁOWA
39-225 J o d ł o w a
dębicki, woj. podkarpackie

-tt

Jodłowa,dnia:30.03.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul.Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 24.03.2011 informuję ,że w
roku 2009 Gmina Jodłowa nie udzielała zleceń na wyłapywanie czy zapewnienie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami, gdyż w podanym okresie nie wystąpiły przypadki
wymagające takich czynności.
W2010r. Gmina Jodłowa umieściła jednego bezdomnego psa w schronisku w Mielcu.
Koszt jednorazowej opłaty za opiekę wyniósł GOOzł.

Otrzymują:
1. Adresat
Adr
2. A/a

w

mgrRoV&rt,Mucha

Kamień, dnia 2011-04-11

36-053 Kamie

powiat rzeszowski
woj.podkarpackie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Wars/awa

W związku z pismem z dnia 21 marca 2011 roku, w którym zwracają się Państwo
o przekazanie informacji dotyczących skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.
Gmina Kamień w latach 2009 - 2010 nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Podejmowane przez Gminę działania w tym okresie polegały na tym, że w pierwszej
kolejności ustalano właściciela zwierzęcia lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd
pozostawało lub w dalszej kolejności miejsca zastępczego.
Następnie w skrajnych przypadkach, jeżeli w/w działania nie przyniosły skutku
zwierzę zostawało przewiezione i umieszczone w schronisku.
Wszystkie działania podejmowane przez Gminę w tej materii były i są wykonywane
w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, póz. 724
i ż 1998 r. Nr 106, póz. 668)

;
Z poważaniem:

;i;vA^i' 23 MINY

URZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
37-220 Kańczuga, ul. M.Konopnickiej 2
powiat Przeworsk
województwo podkarpackie

RL.6140. 01. 2011

Kańczuga 06.04 2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie
informuję:
-

w 2009 i 2010 roku Miasto i Gmina Kańczuga nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki

-

w 2009 roku wyłapane zostały 2 bezdomne psy, w 2010 roku nie było potrzeby
wyłapywania. Wyłapania dokonali nowi opiekunowie zwierząt - w jednym przypadku
z udziałem lekarza weterynarii

-

Miasto i Gmina Kańczuga
przedmiotowego zadania

nie poniosła żadnych kosztów z tytułu realizacji

z poważaniem

Kolbuszowa 29.03.2011
L.dz. 1767

STRAŻ M I E J S K A
u i. Obr. Pokoju 2
36-100 Kolbuszo
tel. 01722 71 333 •
GM # £ } 7 * ? r.

1

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 r dotyczące realizacji zadań z
ustawy o ochronie zwierząt w zakresie opieki nad nimi uprzejmie informuję, że
1. Na terenie gminy Kolbuszowa wyłapywanie bezdomnych zwierząt powierzone
zostało Straży Miejskiej. Każdorazowo w czynności takiej uczestniczy lekarz
weterynarii, który dokonuje wstępnych oględzin i oceny stanu zdrowia zwierzęcia. W
najbardziej drastycznych przypadkach / zwierzę bardzo poranione, w skrajnie złym
stanie, bez szans na przeżycie / podejmuje on decyzję o uśpieniu. Pozostałe zwierzęta
są przewożone do naszymi środkami transportu do schroniska dla zwierząt w Mielcu.
Urząd Miejski w Kolbuszowej płaci za opiekę nad nimi jednorazowo / za każde
osobno / po otrzymaniu faktury.
2. W 2009 r. do schroniska przekazano 12 zwierząt, koszt opieki nad jedną sztuką 600
zł, łącznie 7200 zł plus 280 zł. za dodatkową opiekę weterynaryjną i leczenie. Razem
na realizację tego zadania w 2009 r. wydano 7480 zł.
3. W 2010 r. do schroniska przekazano 9 zwierząt, koszt opieki bez zmian 600 zł,
łącznie wydatkowano 5400 zł.
W bieżącym roku realizacja zadania przebiegać będzie na podobnych zasadach,
zdecydowanie wzrosną jednak związane z tym wydatki gdyż Schronisko ustaliło koszt
opieki na poziomie 1200 zł/sztukę.

Sporz. 2 egz.
Egz. nr l — adresat
Egz. nr 2 - a/a
Wyk. GD

STRAŻY WIEJSKIEJ

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"stanislawdlugosz" <stanislawdlugosz@kolaczyce.itl.pl>
<boz@boz.org.pl>
20 kwietnia 2011 10:14
Udzielenie informacji publicznej

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca w temacie zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że w 2009 i 2010 r. w gminie Kołaczyce nie
zgłoszono problemu bezdomnego zwierzęcia. Kilkakrotnie interweniowała straż miejska w
sprawach wałęsających się psów, ale udało się odnaleźć ich właścicieli.
Na terenie powiatu jasielskiego zlecenie wyłapywania bezdomnych zwierząt realizuje
firma Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w
Jedliczu na indywidualne zamówienia.
Stanisław Długosz

7011-04-71

URZĄD G M ł N Y

?K

SS-420 K O R C Z Y N A

>tf ftynak ISa, tel. 01343 540 &
fox- 81343-540-%
WOJEWÓDZTWO. POJD1U R j

.

11

Korczyna dmą 30.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na pismo z dnia 24.03.201 Ir. Urząd Gminy Korczyna informuje, że
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy zajmuje

się: Jedlickie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze
na podstawie stałej umowy. Na terenie bazy tego przedsiębiorstwa, wyłapywane bezdomne
zwierzęta przetrzymywane są do momentu przewiezienia ich do schroniska w Mielcu. Tam
też po dokonaniu obserwacji zwierząt w kierunku występowania wścieklizny pracownicy
MPGK Jedlicze przewożą bezdomne zwierzęta do schroniska w Mielcu ( ul. Targowa 11).
Informuje się, że w 2009 roku wyłapano 4 szt. bezdomnych psów, natomiast w 2010 roku
wyłapano 8 szt. psów. Gmina Korczyna nie odnotowała żadnych zgłoszeń o bezpańskich
kotach. Koszt realizacji całego zadania w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami
wyniósł:
l W roku 2009 - 8 522,24 zł. (brutto)
2. W roku 2010-16 172,62 zł. (brutto)
Gmina Korczyna

pokrywa

koszty

wyłapywania

bezdomnych

zwierząt

oraz

umieszczenia i utrzymania ich w schronisku w formie jednorazowych wpłat na podstawie
faktur otrzymanych od przedsiębiorców wyżej wymienionych.

Z up. WÓJT; J3MINY

Janusz l ojnar
(Z-ca Wójta Gminy)

Otrzymują:
1. Adresat

2. A/a

URZĄD GMINY
w Krasiczynie
37.7/11 KRASICZYN

UG 7155/5/11

Krasiczyn, dnia 25.03.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat: sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Krasiczynie informuje:
Ad1. W 2009 i 201 Or. Gmina Krasiczyn miała podpisaną stałą umowę ze
Stowarzyszeniem Pomocy Psom Bezdomnym „ AMICUS" w Przemyślu na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki
A2. W 2009 r na koszt Gminy wyłapano i utrzymano 9 zwierząt natomiast w 2010 r.
5.
A3 Koszt realizacja całego zadania w 2009 r zamknął się kwotą 4 672 zł. W 2010
1 824 zł. Forma płatności jednorazowa za wykonaną usługę.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

CM!

l7KZĄDGMllVYwKREMPNĘ)
38-232 Krempna 85

^^H5^^War?'ackic

Krempna 2011-04-12

Regon 000548092,' NIP 685-10-04-834

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Warszawa

W opowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r, dotyczące udzielenia informacji na
temat wykonywania zadań „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Krempnej informuje:
Ad.pkt. l - W latach 2009 i 2010 Gmina Krempna nie miała podpisanej umowy ani też nie
udzielała zleceń na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Ad.pkt.2 - wobec powyższego gmina nie ponosiła kosztów z tym związanych.
2

Gmina Krempna jest Gminą rolniczo- turystyczną o powierzchni ok.200km ,
zamieszkałą przez ok. 2.000 mieszkańców. Ok. 70% powierzchni gminy pokryte jest lasami
lub zadrzewieniami. Na terenie Gminy położony jest Magurski Park Narodowy. Zwierzęta
( psy, koty) chodowane są przez rolników (zwierzęta tzw. gospodarskie) oraz przez
myśliwych, zrzeszonych w działających na terenie gminy trzech kołach łowieckich i są
otaczane szczególną opieką. Do chwili obecnej nie wystąpił problem bezdomnych zwierząt.
W wypadku zaistnienia zdarzenia „bezdomności", a raczej zagubienia się psa,
mieszkańcy( w szczególności rolnicy) zainteresują ( zaopiekują) się takim zwierzęciem.
Otrzymują:
•

1. Adresat
2. A/a
Ochrony

"t \ fójta

p
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43, fax. 13 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl
OK.1431.5.2011.J

Krosno, dnia 4 kwietnia 2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37a
04 - 886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca 2011 r.
informuję, co następuje:

Ad. l

W latach 2009 - 2010 Gmina Krosno miała podpisaną umowę dotyczącą m.in. wyłapywania
bezdomnych zwierząt z Centrum Usług Komunalnych KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry l w Krośnie.
Po wyłapaniu zwierzęta były przetrzymywane przez okres ok. 14 dni (kwarantanna) w przytulisku
przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Wszystkie wyłapane zwierzęta zostały objęte opieką lekarską
i poddane odrobaczeniu, odpchleniu oraz innym niezbędnym zabiegom weterynaryjnym. Następnie
po potwierdzeniu dobrego stanu zdrowia odwożone były do schroniska, które wyraziło zgodę na
przyjęcie zwierzęcia lub były przekazywane nowym opiekunom. Obiekt przytuliska jest pod
nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Ad. 2

W 2009 r. wyłapano 41 psów i 13 kotów, z czego do schroniska przekazano 30 psów i 11
kotów, 7 psów znalazło nowych opiekunów, 2 psy uciekły, 2 psy i 2 koty zostały uśpione z powodu
bardzo złego stanu zdrowia.
W 2010 r. wyłapano 32 psy i 11 kotów, z czego do schroniska przekazano 17 psów i 5
kotów, 10 psów znalazło nowych opiekunów, l pies i 6 kotów uciekło, 4 psy zostały uśpione
z powodu bardzo złego stanu zdrowia.

Ad. 3

Za przyjęcie do schroniska uiszczano jednorazową opłatę. Całkowity koszt realizacji
zadania wyniósł w 2009 r. 70 121,19 zł, natomiast w 2010 r. - 67 926, 32 zł.

Piotr Phytocki
Otrzymują:
1. Adresat
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - do wiadomości.
3. A/a

URZĄD

GMINY

38-422 Krościenko W y ż n ę
ul Południowa 9, woj. podkarpackie

fo

NIP- 684-18-43-622, Regon:370243782

teUfn

(0-13) 431-51-90, 431-51-06

WGOŚIII.0124.02.2011

Krościenko Wyżnę, 2011-04-07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Niniejszym udzielam odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o
udzielenie informacji publicznej:
1. Gmina Krościenko Wyżnę od 2008 roku posiada podpisaną umowę z Jedlickim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

z siedzibą w

Jedliczu ul. M. Konopnickiej 10 38-460 Jedlicze, na świadczenie usług w
zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) z terenu Gminy oraz
zapewniania im opieki.
2. W roku 2010, na terenie Gminy wyłapanych zostało 5 bezdomnych psów i
umieszczonych na koszt Gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w
Mielcu. W roku 2009 wyłapano 3 bezdomne psy i podobnie umieszczono w
schronisku.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w roku 2009 - 3 713,68 zł,
a w roku 2010 - 4 557,64 zł. Płatność za utrzymanie psów w schronisku
zrealizowana w formie jednorazowej zapłaty.
Zpoważaniem

mgr in.

Otrzymują:
(T) Adresat
2. A/a

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

"Robert Kaszycki" <rkaszycki@ugkrzywcza.pl>
<boz@boz.org.pl>
4 kwietnia 2011 14:18
Informacja publiczna - Gmina Krzywcza - woj. podkarpackie - bezdomne zwierzęta

W odpowiedzi na wniosek Biura Ochrony Zwierząt fundacji dla Zwierząt
"Argos"
z dnia 21 . 03.201 1 r , data wpływu 24 .03.201 1 r stwierdzam, że Gmina Krzywcza
zawarła w dniu 1 1 .08.2009r umowę ze "Stowarzyszeniem Pomocy Psom
Bezdomnym "AMICUS"
w Przemyślu ul. Dworskiego 56/1, 37-700 Przemyśl, reprezentowanym przez
Antoniego Szałygę
Prezesa Zarządu. Do chwili obecnej zostały wyłapane dwa psy w miesiącu
lutym i październiku 2010r.
Stowarzyszenie oprócz wyłapania zapewnia udzielenie pierwszej pomocy i
dalszej opieki nad
bezdomnymi psami. Koszt realizacji zadania w 2010r wyniósł 500 zł.
Robert Kaszycki
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

9011-04-OS

RZĄB GMINY EUmÓWKA
37-303 KURYŁÓWKA 527
tel./fax(017)2438010
t>mail:sekretariat@kurylowka.pl
REGON 0005440*4 N1P 816-13-06-61?

^f
l ^

RRL-1431- l- 2011

Kuryłówka, dn.01.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy w Kuryłówce informuje :
1. Gmina Kuryłówka nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnianie im opieki. Zadania takie wykonywane są na zlecenie.
W roku 2008 r. usługę na zlecenie Gminy wykonywał Gabinet Weterynaryjny „Eskulap"Sulikowski Jerzy z Nowej Sarzyny.
2. W 2007 r.- zwierzęta bezdomne nie były wyłapywane - brak kosztów.
W 2008 r. - wyłapywano 2 bezdomne psy - koszty poniesione w skali roku to 767,76 zł.
(opłaty jednorazowe).

ini. Taąeusz Halesiak

Strona l z l
Urząd Gminy Kuryłówka, 37-303 Kuryłówka, tel. (017) 243 80 10, fax. (017) 242 69 94,
e-mail: sekretariat@kurylowka.pl. www.kurylowka.pl

Leżajsk, 2011-04-11
BURMISTRZ

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

LUŻAJ_SKAJ
OS 6140.1.2011

Fundacja dla zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywaniem,

uprzejmie informuję, że w budżecie miasta Leżajska corocznie

zabezpieczane są środki na realizację tego zadania.
W latach 2009 i 2010 Miasto posiadało umowę z lekarzem weterynarii na ewentualne
zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami.
W wymienionych latach opiekę taką

zapewniono

3 psom.

Ogólna kwota

przeznaczona przez Miasto na realizację tego zadania w budżecie miasta w roku 2009
i 2010 wynosiła 835 zł.

mgr inż. Piotr i

OS a/a

GMINA LEŻAJSK
LEŻAJSK, dn. 2011-04-19
UG.RMOS.6140.5-1.2011
2011-RMOS - RKW - 491 - O

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W nawiązaniu do Waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ przewidzianego ustawą ochronie zwierząt z dnia 21 marca 201 Ir.
Informuję :
W latach 2009 - 2010 Gmina Leżajsk nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki , udzielała doraźnych zleceń na realizacje tych
zadań.
W latach 2009-2010 w Gminie wyłapanych zostało 13 psów i 8 kotów , umieszczonych w
schronisku i przekazanych do adopcji na łączny koszt 5358 zł.
Koszt realizacji zadania w 2009 r. wyniósł 1250 zł, natomiast w 2010 r. 4108 zł i były to
opłaty jednorazowe.
Otrzymują:
l egz. adresat
l egz. a/a

z up.
inż. Grażya&Baran
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk tel. +48 (17) 240-62-00, fax +48 (17) 240-62-48 e-mail: ug.lezajsk@post.pl wwwdezajsk.ug.gov.pl

Strona l z l

fK
Od:
"Dorota Zwierzyńska :-: Sekretarz Miasta Lubaczów" <sekretarz@um.lubaczow.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2011 15:26
Temat:
odpowiedź
S.1431.2.2011
Pan Tadeusz WYPYCH
Kierownik Biura
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
W odpowiedzi na Pana wniosek, dotyczący sposobu wykonywania przez Gminę
Miejską Lubaczów zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt, uprzejmie
informuję stosownie do kierowanych pytań;
pyt. 1. Gmina Miejska Lubaczów, nie posiadała w 2009r i 2010r. umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, udzielano doraźnych zleceń,
pyt. 2.i 3 w 2009r. - ponieśliśmy koszt 600 zł za umieszczenie psa w
schronisku i 91,21 koszt udzielonego leczenia weterynaryjnego 9 wyłapano
l psa), w 2010r. nie ponieśliśmy z tego tytułu kosztów.
z poważaniem
Dorota Zwierzyńska
Dorota Zwierzyńska
Sekretarz Urzędu Miejskiego w Lubaczowie
sekretarz@um.lubaczow.pl
tel. 16 632.80.10 w.34 / fax 16 632.11.91
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632.80.10 / fax 16632.11.91
www.lubaczow.pl / urzad(o)um.lubaczow.pl

7011-04-19

WOJ i
LUBACZÓW

IKR.1431.4.2011

Lubaczów, dnia 21.04.2011r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011r. informuję, że Gmina Lubaczów
w swoim budżecie zabezpiecza kwotę 2 000 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki.
W latach 2009 - 2010 Gmina nie podpisywała z żadnym schroniskiem dla zwierząt stałej
umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ponieważ nie
zaistniała taka konieczność.

WOJ

Sprawę prowadzi: SZUTKA WŁADYSŁAW, tel.: 166321684 w.53, fax.: 177173655, maił.: w.szutka@lubaczow.com.pl, pokój nr 15

URZĄD GMINY
36-042LUBENIA
powiat rzeszowski
woj. podkarpackie
GG.6140.1.20I1

Lubenia, dnia 18.04.201 Ir.

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

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji z zakresu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi Urząd Gminy Lubenia informuje, iż w roku 2009 oraz 2010 Gmina
Lubenia nie miała podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmują się pracownicy gminnej oczyszczalni ścieków.
Bezdomne psy zostają przebadane weterynaryjnie usługę tę wykonuje weterynarz Robert
Sączawa. Wyłapane psy przetrzymywane są na terenie gminnej oczyszczalni ścieków
w Siedliskach, na terenie ogrodzonym, psy będące na utrzymaniu gminy mają wykonane
stosowne badania i szczepienia. W latach 2009-2010 wyłapano 3 psy, które zostały oddane do
adopcji. Koszty związanie z utrzymaniem zwierząt wyłapanych w 2009 roku na kwotę
3869,32zł w tym 674,00zł na usługi badania i szczepienia, w roku 2010 koszt ten wyniósł
2558,05zł w tym 540,00zł na usługi badania i szczepienia.

mgr Piotr Worek

1.
2.

Otrzymują:
adresat
a/a

pK
BURMISTRZ
M1AS

(jMŁ6140.11.2011

Łańcut - 07.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuję:
Gmina Miasta Łańcuta ma zawartą stałą umowę z Ambulatorium Weterynaryjnym
w Łańcucie w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie
miasta. Miała również zawartą stałą umowę z Zarządem Mieleckiego Towarzystwa
Ochrony Zwierząt w Mielcu w zakresie przyjmowania z terenu Gminy Miasta
Łańcuta zwierząt bezdomnych. Obecnie przyjmowanie zwierząt bezdomnych odbywa się
na podstawie uzgodnień prowadzonych na bieżąco.
Opieka obejmuje wyłapywanie zwierząt, transport, sterylizację , dokarmianie, opiekę
medyczną i tymczasowe utrzymanie do momentu przekazania do schroniska. Zabiegi
medyczne prowadzone są w ambulatorium. W zakres opieki wchodzi również
poszukiwanie dotychczasowego właściciela ( takie przypadki zdarzają się często
i wówczas pies wraca do swojego opiekuna), względnie
znalezienie
opiekuna
zastępczego . Zadanie które prowadzi ma charakter interwencyjny. Akcje odbywają
się w sytuacji zagrożenia, na wniosek policji, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz
mieszkańców. Bardzo często interwencje te dotyczą psów porzuconych np. na obcą
posesję, pod blok mieszkalny, szkołę lub szczeniaków na śmietnik itp. przypadków.
W takich okolicznościach z terenu miasta na przestrzeni roku 2009 do Schroniska
w Mielcu trafiło 16 szt. zwierząt bezdomnych, 8 szt. zostało adoptowanych, a dla 2 szt.
znaleziono opiekunów zastępczych. Koszt umieszczenia psów w schronisku wynosił
7100 zł. Na opiekę weterynaryjną wydatkowano kwotę 16 008 zł. W roku 2010 do
schroniska trafiło 26 szt. psów i kotów na łączną kwotę 14 500 zł. Do adopcji
przekazano 7 szt. zwierząt. Koszty opieki weterynaryjnej obejmowały kwotę 19257 zł.
Za pobyt zwierząt w schronisku miasto ponosi opłatę jednorazową.

Otrzymuje:
1. adresat.
2. a/a.

Strona l z l

Od:
Do:
Wysłano:
Temat:
Witam

"Urząd Gminy Łańcut" <muszkisala@gminalancut.pl>
<boz@boz.org.pl>
18 kwietnia 2011 11:14
informacja publiczna

W odpowiedzi na Wasz wniosek informuję:
1. W latach 2009 i 2010 gmina Łańcut posiadała umowę na doraźne wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Ambulatorium Weterynaryjnym w Łańcucie, natomiast bezdomne zwierzęta przekazywane były na
podstawie jednorazowych zleceń do Schroniska dla Zwierząt w Mielcu, prowadzonego przez Mieleckie
Towarzystwo OPchrony Zwierząt.
2. Liczba wyłapanych zwierząt w 2009r. -16 szt., w 201 Or. 17 szt.
3.Koszty realizacji zadania wyniosły w 2009r. -13 018zł. natomiast w 201 Or. -15 350 zł.
Za utrzymanie psa w schronisku obowiązuje płatność jednorazowa.
z poważaniem
Krystyna Musz-Kisała
inspektor

2011-04-18

URZĄD GMINY MARKOWA
37-120 w Markowej pow Łańcucki

woj. podkarpacki®
tel 17 226 53 52; fex 17 226 57 56

Markowa, dnia 04.04.2011

e-mail:sekretariat@markowa.p!

UG.6140.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla zwierząt „Agros"
Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 21.03.201 Ir dot. udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich
wyłapywanie", Urząd Gminy w Markowej informuje:
ad. l. Gmina nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych psów, ale w razie
potrzeby doraźnie zleca wykonanie takiej usługi,
ad. 2. W 2010 r było jedno zgłoszenie o wałęsającym się bezdomnym psie , któremu
znaleziono nowego właściciela.
Ustawa o ochronie zwierząt ( Dz.U.2003, Nr 106, póz 1002), art. 11, nakłada na gminy
„zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie" i w związku z tym
gmina podjęła wszelkie możliwe działania w tym kierunku .
W ostatnich dwóch latach bezdomne psy zosta/y zaadoptowane przez osoby prywatne
Na terenie Gminy Markowa prowadzona jest akcja szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Szczepienia dokonuje Lekarz Weterynarii. Informacje o terminie i miejscu szczepienia psów
podawane są do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowywanie na tablicach ogłoszeń
i innych miejscach publicznych.
Nadmienia się, że wszelkie dostępne plakaty, informacje dotyczące pomocy bezdomnym
zwierzętom są umieszczane na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy.

Wójt Gminy

GBBiAMU

P kl

URZĄD GMINY

37-732 M E D Y K A
powiat prsemuski, mój. podkarpackie

NIP 795-10-49-848
Ul. (0.16) 6715391. (0.161 671

Medyka, dnia 21 kwietnia 201 Ir.

OŚRL.6134.2.2011
Biuro Ochrona Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", poniżej zamieszczam stosowne informacje.
1) Czy i z kim gmina miała w 2009 i w 2010r. stałe umowy albo udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Medyka udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki firmie:
Lecznica dla zwierząt ADA
Andrzej Fedaczyński & Radosław Fedaczyński
ul. Jana Zamoyskiego 15
37-700 Przemyśl
2) Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach)
utrzymywanych na koszt gminy w 2009r,, a jakie w 201 Or.?

wyłapanych

i/lub

2009r. - 4 zwierzęta
201 Or.-8 zwierząt
3) Jaki był w 2009r. i jaki był w 201 Or. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przybywających pod opieką, inna)?
2009r. - 595,01 zł - opłata za jednorazową opiekę nad zwierzętami.
2010r. - 1.778,02 zł - opłata za jednorazową opiekę nad zwierzętami.

Otrzymują:
Qj) adresat
2) a/a
ŁK/ŁK

W<$JT

W Ó J T GMINY
18-430 MIEJSCE PIASTOWE
woj

GP.6140.2.2011

Miejsce Piastowe, 14.04.2011r.

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2011r., który wpłynął w dniu
25.03.2011r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję:
Ad.l) W 2009r. Gmina Miejsce Piastowe miała zawartą umowę z Jedlickim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze w zakresie wyłapywania bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Miejsce Piastowe oraz dostarczania ich do schroniska.
W październiku 2010r. została zawarta umowa z Centrum Usług Komunalnych
„KROeko" Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Fredry l w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt, przechowywania w przytulisku oraz transportu do
schroniska.
Ad.2) W 2009r. na terenie Gminy Miejsce Piastowe wyłapane zostały 2 psy.
Ad.3) Koszty poniesione w 2009r. za wyłapanie, przechowywanie i transport do
schroniska — 2362,14 zł. Opłata za umieszczenie w schronisku była jednorazowa.

Zup. .WÓJTA
mgr StaWawa Gawlik
Zastępca Wójta

Otrzymują:
1. Adresat.

2. A/a.

Sprawę prowadzi:
Bernadeta Jurczak — inspektor
tel. 134309753

PK
Gmina Miejska Mielec
ul- Zeromskiego 26
39-300 Mielec
NIP 817-195-67-32

Mielec,dnia2011-04-13
IM-6140.2.1.2011
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwerząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
04-886 W a r s z a w a
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 21 marca 2011 r. udzielamy odpowiedzi na
zadane pytania:
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 i 2010 roku stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki?
Tak, umowa z Mieleckim Towarzystwem Ochrony Zwierząt - Schronisko dla Zwierząt im.
Św. Franciszka z Asyżu.
2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2009 r., a jakie w 2010 r.
W 2009 roku wyłapano 140 psów i 127 koty. Razem 267zwierząt.
W 2010 roku wyłapano 172 psów i 67 kotów. Razem 239 zwierząt.
3. Jaki był w 2009 r. i jaki w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji przebywających pod opieką, inna).
W 2009 roku przeznaczono 53913,6 PLN na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz 18690
PLN na wyłapywanie zwierząt. W sumie 72603,6 zł.
W 2010 roku przeznaczono 60000 PLN na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz 16730
PLN na wyłapywanie zwierząt .W sumie 76730 zł.
W obu przypadkach był to comiesięczny ryczałt za utrzymanie zwierząt, oraz ustalono cenę
jednostkową za wyłapanie jednego zwierzęcia.

z. up. Prezfdenta Miasta
mgr inź./lcJdeusz Siemek

OLÓWN/ l l ^ Y N I E R MIASTA
NACZELNIK K/COZ/AU !N2YN!F,RH MIEJSKIEJ

GMINA MIELEC
ul. Jadernvch 7
39-300 Mielec
tel. (0-17) 773 05 90

Mielec, 2011-04-11
RGPGMO.f.201?
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
w 2009r. i w 2010 r., Wójt Gminy Mielec informuje, że opieka nad bezdomnymi zwierzętami na
terenie Gminy Mielec opiera się na współpracy z Mieleckim Towarzystwem Ochrony Zwierząt, które
prowadzi schronisko dla zwierząt. W przypadku pojawienia się bezdomnego psa lub innego zwierzęcia
na terenie gminy, natychmiast zleca się w/w jednostce wyłapanie oraz przyjęcie i utrzymywanie
zwierzęcia w schronisku, gmina natomiast pokrywa wszelkie koszty w tym zakresie.
Opłata za w/w usługę jest jednorazowa i regulowana na podstawie rachunku w formie przelewu na
wskazany nr konta bankowego.
Opłata jednorazowa za przyjęcie i utrzymanie psa w schronisku wynosi 600 zł. Koszty transportu -50,00
zł. Łączna kwota za w/w usługę od jednego psa wynosi 650 zł.
W 2009 r. na koszt gminy zostało przekazanych do schroniska 11 psów, natomiast w 201 Or. - 7 psów.
Koszt realizacji całego zadania przez gminę w 2009 r. wynosił - 6500 zł. w 2010 r.- 4400 zł.

Sprawę prowadzi; L. Nowak tel. 17 7730590

Miasta I Gminy Narol

P ,/

37-610 Narol ul. Rynek 1

/ '

REGON: 000541428
N!P 793-126-66-43

, /ni6'i fv»i 70 87 fax 631 71 04

ROŚ.6140.11.2011

Narol, dnia 28.03.2011 r.

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

Dotyczy: pisma z dnia 21 marca 2011 r. Biura Ochrony Zwierząt Fundacja dla Zwierząt
„Argos" dotyczącego prośby o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
Urząd Miasta i Gminy Narol informuje:
1. Gmina Narol w okresie 2009 i 2010 r. nie posiadała stałej umowy oraz doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W latach 2009 - 2010 nie zlecano powyższych zadań związku z czym nie poniesiono
kosztów.

LOMB1
SEKRETARZ

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a.

Niebylec 12-04-2011 r
GN.6140.3.2011

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 r, dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, Urząd Gminy w Niebylcu uprzejmie informuje:
W latach 2009- 2010 na terenie Gminy zdarzały się sporadyczne przypadki porzuconych
i błąkających się psów. Psy takie były wyłapywane przez pracowników fizycznych tut. Urzędu
i okresowo umieszczane w specjalnie do tego wykonanym kojcu, który znajduje się na działce
będącej własnością Gminy.
W okresie przetrzymywania tych zwierząt w kojcu, jeżeli nie znalazł się właściciel Gmina
znajdowała nowych opiekunów, którym zwierzęta zostały przekazane. Ogółem w latach 2009-2010
przekazano nowym opiekunom 3 psy a 2 psy ( w roku 2010) zostały przekazane do prywatnego
schroniska w Wysokiej Strzyżowskiej. Koszt ich utrzymania w schronisku wyniósł l 000 zł.
Była to koszty poniesione jednorazowo (zakupiona została karma dla psów).

Z poważaniem:
Wójt Gminy
mgr Zbigniew Korab
Otrzymuje:
l/ adres

2/a/a

p \L

Burmistrz Gminy i Miasta
Ni slc o

Nisko, dn. 29.03.2011 r.

OSK.6140.40.2011

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

W związku z pismem z dnia 21.03.2011 r., dotyczącym udzielenia informacji na temat
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, informuję, że w roku 2009 wyłapanych zostało 15 psów,
natomiast w 2010 roku wyłapanych zostało 5 psów.
Wyłapane zwierzęta umieszczone zostały w schronisku dla zwierząt w Mielcu
(ul. Targowa 11, 39-300 Mielec). Jeden pies został umieszczony w schronisku dla zwierząt
(Kundelek) w Rzeszowie w 2010 roku.
Gmina nie posiada zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Zadanie wyłapania zostaje zlecone podmiotom posiadającym uprawnienia w tym zakresie i ponosi
jednorazową opłatę za umieszczenie psa w schronisku.
Koszty związane z realizacją zadania opieki nad zwierzętami wynoszą w roku:
2009 - 12.004.40 zł. natomiast w roku 2010 - 4.506.57 zł.

. BURMISTRZA
^-,~.~ Pracoń

Kierownik Referatu Ochron"
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:
1. Adresat;

2. a/a.

Niwiska, 05.04.201 lr.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 roku (data wpływu do organu
24.03.201 lr.) przesyłam informacje na temat : „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Odpowiedzi na pytania:
1. Wyłapywaniem zwierząt zajmuje się dwoje pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na
stanowisku do spraw ochrony środowiska, gospodarki ziemią i rolnictwa - Agnieszka
Zygmunt i Kazimierz Kwaśnik.- Gmina nie posiada umowy ani nie udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Często korzystamy z pomocy weterynarza powiatowego.
2. W latach 2009-2010 zostało wyłapanych z terenu Gminy Niwiska 12 bezdomnych psów
z czego 8 z nich zostało umieszczone za jednorazową opłatę w schronisku dla zwierząt a 4
znalazły nowego właściciela. Na naszym terenie nie zostały wyłapywane koty z uwagi na
brak takich zgłoszeń przez mieszkańców.
3. Wyłapywane zwierzęta - psy zostały umieszczone w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
im. Św. Franciszka z Asyżu w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Targowa 11 za jednorazową opłatą
w schronisku. Koszt jednorazowego oddania psa do schroniska wynosił w 2009 roku jak
i w 2010 roku 65 Ozł.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Elżbieta Wróbel

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel.:(+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl
GKS. 1431.1.2011

Nowa Dęba, 07 kwietnia 2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji nt. wykonywania zadań
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami niniejszym informuję:
1) Gmina Nowa Dęba w 2009 i 2010 roku nie zawarła umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Gmina posiada jedynie umowę zawartą z osobą
fizyczną na tymczasowe przetrzymywanie max. 10 psów, które przekazywane są przez
przedstawicieli Gminy - funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Osoba ta zapewnia
wyżywienie oraz opiekę nad psami, które następnie oddawane są właścicielom lub
przekazywane innym osobom chętnym.
2) W roku 2009 wyłapano 16 psów, natomiast w roku 2010 wyłapano 26 psów.
3) Koszty związane z realizacją zadania w 2009r. wyniosły 5.840 zł, natomiast
w 2010r. wyniosły 6.519,99 zł.

Z poważaniem

Z upl Burmistrza
/^ingrElżbietd&il

l

Otrzymują:
l x Adresat
l x Straż Miejska w/m
l x a/a
Przygotowała: Alicja Rydzik, tel. w. 203

Sekretarz Gminy

P K-

BURMISTRZ MIASTA i QMINY

HOWA SARZYNA

RPGK.6140.3.20011

Nowa Sarzyna (tt-04-2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21-03-2011 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
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 poz.1002 z późń. zm.) informuję jak niżej:
Ad. 1) w 2009 roku Miasto i Gmina Nowa Sarzyna udzielała zleceń lekarzowi weterynarii
świadczącemu usługi na terenie gminy w zakresie wyłapywania i zapewniania opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w ramach podpisanej umowy.
Ad.2) w 2009 roku na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna wyłapano 16 bezdomnych psów,
jednego kota i jednego łabędzia . Natomiast w 2010 r. 26 bezdomnych psów, jednego kota
i pięć bocianów,
Ad. 3) w 2009 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 4455,41 zł. Natomiast w 2010
roku 6100,00 zł z czego na opiekę i wyłapywanie wydatkowano 5300,00 zł. Pozostałą kwotę
w wysokości 800,00 zł wydatkowano na zakup budy do przetrzymywania bezdomnych
zwierząt.
Należności za świadczone usługi realizowane były na podstawie faktur płatnych przelewem
po wykonaniu każdorazowej usługi.

Otrzymują:
l .Adresat
2.A/a

Pismo \v sprawie udzielenia informacji
zwierzętami i ich wyłapywanie "

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ,, opieka nad bezdomnymi

.

URZĄD GMINY
38-230 Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2
tel./I3/44 15021
NIP 68§-16-51-551 REGON 00054938'
IOS.604.22.2011

Nowy Żmigród 25.03.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. udzielam następujących informacji:
Ad 1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w roku 2009 i 2010 zajmowało się Jedlickie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu na podstawie spisanej
umowy w dniu 19.10.2007 r. Opiekę zapewniało schronisko w Mielcu na postawie spisanej umowy.
Ad 2. W 2009 r na terenie gminy zostało wyłapanych 6 psów i oddanych do schroniska,
natomiast w 2010 r wyłapano 3 psy i przekazano do schroniska w Mielcu, a l pies został
adoptowany na terenie gminy.
Ad 3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2009 i 2010 wyniósł 11 055,13. Jednorazowa
opłata za umieszczenie psa w schronisku wynosiła 600 zł.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

URZĄD GMINY NOZDRZEC
36-245 NOZDRZEC
woj. podkarpackie
RL i GW.6140.2.2011

Nozdrzec dnia 12.04.2011

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

W odpowiedz na Wasze pismo z daty 21 marzec 201 1 r Urząd Gminy
w Nozdrzcu informuje, że w latach 2009-2010 nie zawierała stałych umów
dotyczących wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, nie
prowadzi się rejestru wyłapywanych zwierząt, ponieważ nie zachodzi taka
potrzeba
Z up.
up.

INSPE/KTOR

URZĄD
w OLI
, ..;=.CH
woj. podkan;ac'de
37-630 Oleszyce
RGG 6143.3.2011

Oleszyce , dnia 11 kwietnia 2011 r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ informujemy , że Urząd Miasta i Gminy
Oleszyce nie posiada podpisanej umowy na wyłapywanie zwierząt i w latach
2009 i 2010 nie dokonywała ich wyłapywania.
Otrzymują:
(J>dresat
2 .a/a
r- l f-

z
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Olszanica,dnia 29.03.2011 r.

RRG.1431.1.2011

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. ( data wpływu 24.03.2011)
w prawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu wykonywania zadania
:opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informujemy:
1. Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
podpisywane są umowy jednorazowe.
2. W związku z odmową przyjęcia bezdomnych psów przez schroniska (Przemyśl,
Rzeszów) spowodowaną brakiem miejsc Gmina w 2010 r. utrzymywała na
własny koszt dwa bezdomne psy. Zabezpieczono im odpowiednie miejsce do
przetrzymywania, zabezpieczono wyżywienie oraz zapewniono opiekę
weterynaryjną poprzez przebadanie, odrobaczenie, szczepienie.
Przy współpracy z powiatowym lekarzem weterynarii znaleziono osoby chętne do
ich adopcji.
3. Koszt całego zadania w 2010 r. wyniósł- 1.012,00 zł.

Z up.

^^

Petfca

SEKRETARZ GMINY

U
GMINY
38-223 Osiek Jasielski
powiat Jasło
woj podkarpackie

GPRiOŚ.1431.01.201 l

Osiek Jasielski, l kwiecień 2011 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.03.201 Ir. (data wpływu 24.03.201 Ir.)
Urząd Gminy w Osieku Jasielskim informuje, iż w 2009 i 2010r. miał podpisaną umowę
z firmą Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w

zakresie

wyłapywania

bezpańskich

zwierząt,

oraz

z

schroniskiem

sp. z o.o.,
w Mielcu.

W 2009r wyłapano l bezpańskiego psa, natomiast w 2010r. złapano 3 bezpańskie psy
i przekazano do schroniska.
Koszty realizacji tego zadania wyniosły w 2009 r. - 400zł, a w 2010r. - 4 035, 67zł.
Gmina ponosiła opłaty jednorazowe za umieszczenie psa w schronisku oraz wyłapanie.

Otrzymują:
l

L
L

Adr
Adresat

Adresat
Adr

2. a/a

J.C

mgr Sylwia Twardzik

SEKRETARZ GMINY

Urząd Gminy Ostrów
39-103 Ostrów
woj. Podkarpackie

Ostrów, dn. 19.04.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z 21.03.2010 r. dotyczące realizacji zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Ostrowie informuje, że:
1. Gmina Ostrów 2009r. i 2010r. zawarła umowę-zlecenie w zakresie wykonywania usług
wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnienia należytej opieki.
2. Wiatach 2009r. i 2010r. - wyłapano 4 bezdomne psy.
3. W 2009r. i 2010 r. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z utrzymaniem
zwierząt w schroniskach a istniejące schroniska zwierząt nie są w stanie obsłużyć naszej
Gminy.

Osoba do kontaktu:
Józefa Marszałek
17-7451160
e-mail: jozefamarszalek@op.pl

URZĄD GMINY

f^

w Padwi Narodowej
39-340 Padew Narodowa
woj. podkarpackie

Padew Narodowa, 25.03.201 Ir.
GKŚ. 604.22.11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
til. Garncarska 37 A, 04-886 Warszawa
W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Gminy w
Padwi Narodowej udziela odpowiedzi na postawione pytania:
1. Czy i z kim gmina miała w 2009 r. i w 2010 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i /lub zapewnienie im opieki?
Gmina nie posiada na stałe podpisanej umowy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych.
W przypadku pojawienia się na terenie gminy bezdomnego psa, Urząd kontaktuje się z pobliskim
schroniskiem dla zwierząt w Mielcu z prośbą o przyjęcie do schroniska bezdomnego zwierzęcia, za co
ponosi opłatę.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2009 r., a jaki w 2010 r.?
W latach 2009 - 2010 na terenie gminy nie było przypadków zwierząt bezdomnych.
3.

Jaki był w 2009 r. i jaki był w 2010 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umies/.czenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywający c-i pod opieką, inna)?

W latach 2009 - 20010 Gmina nie poniosła kosztów związanych z opieką na d zwierzętami
bezdomnymi.

Popiołek

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

fK

URZĄD GMiNY
PAWŁOSIÓW
37-500 Jarosław
POW. jarostawski

województwo podkarpackie

Pawłosiów, dnia 18.04.2011 r.

RGBOŚ.6140.1.2011

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

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśnie z dnia 21.03.2011 r. na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję:
Ad 1. Gmina Pawłosiów w latach 2009 i 2010 nie miała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki.
Ad 2. W latach 2009 i 2010 nie było przypadków wyłapywania i utrzymywania bezdomnych
zwierząt
Ad 3. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 w latach 2009 i 2010 gmina nie poniosła
żadnych kosztów realizacji zadania.

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

WÓJT
^~>—(
Mariusz Ren

URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE

woj. podkarpackie
ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno
tel./fax 6721036

NIP 872-H-27-781

KRO.6140.1/2011

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

Biuro

Pilzno, 25.03.2011 rok

Nawiązując do pisma z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem" w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie zwierząt
uprzejmie informuję :
Gmina Pilzno w latach 2009 i 2010 roku miała spisana_ umowę
z Azylem dla psów w Tarnowie.
w roku 2009 i 2010 wyłapano po 2 psy dla których wyszukano
nowych opiekunów , w związku z czym gmina nie poniosła
kosztów za ich utrzymanie.

Z poważaniem

Otrzymują:
1.Adresat
2.a/a

Pfl~( e
URZĄD MIEJSKI w PRZECŁAWIU 39-320 PRZECŁAW ul. Kilińskiego nr 7
Wydział Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
tel.17 58 131 19,17 58 133 86 Fax. 01758131 16 e-mail:urzadmiejski@przeclaw.org

OŚ.OC.6140.4.2011

Przecław dnia, 09.04.2011 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A
W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej z dnia 21
marca 2011 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" niżej podaję informację o które Państwo
się zwrócili;
1. Gmina Przecław nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Wyłapywanie zwierząt odbywało się na ewentualne zgłoszenia mieszkańców
zatroskanych o los zwierząt. W takiej sytuacji podejmujemy decyzje o znalezieniu
takiemu zwierzęciu nowego właściciela, jeżeli się nie uda oddajemy zwierzą do
Mieleckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Mielcu.
2. W 2009 r. do Mieleckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt oddano 1 psa, opłata
za jego umieszczenie wyniosła 650 zł., zaś w 2010 r. oddano 2 psy i uiszczono
opłatę w wysokości 1200 zł.
3. Za oddanie zwierzęcia do Mieleckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Mielcu
Gmina ponosiła opłatę jednorazowa po przesłaniu faktury przez Towarzystwo.

Otrzymują;
Adresat
a/a

Opracowała
mgr Róża Władczyk

e-mail:rwladczyk@przeclaw.org

Iz2

Argos/BOZ
Od:

"Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu"
<cmentarze@um. przemysł. pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 maja 2011 14:26
Temat:
dot. opieki nać bezdomnymi zwierzętami
KOŚ.I.7027.11.2011. ED2
Przemyśl, dnia 12 kwietnia 201 Ir

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37 A
Warszawa
boz@boz.org.pl
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 24.03.201 Ir. o udzielenie informacji publiczni
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami" i
wyłapywania, uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Przemyśl posiada schronisko dla bezdom
zwierząt utworzone na podstawie Uchwały Nr 108/2008 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 29 maja 2008r
Koszty utrzymania schroniska poniesione przez gminę wynosiły w latach:
2009 -296.918,00 zł.
2010 - 299.900,00 zł.
2011 w budżecie gminy zaplanowano 291.234,00 zł.
W 2009 r. przyjęto 286 psów i 70 kotów, a w 2010 r przyjęto 296 psów i 60 kotów.
Średnia ilość utrzymywanych zwierząt to 180 psów i 30 kotów.
Ponadto gmina na podstawie art.10 w zw. z art. 74 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym oraz na podstawie uchwał gmin przystępujących, zawarła porozumienia
między gminne na zapewnienie opieki nad zwierzętami z niżej wymienionymi gminami:
- w 2009 r z Gminą Miejską Jarosław dotacja w kwocie 32. 691,80zł.
- w 2010 r. z Gminą Miejską Jarosław dotacja w kwocie 50.000,00 zł.
z Gminą Orły dotacja w kwocie 7.234,56 zł,
z Gminą Żurawica dotacja w kwocie 3.347,60 zł.
z Gminą Grodzisko Dolne dotacja w kwocie 4.200 zł.
-w2011r. z Gminą Miejską Jarosław dotacja w kwocie 50.000,00 zł.
z Gminą Orły dotacja w kwocie 7.200,00 zł,
z Gminą Żurawica dotacja w kwocie 3.600,00 zł.
z Gminą Grodzisko Dolne dotacja w kwocie 7.200,00 zł.
Miesięczny koszt utrzymania l psa w kolejnych latach wynosił jak niżej :
w 2009 r. to kwota 202,49 zł
w 2010 r. kwota 211,84 zł
przewidywany miesięczny koszt w2011r. to kwota 302,28 zł
Forma płatności za utrzymanie psów :
- z gmin, które zawarły porozumienia- zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniu płatn
konto Gminy Miejskiej Przemyśl - wg ilości miejsc określonych w porozumieniu pomnożona
roczny koszt utrzymania jednego psa, płatne z góry w terminie 45 dni od dnia zawarcia porozurr
Porozumienie zawarte na miejsca, a nie ilość psów tzn. w przypadku padnięcia psa lub odda
adopcji gmina ma prawo w to miejsce oddać na utrzymanie kolejnego psa.
Koszty utrzymania bezdomnych psów z terenu miasta Przemyśla pokrywa gmina.

p.o.Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

^ A D GMINY

37-700 PRZEMYŚL
ul. Borelowskiego l

Przemyśl, dnia 04.04.2011 r.

GN.6122/1/2011

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

Odpowiadając na pismo z dnia 21.03.2011 r. data wpływu 25.03.2011 r. Urząd Gminy Przemyśl
informuje, że:
Ad 1. W 2009 i 2010 r. gmina udzieliła doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki. Zlecenia były udzielane Straży Miejskiej w Przemyślu jak też realizowane
były we własnym zakresie przez zlecenie ich wykonania OSP Ujkowice. Wyłapywane zwierzęta
umieszczane były w schronisku dla zwierząt w miejscowości Orzechowce lub oddawane do
adopcji osobom fizycznym.
Ad 2. Zbiorcze dane o ilości wyłapanych zwierząt:
Rok

ILOŚĆ WYŁAPYWANYCH PSÓW

ILOŚĆ WYŁAPYWANYCH KOTÓW

2009

5

-

2010

5

-

Ad 3. Koszt realizacja zadania:
Rok

KWOTA W ZŁ

FORMA PŁATNOŚCI ZA OPIEKĘ

2009

1400,03

Jednorazowa za umieszczenie w schronisku

2010

1395,02

Jednorazowa za umieszczenie w schronisku

/%
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
P.A 04.04.2011 r.

f

mgr Witold Koi talski
(
' ^X

f•
SM 5521.23.2011

Przeworsk 26.05.2011 r.

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

W związku z Państwa pismami z dnia 21.03 i 23.05.2011 r. informuje, że w 2009 r.Gmina
Miejska Przeworsk nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz umów na
zapewnianie im opieki. W 2009 r. została podjęta uchwała Nr XXXV/240/09 Rady Miasta
Przeworskaz dnia 26 marca 2009 r. w sprawie programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt
i na jej podstawie Gmina Miejska poszukuje dla nich nowych właścicieli.
Straż Miejska doraźnie wyłapuje zwierzęta i przekazuje je nowym właścicielom, mającym
porozumienia(umowy) podpisane z Gminą Miejską Przeworsk. Na cele związane z opieką
i utrzymaniem zwierząt w/w osoby otrzymuj ą przez 6 miesięcy określone w uchwale środki.
W 2009 r. Gmina Miejska Przeworsk poniosła wydatki na dokarmianie wolnobytujących kotów
w kwocie 962,21 zł. W 2010 r. zostało zawartych 5 porozumień odnośnie opieki nad psami i na ten
cel oraz dożywianie wolnobytujących kotów wydano 3409,05 zł.
Przepraszam jednocześnie za brak odpowiedzi na pismo skierowane 21.03.2011 r.
Otrzymują:
l .adresat
2.a/a

z up.Burmistrza
Komendant Straży Miejskiej w Przeworsku
(-)mgr Robert Dybaś

WÓJT GMINY
PRZEWORSK
UG-6074-1/2011

Przeworsk, 25.03.2011 r.

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

Odpowiadając na pismo dot. informacji nt. sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ uprzejmie informuję :
Ad 1. W roku 2009 i 2010 nie były zawierane umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt - nie zachodziła taka konieczność .
Ad 2. W roku 2009 wyłapano l psa rasy owczarek niemiecki z uwagi na dużą
agresywność Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał decyzję uśpienia , w roku
2010 wyłapano dwa psy rasy kundel - zostały przekazane osobom , które
wyraziły chęć dalszej opieki. Adoptowane psy znajdują się pod dobrą opieką ich
właścicieli.
Ad 3. W roku 2009 i 2010 gmina nie poniosła kosztów za realizację zadania .
Nadmieniam , że w ciągu całego roku przypomina się właścicielom zwierząt
o obowiązku należytego ich utrzymywania oraz nie dopuszczenia ich do
wałęsania się po okolicy .
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

mgr Edward Pączka

URZĄD GMINY W PYSZNICY
ul. Wolności 277
37-403 Pysznica
tel. (0-15) 841-00-04, fax (0-15) 841-00-17, e-mail ug@pysznica.pl
Pysznica 2011-l 3-31
RI.IY.6142.4.2011

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo a dnia 24 marca 2011 r. dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie, informuję, że:
Ad.l Wyłapywania zwierząt dokonują pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego
w Pysznicy. Pracownicy GZK w Pysznicy posiadają odpowiednie przeszkolenie (w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt).

Wyłapywane psy są tymczasowo

umieszczane

w boksach znajdujących się na składowisku odpadów komunalnych i poddawane obserwacji,
następnie podejmujemy próbę znalezienia chętnych do adopcji. Psy, które pomimo to nie
znajdują nowego właściciela są przekazywane do schroniska w Mielcu ( latach 2009 i 2010
nie korzystaliśmy z usług schroniska)
Ad2. W latach 2009-2010

zostało wyłapanych 12 bezpańskich psów i l kot (wg

prowadzonego rejestru). Koszty poniesione przez Gminę Pysznica w 2009- 3600 zł,
aw2010-3900zł.
Ad.3 Nie występowały w latach 2009- 2010 inne formy opieki opisane w pkt. 3.

Informacji udzieliła:
mgr inż. Małgorzata Wieteska
Tel 15/8410136

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Radomyślu nad Sanem
37-455 RADOMYŚL NAD SANEM
woj. podkarpackie
831206706

Radomysl2011-05-25

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 informujemy:
1. Bezdomne zwierzęta na terenie naszej Gminy są wyłapywane przez przeszkolonych
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu .
2. Wyłapane zwierzęta są przetrzymywane w przystosowanych do tego celu
tymczasowych pomieszczeniach / boksacli/ - do czasu przekazania ich do adopcji.
W roku 2009 wyłapano 6 szt psów a 5 szt. w 2010
3. Koszty przetrzymywania zwierząt /zakup karmy/ są ponoszone przez Urząd Gminy
i wyniosły:
- w 2009r
- w 201 Or. .$A°f QQ.. .$£ -.
W omawianym okresie nie przekazano do schroniska żadnego ze zwierząt.

PIGiOS-0624/11 /l l

Radvmno, dnia 22,03.20!! r.

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

W nawiązaniu do Państwa pisma w/s udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie'* przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje:
1. W 2009 i 2010 r. Miasto Radymno zlecało wyłapywanie bezdomnych zwierząt / l u b
zapewnianie im opieki Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Radymnie.
2, Liczba zwierząt wyłapywanych i/lub utrzymywanych na koszt Miasta Radymno: w
roku 2009- i , w 2010 r, - l ,
3 Koszt w/w zadania w roku 2009 wyniósł 3 000 zł, natomiast w roku 20/f O - 3 000 zł

Otrzymują:
( L ) Adresat
2. A/a

Strona l z l
O I/\J'•

Od:
"Tadeusz Wójcik Urząd Gminy Radymno" <t.wojcik@ugradymno.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 2011 10:23
Temat:
informacja publiczna
Urząd Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550-Radymno - w odpowiedzi
na pismo z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
1. W latach 2009-2010 gmina Radymno nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Nie udzielała także doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
2. W latach 2009-2010 w gminie Radymno nie było przypadków wyłapywania
i/lub utrzymywania na koszt gminy psów/kotów.
3. W latach 2009-2010 nie poniesiono kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
Informację przygotował:
Tadeusz Wójcik - gł. specjalista ds. ochrony środowiska

om 1 n/i nc

U r z ą d Gminy
w Rakszawie

7-111 RAKSZAWA 506
fi<M,Qvc}wMxit*vo podkarpackie
tel. 17 226 12 81, fax 17 226 16 77

Rakszawa, dnia 30.03.2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami zwierzętami i ich
wyłapywaniu" informuję:
1. W latach 2009-2010 Gmina Rakszawa nie posiadała stałej umowy , nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. Ilości zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy w latach:
2009 - psy szt.2, kotyszt.l
2010-0
3. Koszty poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2009 r.wyniosły 568,0zł.
Opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku .
W 2010 r. nie wydatkowano środków na w/w cel.

Otrzymują:
l .Adresat
a/a.

Sporządził:Stanisław Dolega - Inspektor

p«
Raniżówdnia2011-05-ll

Biuro Ochrony Zwierząt
W Warszawie

W odpowiedzi na pismo z 21 marca 2011 roku Urząd Gminy w
Raniżowie informuje:
1. W latach 2009 i 2010 Gmina nie miała stałych umów i zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2009 roku był jeden pies odwieziony do schroniska na koszt gminy.
3. Opłatę wniesiono jednorazowo w kwocie 287 zł.
Ponadto w przypadku pojedynczych psów bezpańskich szukany jest nowy
właściciel wśród mieszkańców.

z u

WÓJT GMINY
ROKIETNICA

Rakietnica 07.04.20,1,

RG.6134.1.2011

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

Wójt Gminy Rokietnica w odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. dotyczące
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:
1. W roku 2009 i 2010 gmina nie zawarła umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lub zapewnianie im opieki.
2. W roku 2009 i 2010 nie wyłapywano i nie utrzymywano zwierząt na koszt gminy.
3. W roku 2009 i 2010 na realizację całego zadania poniesiono koszty w wysokości
849,99 zł z przeznaczeniem na operację i leczenie psa, a także zakup karmy dla
zwierząt w

przytulisku dla bezdomnych zwierząt „Azyl u Majki" w Wysokiej

Strzyżowskiej.

I T
.

Gminy Rokietnica

Otrzymują:
(L)Adresat.
2. A/a.

URZĄD :MIEJSKI W ROPCZYCACH
»-100 Ropczyce

Ropczyce, 2011-04-07

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacj na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie zwierząt - na terenie miasta i gminy Ropczyce
informuję:
1. W 2009 i 2010 roku gmina miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z osobą fizyczną.
2. W 2009r. wyłapano 8 zwierząt a w 201 Or. wyłapano 7 zwierząt.
3. Koszt całego zadania w 2009 r wyniósł 2880 zł a w 2010 r. 3 600 zł.

f 1 a^Tfr Q
_ jLLoUi lia

mgr Wiesław Maziarz

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

URZĄD GMINY l MIASTA

ul. Rynek 40
37-420 RUDNIK nad SANEM
lei. (0-15) 876-10-02,876-10-69,876-29-72
tel/fax(0-15)876-ll-19
REGON: Ooosaę^O. N!P 86S-10-43-OR<i

Rudnik nad Sanem, 06.04.2011 r.

GKM. 6140. 1.2011

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi i ich wyłapywanie" Urząd Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem uprzejmie informuje:
1. W latach 2009 i 2010 Gmina nie podpisywała umów stałych na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Udzielano jedynie jednorazowych zleceń w miarę potrzeb.
2. Na koszt Gminy utrzymywano w roku 2009 - 11 bezdomnych psów, a w roku 2 0 1 0 - 5
bezdomnych psów.
3. Koszty oparle na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Gminy wyniosły
w 2009 r. - 3 373,25 zł, w 2010 r. - l 794,60 zł.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

tU/MISTRZ
Gminy i Mfaśfa w Rudnilfu naiSanem
mgr Int. Wal iemar Grochowski

PK

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA EZESZOWA

Rzeszów, dnia 12 kwietnia 2011 r

GK-RGK.7021.4.1.2011.ZR

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS"
UL. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.03.201 Ir
dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przesyłam dane dotyczące Rzeszowa:
1. W 2009 oraz w 2010 roku Gmina Miasta Rzeszowa miała podpisane roczne
umowy ( jako wynik przetargów ) o prowadzeniu schroniska dla bezdomnych
zwierząt „ kundelek" z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt mieści się w głównym zadaniu prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Zbiorcze dane o ilościach wyłapanych zwierząt:
2.1. w 2009r wyłapano:
• 409 psów
• 268 kotów
2.2. w 2010r wyłapano:
• 428 psów
• 201 kotów
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił:
• w 2009 r. - 423 900,00zł
• w 2010 r. -450300,00zł
Płatności realizowane były ryczałtowo.

ZASTĘPC
Otrzymują:
J L Adresat
2. A/a

Ustrohiński

URZĄD MIASTA

,/

38-500 S A N O K
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
OCHRONY ŚRODOWISKA
l ZARZĄDZANIA KRY2Y80WEGO

TK.7021./O/..2011

Sanok 2011-04-04

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

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji w sprawie obowiązku
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Miasta w Sanoku, Wydział Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego uprzejmie informuje,
że w latach 2009,2010 Gmina Miasta Sanoka posiadała umowę z lecznicą dla zwierząt
(weterynarią) w Sanoku na usługi związane z udzieleniem pomocy bezdomnym zwierzętom
przebywającym na terenie miasta.
Wykonywanie w/w usług polegało na udzielaniu pomocy w miejscu zdarzenia, leczenie
w lecznicy, sterylizacja lub ewentualne uśpienie. Ponadto odwożono do schronisk lub
przekazywano do adopcji.
W roku 2009 lecznica udzieliła pomocy 62 bezdomnym zwierzętom natomiast
w 2010 roku 122 zwierzętom.
Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2009 wyniósł - 18842,76 zł.
natomiast w 2010 roku - 37683,00 zł.

Otrzymują:
lx adresat
lx a/a

Sprawę prowadzi: Ludwik Kopleński tel. 0134652830

WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie

Sanok, dnia 1.04.2011 r.

ROS.6140.13.2011

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.201 Ir. informuję, że Gmina Sanok w latach 2009 i
2010 posiadała umowę z Panem Marianem Pitrusem, zam. ul. Reymonta 4, 38-500 Sanok
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Przychodnia Weterynaryjna". Niniejsza umowa
obejmowała następujący zakres usług:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udzielenie pomocy w miej scu zdarzenia,
Udzielenie pomocy w lecznicy,
Ewentualne uśpienie lub leczenie,
Zapewnienie utylizacji zwłok zwierzęcych
Przekazywanie zwierząt do adopcji
Sterylizację.

Ilość bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Sanok w latach 2009 i 2010
obrazuje poniższa tabela.
Rok

zwierzę
2009

2010

Psy

13

14

Koty

-

-

14927

15312

Koszt
realizacji
całego zadania

Wyłapywane zwierzęta przekazywane były do adopcji osobom fizycznym. Forma płatności jest
jednorazowa.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Aa

URZĄD M1EJSK
\N SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKA
39-120 Sędziszów Wiłp., ul Rynek

SędziszówMłp. dnia 06.06.2011 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2011 r. informuję, że Gmina
Sędziszów Młp. nie miała w 2009 i 2010 r. podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt jedynie udzielała zleceń w tym zakresie
Przychodni Weterynaryjnej Grzegorz Barszcz z siedzibą w Sędziszowie Młp.,
przy ul. Rynek 5.
*
W roku 2009 wyłapano 6 szt. bezdomnych zwierząt i całkowity koszt wyniósł
4000 zł., natomiast w 2010 r. wyłapano 11 szt. bezdomnych zwierząt, a koszt
wyniósł 4500 zł. Na kwotę tą składały się koszty wyłapywania, transportu,
uspokajania, leczenia i opieki schwytanych zwierząt.
Wszystkim wyłapanym zwierzętom zostali znalezieni nowi właściciele.

Z up. BURMISTRZA

,A

.

mgr inż. E Iżbiela Swiniuc.
ZASIEK A BURMISTRZA

URZĄD MIASTA I GMINY

P'

37-530 SIENIAWA, ul.Rynek l

pow. przeworski, woj. podkarpackie
1

Sieniawa 04.04.201 Ir

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca 2011 roku uprzejmie informuję,
iż w latach 2009 i 2010 Gmina Sieniawa nie podpisywała umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i na jej terenie nie odnotowano przypadków wyłapania bezdomnych zwierząt.
Przeprowadzono natomiast rozmowy z mieszkańcami Miasta i Gminy Sieniawa na temat podjętych
działań w zakresie realizacji szeroko podjętej profilaktyki zapobiegania bezdomności zwierząt,
opieki nad nimi oraz bezpieczeństwa.

KIEROWWŁKWREFERATU
lV T)
j l

Teresa Sjyałowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

,e ogol 1037 2003 5000 u^ ^
GPIR- r 614fJ.!l720rr

Skołyszyn, dnia 30 marca 2011 r.

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywaniem - Urząd Gminy w Skołyszynie uprzejmie informuje że :

W 2009 i 2010 r. gmina Skołyszyn udzielała zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla
Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jedliczu oraz na umieszczanie ich
w schronisku

Mieleckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Mielcu.

Na przestrzeni 2009 r. wyłapanych zostało 8 bezdomnych zwierząt / psów /z czego
adopcji ,1 szt oddana z powrotem do schroniska 4 szt przebywa

nadal w

4 oddano do
schronisku.

W 2010 r. wyłapane zostały 3 psy, 2 oddano do adopcji, l przebywa w schronisku.

Koszt realizacji całego zadania tj. wyłapanie i umieszczenie psów w schronisku ogółem wynosi
27.754,67 zł w tym : w 2009 r .20.511,81 zł w 2010 r. 7.242,86 zł w formie zapłaty każdorazowo
przelewem na wskazany rachunek po otrzymaniu faktury.

Zup
mgr inż.
SEKREt.

PK
UłiZAD GMINY I MIASTA

Sokołów Mlp., dnia 05.04.2011 r.

36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
woj. podkarpackie
tel. 017 77 29 019 wew: 37, fax 28

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos
w Warszawie

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie ", Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim i n f o r m u j e , że:
1. W 2009 i 2010 roku Gmina zlecała ( w miarę potrzeb ) wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lekarzowi weterynarii,
2. W 2009 roku wyłapano 2 psy , które przebywały w przytulisku na terenie tut. Gminy.
Następnie poprzez ogłoszenia w/w zwierzęta trafiły do osób zainteresowanych ich
utrzymywaniem. Zwierzęta zostały przekazane nieodpłatnie.
W 2010 roku wyłapano 4 psy , które przebywały w przytulisku na terenie tut. Gminy.
Sposób postępowania z nimi jak w roku ubiegłym.
3. Zwierzęta , które zostały wyłapane przez lekarza weterynarii zostały umieszczone
w przytulisku, które jest własnością Gminy.
Za wyłapanie zwierząt lekarz wet. otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z umową.

{(WW\J

ngrinż. Wtefysiaw

Strona l z l

Od:
"Henryk Płosaj" <h.plosaj@esolina.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 marca 2011 08:06
Temat:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Witam!
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.03.2011 r. w sprawie podania danych w zakresie sposobów i
skutków wykonywania zadań dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami, informujemy:
1.W roku 2009/2010 Gmina Solina zlecała wyłapanie bezdomnych psów w formie umowy-zlecenia
(jednorazowej), z jednoczesnym przekazaniem ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Na terenie
naszego rejonu istnieje obecnie 4 schroniska dla bezdomnych zwierząt tj. w Mielcu, Przemyślu, Wysokiej
Strzyżowskiej oraz Rzeszowie. Wszystkie te schroniska odmawiają zawarcia umowy na odbiór
przedmiotowych zwierząt co jest jednocześnie powodem, że Gmina Solina do dnia dziesiejszego nie
może uprawomocnić uchwały Rady Gminy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie
Gminy Solina oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami (aby podjąć taka uchwałę
istnieje wymóg posiadania umowy ze schroniskiem).
2. W roku 2009 zostały wyłapane 4 szt. bezdomnych zwierząt (psów). 1 szt. przyjęło schronisko w Mielcu
za odpłatnością 350 zł. ( badania, leczenie, utrzymanie), 1 szt. przyjęło schronisko w Wysokiej
Strzyżowskiej za zakup karmy dla zwierząt za kwotę 500 zł. Dla pozostałych 2 szt. znaleziono opiekunów
na terenie gminy.W roku 2010 wyłapano 2 szt. bezdomnych psów. 1 szt. przyjęło popnownie schronisko
w Wysokiej Strzyżowskiej na w/w zasadach a 1 szt. przejął mieszkaniec gminy.W tym roku w/w
schroniska ponownie odmówiły zawarcia umowy, tłumacząc ich przepełnieniem.W chwili obecnej dla
gmin bieszczadzkich ( w tym naszej) występuje bardzo duży problem z bezdomnymi zwierzętami. Jest to
na tyle groźne, że porzucanie psów przez ich właścicieli następuje głównie w sezonie, który jest
praktycznie za pasem. W Gminie Solina w roku bieżącym, w przypadku ponownego wystąpienia
przypadku bezdomnych psów, nie jesteśmy już w stanie zapewnić im opieki, z uwagi, że mieszkańcy nie
chcą przejmować opieki nad tymi zwierzętami a schroniska nie przyjmują. Koło się zamyka.
Pozdrawiam
H. Płosaj.

U R Z Ą D MIASTA
Stalowa Wola

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Stalowa Wola, dnia 31.03.2011 r.

GK.702lJZT.201 l.YI/2

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji na temat wykonania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta w Stalowej Woli
informuje, że:
1) W 2009 roku Gmina Stalowa Wola posiadała stałą umowę z Państwem Katarzyną i
Maciejem Oręziak prowadzącymi Centrum Małych Zwierząt „Argos" ul. KEN 7, 37450 Stalowa Wola na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jak i ich
wyłapywanie. W 2009 roku podpisaną mieliśmy umowę na transport bezdomnych
zwierząt z Przedsiębiorstwem MarMac Oleśnica, ul. 3 Maja 12/VI.
W 2010 roku Gmina Stalowa Wola zwróciła się do lekarzy weterynarii z zapytaniem
ofertowym na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jednak nikt nie złożył
ofert. Wobec powyższego Gmina udzielała doraźnych zleceń.
2) W 2009 roku wyłapano 87 sztuk bezdomnych zwierząt z czego 62 szt. oddano do
adopcji, 25 szt. trafiło do schronisk. W 2010 roku wyłapano 63 sztuk bezdomnych
zwierząt z czego 54 szt. oddano do adopcji, 9 szt. trafiło do schronisk.
3) W 2009 roku na realizację tego zadania gmina wydała 98.009,54 zł a w 2010 roku
20.976,03 zł. Forma płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
oraz forma jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

Otrzymują:
lx Adresat;
l xa/a.

Urząd Gminy Stary Dzików
ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików
tel. (016) 631-80-50
e-mail: urzad@starydzikow.pl

GKiOś.6140.1.2011

Stary Dzików dn. 21.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Starym Dzikowie
informuje, że:
1. Gmina w 2009 i 2010 r. nie miała stałych umów ani nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie zapewniała im opieki.
2. W 2009 i 2010 r. nie było zwierząt utrzymywanych na koszt gminy.
3. Koszt realizacji zadania w latach 2009 i 2010 r. był zerowy.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

/

URZĄD MIEJSKI W STRZYŻOWIE
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5
tel. (0-17) 276-11-71, 276-13-54
fax (0-17) 276-32-19, e-mail: gmina@strzyzow.pl

Strzyżów, 2011-03-31.
INW3138.1.2011.IB

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, że ;
Ad. 1. W 2009 r. i 2010 r. Gmina zlecała doraźnie wyłapywanie bezdomnych zwierząt do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Strzyżowie.
Przedsiębiorstwo przewoziło złapane zwierzę do schroniska dla zwierząt.
Ad.2. W 2009 r. przekazano do schroniska 14 szt, w 2010 r. - 17 szt. zwierząt
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2009 r. wynosił - 6.419 zł, w 20010r.- 6.167 zł.
Gmina ponosiła jednorazowo koszt wyżywienia za każdego psa przekazanego do
schroniska.

isi

URZĄD GMINY
w STUBNIE
37-723 Stubno
tel./fax(016)7354004
N!P 795-16-85-739

Stubno, dnia 28.03.2011 r.

WI.6142.3.2011

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

W związku z wnioskiem z dnia 21.03.2011 r. o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, że:
1. Gmina Stubno nie posiada stałej umowy oraz nie było potrzeby doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Na spisanie umowy nie wyraziły zgody schroniska
zwierząt w naszym rejonie. W związku z tym posiadamy kontakt z prywatnym
schroniskiem zwierząt-w razie potrzeby przekazania bezdomnego zwierzęcia.
2. W latach 2009 - 2010 na terenie gminy nie było przypadków wyłapywania
bezdomnych zwierząt - dlatego nie przeznaczono środków na ten cel.

Otrzymują:
1.
2.

Adresat
A/a JJ

r*.
Swilczadnia 20.04.2011.

RGM- 6141/1/1 1

BIURO OCHRONY Z W I E R Z Ą T
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 marca 201 1 r. w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania „ Opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania „ Urząd Gminy Świlcza
informuje:
ad. l
w roku 2009 i 2010 Gmina nie miała stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W okresie tym występowały przypadki
łapania bezdomnych psów, niektóre były przez krótki okres przetrzymywane
na terenie
Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w
urządzeniach
przeznaczonych do tych celów, gdzie gmina zapewniała im opiekę, następnie
psy te były przekazywane do Schroniska Kundelek w Rzeszowie.
z tego 20
ad.2 W okresie 2009 i 2010 wyłapano 22 szt. psów
przekazano do Rzeszowskiego Schroniska w Rzeszowie, pozostałe trafiły do
swoich lub nowych właścicieli.
ad 3. W 2007 i 2008 r. koszt jednorazowy przyjęcia l psa przez
Schronisko 600 zł. Koszt realizacji w/w zadania w roku 2009 wynosił
3 327,72 zł. a w 2010 r. 3.507.53 zł.

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEG
39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32
TEL. 15 822 l l 49, FAX 15 822 25 O4

Tarnobrzeg,2011-03-3>/
KŚ.V. 56140.7.2011
Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura
Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " uprzejmie wyjaśniam:

Ad.l)

Gmina Tarnobrzeg w roku 2009 i 2010 posiadała urnowy zawarte
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach na wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu gminy Tarnobrzeg i ich przetrzymywanie w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach oraz z Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt „Ogród Świętego Franciszka" w Tarnobrzegu na przetrzymywanie w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w Mielcu bezdomnych psów i kotów
z terenu gminy Tarnobrzeg.

Ad2)

2009r. -23 bezdomne psy i 13 kotów, 2010 r. - 28 bezdomnych psów i 20 kotów

Ad 3)
W 2009 r. za przetrzymywanie bezdomnych psów w schronisku uiszczono - 16 477,6 zł
w 2010 r. - 19 864,59 zł. Opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku pobierana była
jednorazowo.
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Rn.t><>r,

Otrzymują :
l x Adresat
lx a/a

W/M<

p

Urząd Gminy
w Tarnowcu

WSO.6140.2.2011

Tarnowiec 2011-04-01

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr PK 138 dot. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
,Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, że:
1. gmina posiada podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich psów i kotów z
Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu.
2. w latach 2009-2010 wyłapano 15 bezpańskich psów, które zostały przekazane do
Schroniska dla Zwierząt w Mielcu. Jeden z tych psów został adoptowany ze
schroniska.
3. koszty wyłapywania i utrzymania bezpańskich psów wyniosły ogółem w roku 2009
12.576,55 zł a w roku 2010 4.016.73 zł, opłata wnoszona jest jednorazowo za
umieszczenie psa w schronisku.

Z up. Wójta
Weronika Wasłowicz

Otrzymują:
l/ Adresat
2/a/a

URZĄD GMINY TRYNCZA
37-204 Tryńcza 127

T,***

8*r

TRYNCZA
37-204 Tryńcza
woj. podkarpackie
tel/fax 0-16 642-12-21

UOR.6140.1.2011

tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.tryncza@data.pl
http://www.tryncza.itl.pl

Tryńcza, dnia 2011-04-12

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. dot. sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Tryńcza
uprzejmie informuje, że gmina nie podpisała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W związku z powyższym brak jest danych o kosztach za wyłapywanie lub utrzymywanie
zwierząt na koszt gminy.

Otrzymują:
2. A/a

Sprawę prowadzi Stanisław Nowak

1-1

(

,;j^'iVOJTA

B&źuffawa,

Korna*

URZĄD GMINY

36-001 TRZEBOWNISKO
woj. podkarpackie
OŚR-623.3.11

Trzebownisko, 2011-04-12

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

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Trzebownisko przekazuje informację na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" :
Ad.l. W 2009 i w 2010r gmina miała stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad.2.Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy :
- w roku 2009 - 31 szt
- w roku 2010-34 szt
Ad.3. w 2009 r koszt realizacji całego zadania wyniósł - 12 638,38zł,
w 2010 r koszt realizacji całego zadania wyniósł - 17 070,95 zł.
Forma płatności za

opiekę była oparta na bieżącej

ewidencji

zwierząt

przebywających pod opieką.

mgr EwaLMowak
//L
Kierowriik/Referatu

.

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

Ochrony Śrri06wiska, Rolnictwa
i Gospodarki Gruntami

RLG.6140.3.2011

Tuszów Narodowy 05.04.2011 r.

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

W odpowiedzi na pismo PK 141 z dnia 21.03.2011 r., informuję, że w 2009 i 2010
roku w Gminie Tuszów Narodowy, woj. Podkarpackie nie zarejestrowano żadnego przypadku
wyłapywania bezdomnych zwierząt. W związku z powyższym gmina nie poniosła żadnych
kosztów w tym temacie.

Pozdrawiam
Inspektor Urzędu Gminy: Stefania Łącz

PK

!

> iiZĄD MIEJSKI
W TYCZYNIE

Tyczyn, dnia 4 maja 2011 r.

ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn
tel. 01722-19-211,310 318
fax 01722-19-217

RGR.6143.1.2011

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu 24 marca 2011 r.)
dotyczące udzielenia informacji publicznej ria temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że:
Ad.l W 2009 r. i w 2010 r. Gmina Tyczyn zawarła stałe umowy z lekarzem weterynarii
Panem Robertem Sączawą.
Ad.2 W 2009 r. wyłapano i utrzymano na koszt gminy 9 psów.
W 2010 r. wyłapano i utrzymano na koszt gminy 10 psów.
Ad. 3 W 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł: 4 050,00 zł
W 2010 r. koszt realizacji zadania wyniósł: 3 290,00 zł
(usługi
weterynaryjne,
wyłapywanie
i
transport
bezpańskich
psów,
nie przekazywano psów do schroniska ze względu na brak miejsc w schronisku,
bezdomne psy znalazły nowych właścicieli wśród osób prywatnych zarówno z terenu
gminy Tyczyn, jak i innych gmin).

Burmistrza
.

rch. Aldona Wysocka
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:
Or. Adresat
2. A/a

F£
URZĄD GMINY l MIASTA
UŁANÓW
Rynek 5 Podkarpackie

tel. (015) 876-30-41
fax. (015) 876-30-53, gminaOulanow.iap.pl
i' O '/ APP^§^i|lP^liPilft*rfi"*"™«i^™M^«iM^™

37-4 1 0 UŁANÓWckie

Ułanów, dnia 20 kwietnia 201 1 r.

REBON

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, że Gmina Ułanów nie posiada podpisanej stałej umowy oraz
nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W przypadku stwierdzenia pojawienia
się bezdomnych psów na terenie gminy, pracownik tut. Urzędu oraz miejscowy lekarz weterynarii
wyłapują psa a następnie zwierzę przekazują osobom prywatnym. W przypadku bocianów po
otrzymaniu zgłoszenia pracownik urzędu wyłapuje i wywozi ptaki do lecznicy "Ada" w Przemyślu.
W 2009 r. wyłapano i przekazano do adopcji osobie prywatnej jednego psa. Koszt zadania wyniósł
317 zł (opłata jednorazowa). W 2010 r. wyłapano i przekazano osobom prywatnym sześć
bezdomnych psów. Kwota związana z leczeniem schwytanych psów w 2010 r. na podstawie
rachunków przedłożonych przez lekarza weterynarii wyniosła 730 zł (opłata jednorazowa).

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

BURM
GMINY,
StanisJłajw Garbacz

URZĄD GMINY
39-308 Wadowice Górne

woj. podkarpackie
Nr ident. 000549424 NIP 871-10-20-857
.2-

Nr UG.IR.6142.2.2011

Wadowice Górne dnia 30.03.2011 r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Agros „

W związku z Waszym pismem z dnia 21.03.2011 r Urząd Gminy w
Wadowicach Górnych informuje , że zlecamy w miarę potrzeb wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i ich utrzymanie schronisku dla bezdomnych zwierząt im.św. Franciszka z Asyżu
Mielec ul.Targowa 11.
W latach 2009 - 2010 nie było zgłoszeń od mieszkańców naszej gminy dotyczących
bezdomnych zwierząt.

JenKLAUS
Inspektor

URZĄD GMINY W I Ą Z O W N I C A
37-522 W i ą z o w n i c a

tel./fax. (16) 622 36 31, 622 36 32
NIP 792-10-75-108
REGON000551674
e -maił: środo wisko@wiazo wnica. com
www. wiazo wnica.com
LS.6140.02.2011.MB

Wiązownica, dnia 16.05.2011r,

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2011r. o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję, iż wyłapywaniem bezpańskich
zwierząt zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej z Wiązownicy. W roku 2009 zostały
złapane trzy psy, a w 201 Or. cztery. W latach 2009 i 2010 Gmina Wiązownica nie poniosła
żadnych kosztów związanych z opieką nad bezpańskimi zwierzętami ponieważ, ani jeden
pies nie został umieszczony w schronisku dla zwierząt, a złapane psy zostały przekazane
osobom prywatnym, które zgłosiły chęć ich przygarnięcia.

Marian \j£rzy Ryznar

Otrzymują:
1. Adresat;
2. A/a.
MB/MB

URZĄD GMINY

38-471 Wojaszówka

Wojaszówka, 2011.03.25

.

arpackie

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że:
1. Gmina Wojaszówka w 2009 i 2010 r. posiadała stałą umowę z:
a) Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu na
świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy
Wojaszówka
b) w 2010 r. na doraźne zlecenie, a w 2009 r. stałą urno we, z Mieleckim Towarzystwem
Ochrony Zwierząt z siedzibą w Mielcu na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Wojaszówka i opiekę nad nimi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie
schroniska.
2. W 2009 r. wyłapano jedno bezdomne zwierzę i tyleż samo utrzymywano na koszt gminy,
natomiast w 2010 r. wyłapano trzy bezdomne zwierzęta, a utrzymywano na koszt gminy dwa
bezdomne zwierzęta.
3. W 2009 r. koszt realizacji całego działania wyniósł: 1356,84 zł, natomiast w 2010 r. :
2954,58 zł / koszty wykonania usługi polegającej na wyłapaniu bezdomnych zwierząt, ich
przetrzymaniu i przewiezieniu do schroniska oraz jednorazowe opłaty za umieszczenie w
schronisku i opiekę na zwierzętami/.
Otrzymują:
TiAdresat

v_/

2.a/a

/
ZU

P- W Q ; J T A

um^fź^TOa
Zaswępca Wójta

Strona l z l

Od:
"Stanisław Bali" <gk2@zagorz.pl>
Do:
<boz@boz.org.pl>
Wysłano: 30 marca 2011 11:54
Temat:
Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
Zagórz, 30.03.2011 r.
ul. 3 Maja 2
38-540 Zagórz
RGK.1431.3.2011
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 marca 2011 r. znak: PK 152.
Informuję, co następuje:
1) W 2009 i 2010 roku UMiG w Zagórzu nie zawierał stałych umów na wyłapywanie i opiekę
nad zwierzętami, udzielał jedynie doraźnych zleceń. Doraźne zlecenia świadczyła
Przychodnia Weterynaryjna w Sanoku (ul. Młynarska), Schronisko KUNDELEK
w Rzeszowie, Schronisko dla ptaków w Przemysłu oraz przewoźnicy prywatni (dotyczy
przewozu ptaków),
2) W roku 2009 wyłapano 1 psa, natomiast w 2010 roku - 2 ptaki, 11 psów i 2 koty,
3) Kosz realizacji zadania w 2009 roku wyniósł 428,00 zł (forma płatności jednorazowa),
natomiast w 2010 roku wyniósł 11 972,00 zł (forma płatności jednorazowa za poszczególne
zlecenia).
Z poważaniem
Stanisław Bali
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Zaklików2011-04-28

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
1
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS
ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Urząd Gminy w Zaklikowie w odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011 r

informuje:
-

Gmina nie ma zawartych umów z podmiotami zajmującymi się wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt
W latach 2009-2010 nie było akcji związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
Koszt realizacji zadania w roku 2009 - 4 psy - 449.40zł
w roku 2010 do 22.10 -4 psy + kot- 523.35zł
Koszt ten oparty jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką

Otrzymuje:
1. adresat
2. a/a
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GKM.IY.6140.3.11

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

Dotyczy pisma w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "
Adl. Gmina Zaleszany nie podpisała umowy na wyłapywanie zwierząt w 2009r i 2010r.
Ad2. Gmina Zaleszany w 2009 i 2010r nie wyłapywała bezdomnych zwierząt.
Ad3. W 2009r i 201 Or nie zostało umieszczone z terenu gminy ,żadne zwierzę w schronisku
dla bezdomnych zwierząt.

Otrzymują:
l x adresat
l x a/a
'lawowa
estycyj

WÓJT GMINY ZAKSZYK
38-530 ZARSZYN
woj. podkarpackie

f^

Znak: GKP 6140.1.2011.TW

Zarszyn,dn. 2011-04-08

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 roku informuję, że w latach 2009-2010
zostało zarejestrowanych i wyłapanych 5 bezdomnych psów. Czynności związane z
wyłapywaniem, badaniem, przeprowadzeniem odpowiednich szczepień oraz przekazanie
psów do odpowiednich placówek- schronisk prowadzone były przez Zakład Usług
Weterenaryjnych Marian Pitrus, 38-500 Sanok, ul Młynarska 45.
Koszt realizacji w/w zadania w 2009 wyniósł 2200 zł, a w 2010 r. 2650 zł, natomiast płatność
była uregulowana jednorazowo za każdą wykonaną usługę.

Otrzymują:
Adresat
2. a/a

mgr im

WÓJT GMINY ZARZECZE
37-205 ZARZECZE
woj. podkarpackie

Zarzecze 11.04.2011 r

UG.6140.1.11

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros'
w Warszawie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. o udzielenie
informacji publicznej uprzejmie informuję, że w latach 2009 - 2010 Gmina
Zarzecze nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie
udzielała doraźnych zleceń na zapewnienie im opieki oraz nie poniosła żadnych
kosztów w tym zakresie.

URZĄD GMINY

Żurawica, dnia 2011 -04-12

Pawła II i

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

W związku z pismem Nr PK 158 z dnia 21.03.2011 w sprawie sposobu i
skutków wykonywania zadania dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem, Wójt Gminy Żurawica uprzejmie informuje:
•
•
•

•
•
•

Wyłapywanie bezdomnych psów, ich przyjmowanie ł dalsze utrzymanie
przeprowadza podmiot prowadzący schronisko w Orzechowcach,
Wyłapane zwierzęta umieszczane są w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Orzechowcach ,37-722 Orzechowce, które zapewnia zwierzętom ich utrzymanie wraz
z bieżącą opieką w tym weterynaryjną,
Gmina podjęła uchwałę o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz zawarła
porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl w sprawie przyjmowania
bezpańskich psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach .
W porozumieniu zostały ustalone zasady i warunki przyjmowania bezdomnych psów
oraz warunki utrzymana i zapewnienia opieki. Ustalono, że utrzymanie obejmuje jego
wyżywienie, bieżąca opiekę oraz jeżeli zaistnieje możliwość, przekazywanie do
adopcji.
w 2009 przekazano do schroniska 6 psów, w 2010 przekazana 3 psy.
Koszt utrzymania jednego psa w 2009 wyniósł 2411.52 zł ,natomiast w 2010 koszt
utrzymania jednego psa w schronisku wyniósł 3.347zł.
Zarówno w 2009 r i 2010 r koszty utrzymania psów w schronisku były płatne
jednorazowo na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl, zgodnie z
porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miejska Przemyśl a Gminą Żurawica.

Otrzymuje:
l x Adresat
l xA/a

n-

URZĄD GMINY
w ŻYRAKOWIE
39-204 Żyraków 137

liGK 6140/1/2011

Żyraków dn. 06.04.201 Ir.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"
ul. Garncarska 37a
04- 886 Warszawa.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2011 roku /data wpływu 24.03.2011 r./
Urząd Gminy w Żyrakowie informuje w temacie sposobu i skutków wykonywania opieki
nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy.
W odpowiedzi na zadane pytania informujemy:
Ad. l. Gmina Żyraków nie zawierała umów i nie zlecała wyłapywania bezdomnych
zwierząt z powodu małej ilości przypadków bezdomności .Zwierzęta bezdomne są
przekazywane przez mieszkańców Gminy Żyraków do których się zabłąkały.
Ad.2.W 2009 roku zgłoszono i przekazano Gminie Żyraków 7 sztuk psów, które po
obserwacji i ocenie zdrowotności przez lekarza weterynarii, szczepieniu i wyszukaniu
hodowcy zastępczego zostały rozdysponowane . Ponadto w wyniku 3 zdarzeń drogowych
wymagana była interwencja lekarza weterynarii .Na zadania dotyczące bezdomnych
zwierząt w 2009 r wydatkowano kwotę 1815,48 złotych. W 2010 roku zgłoszono
3 przypadki i przekazano gminie 3 psy bezdomne, które znalazły dom u hodowców
zastępczych z terenu Gminy Żyraków. W 3 przypadkach drogowych z udziałem zwierząt
bezdomnych / psów/ wymagana była interwencja lekarza weterynarii. Na zadania dotyczące
bezdomnych zwierząt w 2010 r wydatkowano kwotę 990,48 złotych.
Ad.3. Zwierzęta bezdomne są przekazywane przez mieszkańców Gminy Żyraków
i czasowo opiekę nad nimi sprawuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie
do chwili wyszukania hodowcy zastępczego i przekazania protokolarnego zwierzęcia
.Należności regulowane są w ramach wewnętrznych rozliczeń .

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik

146807120
146807122
14 680 71 19

Sekretariat tel. 14 680 71 21;
fax.
146807124
e-mail gmina@zyrakow.pl

