
j $•//£=»/J

LX.()30.19.20 i 3 Baligród. 25.04.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z. dnia 17 kwietnia 2013 r., znak: ROSZ.L.Dz. 131/2013 dotyczące
udzielenia informacji publicznej.. Urząd Gminy informuje:

1 . W roku 20! 2 Gmina miała podpisaną umowę z firmą: Usługi techniczno - weterynaryjne
„ARKA-vet", ul. Sybiraków 34/1 37-700 Przemyśl

2. Zbiorcze dane o ilości wyłapanych zwierząt: O

3. Koszt realizacji zadania: O zt
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Baranów Sandomierski, dnia 24.04.2013

RiG. II. 6140.22.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
Ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Dotyczy odpowiedzi na wniosek

Odpowiadając na wniosek z daty 17 kwietnia 2013 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad zwierzętami
bezdomnymi i ich wyłapywanie" - Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
informuje jak niżej :

1. W roku 2012 Gminie Baranów Sandomierskim mimo usilnych starań nie udało się
zawrzeć umowy z żadnym schroniskiem na umieszczanie tam zwierząt w przypadku
wyłapania. Z tego też powodu nie dokonała wyłapywania zwierząt.

2. W punkcie tymczasowego przetrzymywania utrzymywane są 3 psy , jak dotychczas
nie udało się oddać zwierząt do adopcji.

3. Wydatki z budżetu Gminy związane z realizacją ustawy jak wyżej w roku 2012
wyniosły 3 738,14 zł (zakup karmy, szczepienie ochronne i inne usługi
weterynaryjne).

l x Adresat
lx a/a
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GMINA BESKO
ul. Podkarpacka 5

38-524 Besko
SR.6140.6.2013 Besko, 2013-04-23

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo nr RSOZ.LJDz.131/2013z dnia 17.04.2013r.
podaję dane dotyczące programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami:

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

-Gmina Besko zawarła umowę z firmą Usługi Techniczno Weterynaryjne
„Arka- Vet" Narożnowska Agnieszka ul. Sybiraków 34/1 ,37-700 Przemyśl
na wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami do czasu znalezienia właściciela
oraz przekazania zwierzęcia do adopcji.

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

- nie dotyczy.

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

- nie dotyczy.

p.o. Kierownik Bpferatu

$ _/> '̂Otrzymują: J&iJdślar
l x adresat
x a/a
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Od Urząd Gminy Białobrzegi <urzad@bial.regiony.pl>
Do <biuro@rsoz.org>
Odpowiedź do <urzad@bial.regiony.pl>

Data 2013-04-25 15:03

OUG. 1431.14.2013 Białobrzegi, 2013-04-25

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060Rzeszów

Dotyczy : Informacji na temat sposobu i skutków wykonywania przez Gminę Białobrzegi

zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2012 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: RSOZ L.Dz.131/2013 z dnia 2013-04-17 Urząd Gminy
w Białobrzegach informuje, że :
1. W 2012 r. Gmina Białobrzegi miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt oraz w razie potrzeby czasową opiekę nad nimi i ich leczenie z Lecznicą

Weterynarii CANVET, Ambulatorium Weterynaryjne, Ryszard Chudzik, 37-100

Łańcut, ul. Piłsudskiego 40.

2. W 2012 roku na ternie gminy Białobrzegi zostało wyłapanych 14 zwierząt bezdomnych.

W części przypadków były to zwierzęta chore lub ranne (potrącone przez samochody).

3. Na realizację całego w/w zadania wydatkowaliśmy w ub. r. kwotę 24 390,73 zł.

Poszczególne wypłaty dokonywane po wykonaniu usługi, na postawie bieżącej ewidencji

zwierząt (wyłapanych, leczonych).

mgr inż. Franciszek Masłoń

Wójt Gminy

Sprawę prowadzi:
mgr Karolina Piekło
inspektor w UG Białobrzegi, tel.: 17 224 52 20

http://mail.rsoz.org/mail/? task=mail& action=nrint#



Bircza, dnia 15.05.2013 r.

RG.6140.9.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35 - 060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo: RSOZ.L.Dz. 131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku, informuję:

1. W 2012 r. zostały zawarte umowy:
- ze Stowarzyszeniem Pomocy Psom Bezdomnym „Amicus"
w Przemyślu,
- z Panem Antonim Szałygą prowadzącym działalność gospodarczą
w zakresie: „Profilaktyka i terapia zwierząt" z siedzibą przy ul. Ojca
Św. Jana Pawła II 1/1, 37-740 Bircza.

2. W roku 2012 wyłapano 2 bezdomne koty i 7 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 3.600,00 zł, forma płatności: ryczałtowa

miesięczna.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a

Sporz.: T.Ślimaktel. (16) 6726091 wewn. 38



UliZĄD MIEJSKI
w Błażowej

Plac Jana Pawła i! 1
36-030 Błażowa

GiB.6140.5.2013
Błażowa 2013-04-24

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62
35 - 060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2013 r. znak: RSOZ.I.Dz.131/2013 Urząd
Miejski w Błażowej uprzejmie informuje:

1. Gmina Błażowa w 2012 roku posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Narożnowską Agnieszką Usługi Techniczno -
Weterynaryjne „Arka -vet" z siedzibą: ul. Sybiraków 34/1, 37 - 700 Przemyśl.

2. W roku 2012 wyłapano 6 szt. psów i wydatkowano ogółem za wyłapanie i utrzymanie
kwotę 17103,15 zł.

BURMISTRZ BŁAŻOWEJ

mSr Zygmunt Kusira



w Sfyffc !J3fef?.£QE3 Boguchwała dnia 2013-04-29

36-040' Boguchwała

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

Ad. ł)

Gmina Boguchwała udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
firmie : Gospodarka Komunalna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
ul. Kolejowa 15A, 36-040 Boguchwała,

Ad.2)

Z terenów Gminy Boguchwała zostało odłowionych 10 psów bezdomnych,

Ad.3)

Koszt realizacji całego zadania wyniósł : 30 961,23 zł brutto , forma płatności
umowa/zlecenie.

Ż up. Bf/RMlSTJtZA



URZĄD GMINY BO JANÓW
ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

NIP: 865-20-71-131

tel./fax: 15 8708-326
e-mail: ug@bojanow.pl

www.bojanow.pl

Bojanów 23.04.2013r.

OR.IV.6140.4.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

Ul. Słowackiego 24/62

35 - 060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej nr RSOZ.L.Dz. 131/2013

z dnia 17.04.2013r. (l9.04.2013r. - data wpływu do urzędu) w zakresie sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie" przewidzianego

ustawą o ochronie zwierząt wyjaśniamy:

Ad. 1.

Gmina w 2012 roku nie podpisywała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie

udzielała zleceń w tym zakresie. Zadanie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy

realizowane jest przez Gminny Zakład Usług Komunalnych.

Ad. 2.

W 2012 roku w gminie odłowiono dwa bezdomne psy. Jeden po kontroli weterynaryjnej został

zatrzymany w pomieszczeniu tymczasowym i zgłoszony do adopcji, a drugi ze względu na bardzo zły

stan zdrowia został uśpiony.

Ad. 3.

W 2012 roku na realizację zadania zapobiegania bezdomności zwierząt przeznaczono środki w wysokości

2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Z poważaniem:

nż. Zofia Kruk

Otrzymują:

1) Adresat

2) a/a



URZĄD GMIN*
Borowa

woj. podkarpackie
39-305 Borowa

-(4).
RG06142.3.2013.BG

Borowa, dnia 19.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W związku z Państwa pismem znak: RSOZ.Dz. 131/213 z dnia 17.04.2013 r.

uprzejmie informuję:

1. W 2012 roku Gmina nie posiadała stałej urnowy i nie udzielała zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.

2. W 2012 roku nie było przypadku wyłapywania lub utrzymywania na koszt Gminy

psów i kotów.

3. Nie poniesiono kosztów za opiekę nad zwierzętami, za umieszczenie

w schronisku.

Otrzymują:

1. Adresat.

2. A/a.



BURMISTRZ Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

BRZOSTKU Ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

Nasz znak: MKOS.6140.10.2013 Brzostek, dnia 26.04.2013r.

Burmistrz Brzostku w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.04.2013r. znak
RSOZ.L.Dz.131/2013 informuje, że w 2012r. Gmina Brzostek miała podpisaną umowę z
Panem Kazimierzem Kłęk, ul. Mickiewicza 21, 39- 230 Brzostek, lekarzem weterynarii
na świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi i zaniedbanymi zwierzętami. W
roku ubiegłym zapewniono opiekę 10 bezdomnym psom.
Koszt realizacji zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek wyniósł 4 146,91zł.
Wynikał on z bieżących działań podjętych w tym zakresie.

Z up. Burmistrza

mgr mz. Marzena Kolbus?
Kierownik Referatu

Otrzymuj a ' Mien'a ferrl'Jralne30 ( Ochroni/ Środowi?'

1. Adresat,
2. A/a(BZ).
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a .ODOHfffl Brzozów, 2013-04-23

GMiOŚ.7021.39.2013

RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE
OCHRONY ZWIERZĄT

35-060 RZESZÓW
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia br., które wpłynęło do tut.
Urzędu w dniu 19.04.2013r. dotyczące udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuję:

Ad.l Gmina Brzozów w 2012r. posiadała i posiada nadal zawartą umowę
z Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o w Jedliczu ul. Marii 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 do schroniska.
Gmina Brzozów posiada również zawartą umowę z PGK Sp. z o.o w Brzozowie
ul. Legionistów 10 do stałego świadczenia usług w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt( w szczególności psów) z terenu Gminy Brzozów
i przetrzymywania ich w przytulisku przez okres 3 dni.

Ad.2 W 2012roku PGK Sp. z o.o w Brzozowie odłowiło z terenu naszej gminy
3 psy, które zostały przekazane do adopcji nowym właścicielom .

Ad.3 Koszt realizacji całego zadania wynosił l 348,50 zł.

NACZELNIK WYBJ
Otrzymują: 1. Adresat \

0 A / ^-~^fft,t?r in;L*&€5.ta SzlAma
£-. r\l o



URZp GMINY BBZYSKA 36 7 / &I2,
38-212 Brzyska Brzyska 24.04.2013r.
woj. podkarpackie

R.6140.3.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35 - 060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

Dotyczy: wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2013r., znak: RSOZ.L.Dz. 131/2013 w sprawie
udzielenia informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie.
Urząd Gminy Brzyska informuje, że w 2012r. Gmina Brzyska miała na stałe podpisaną umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o. o w Jedliczu ul. Marii Konopnickiej 10 oraz Gabinetem
Weterynaryjnym lek. wet. Agnieszka Kobos; 39 - 225 Jodłowa 69.
W 2012r. zostały wyłapane 4 bezdomne psy z czego l został potrącony przez samochód, a później
nastąpił jego zgon, natomiast pozostałe psy zostały oddane do adopcji.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 1.854 zł. była to opłata za wykonanie usługi
dotyczącej wyłapania, transportu, sterylizacji, kastracji, odrobaczania, szczepienia, odpchlenia
i przetrzymywania do momentu adopcji bezdomnych psów z terenu Gminy Brzyska.
W 2012 roku nie mieliśmy podpisanej umowy ze schroniskiem, wyłapane bezdomne psy były
przetrzymywane do momentu adopcji, z naszych doświadczeń wynika, że jest to lepszy sposób niż
oddanie psa do schroniska, ponieważ po podpisaniu umowy adopcyjnej wiemy co się z psem dzieje,
natomiast po oddaniu psa do schroniska takiej wiedzy nie posiadaliśmy.



URZĄD GMINY CHŁOPICE
37-561 CHWPICE i49a Chłopice, dnia 23.04.2012

pow.jaro.ttawski

hl. {16) 624 00 00, NiP 792-10-63-513

RG.6140.8.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego - 24/62
35 - 060 Rzeszów

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2013r. nr RSOZ.LDz.131/2013 dotyczące
opieki nad bezdomnymi zwierzętami informujemy:

1. W 2012r. gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie zwierząt odbywało się w ramach
własnych tj. przez pracowników zatrudnionych w gminnym zarządzie
gospodarki komunalnej w Chłopicach.

2. W ciągu 2012r. wyłapano 6 bezdomnych zwierząt ( psów), które były
utrzymywane na koszt gminy. Wyłapane zwierzęta oddano do adopcji.

3. Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2012 roku nie przekroczył
2.000,00 zł.

Kierownik (Referatu

mgr MafefcrBfudek

Otrzymuje :

1. Adresat
2. a/a



URZĄD GMINY CHMIELNE
36-016 Chmielnik 50

Chmiemik23.04.2013

DA. 1431-2.3.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 kwietnia 2013 roku
znak:RSOZ.L.Dz 131/2013 w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - informuje, że:

Ad. l w 2012 roku Gmina Chmielnik miała podpisaną urno we na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z lekarzem weterynarii Panem Robertem Sączawą-
Gabinet Weterynaryjny ,36-053 Kamień ,Błonie 3a,

Ad.2 na terenie gminy Chmielnik w 2012 roku wyłapano bezdomnych zwierząt;
-pies szt.4
-kot szt. 2

Ad.3 koszt gminy na realizację w/w zadania wyniósł 1230 zł.
Płatności dokonywano zgodnie z umową zlecenia z dnia 2 stycznia 2012 roku
każdorazowo po wykonaniu usługi.

^ . z up- \\OJTAOtrzymują:
Magdalena W^k-

1. Wnioskodawca ZASTĘPCA WÓJTA

2. A/a.



l d e n t y a t o r
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Chorkówka, 2013.05.02

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

dotyczy: wniosek o udzielenie informacji publicznej, nr RSOZ.L.Dz. 131/2013 z dnia 17 kwietnia
2013 r.

Adl) Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stale umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Gmina Chorkówka w roku 2012 miała podpisaną umowę z Jedlickim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu, 38-460 Jedlicze, ul. M.
Konopnickiej l O na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad2) Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?

Liczba wyłapanych psów w roku 2012-13 sztuk.

Ad3) Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opieką
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna) ?

Koszt realizacji zadania w roku 2012 to 8.413,44 zł ( osiem tysięcy czterysta trzynaście złotych,
czterdzieści cztery grosze). Opłata za przyjęcie zwierząt do schroniska była opłatą jednorazową za
umieszczenie zwierząt w schronisku.

Otrzymują:
(H Adresat.
Y A/a.

•mgrinż. Bożemu Panek
Sekretarz Gminy



JBZĄD MIASTA i uMUNY
ui. Rynek l

37-611 CIESZANÓW
N I P 793-00-02-600 Cieszanów, 30.04.2013 r.
O.1431.04.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 kwietnia 2013 r., data
wpływu 18.04.2013 r. złożony przez Rzeszowskie Stowarzyszenie .Ochrony Zwierząt ul.
Słowackiego 24/62 35-060 Rzeszów w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywania.

W odpowiedzi na pytania zawarte w w/w wniosku informuje, że:

1. Gmina Cieszanów w 2012 r. nie miała stałej umowy na wyłapywanie i zapewnienie

opieki bezdomnym zwierzętom.

2. W 2012 roku na terenie Miasta i Gminy Cieszanów wyłapanych i oddanych do

schroniska zostało 6 psów.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł 1057,87 zł (zakup karmy).

z up. K0RMISTRZA
Miasta j^Gminy Cieszanów

{ażurek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



S.A.1431.06.2013 Cisną 22.04.2013r.

URZĄD GMINY CISNĄ
38-607 C I S N Ą

paw. ?f?ki
wól podkarpackie
te!''013)468 63 38

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

Urząd Gminy w Cisnej w odpowiedzi na Państwa pismo znak RSOZ L.Dz. 131/2013

przesyła informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie":

1. Gmina Cisną w roku 2012 miała zawartą umowę z Lekarzem Weterynarii Panią Katarzyną

Zabiega Przychodna dla zwierząt w Bukowsku 277, 38-505 Bukowsko. Zwierzęta w roku

2012 nie były umieszczane w schroniskach, ponieważ znaleziono dla niech nowych

właścicieli.

2. W roku 2012 wyłapano l psa bezdomnego z terenu Gminy Cisną.

3. Koszt realizacji zadania to kwota l 875,00 zł (słownie: Jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt

pięć złotych 00/100).Płatne przelewem na podstawie wystawionej faktury.

mgr
Referen! ds. soejalny<ffii



L.GGR.III.6140.2.13

Cmolas 2013-04-30

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek nr RSOZ.L.Dz.131/2013 z dnia 17.04.br w sprawie
informacji dotyczącej opieki na bezdomnymi zwierzętami informuję, że w 2012 r.;

- Ad. l Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

- Ad.2 Zostało złapanych 6 psów które wg uzyskanych informacji i ustaleń zostały
przywiezione i porzucone przez mieszkańców pobliskich miast. Jednak nie
udało się ustalić ich właścicieli. Psy zostały przekazane do adopcji
mieszkańcom gminy.

- Zd.3 koszt realizacji zadania był wyjątkowo niski i zamykał się kwotą 27 zł tj.
karma dla jednego psa na okres jego przetrzymania do czasu adopcji. Pozostałe
psy zostały przekazane do adopcji bezpośrednio po złapaniu.

Z poważeniem



GMINA CZARNA ,

WÓJT GMINY CZARNA
37-125 Czarna 260, pow. łańcucki; woj. podkarpackie; tel/fax 01 7 226 2324;

e-mail: sekretariat@gminaczama.pl; u.g.czarna@pro.onet.pl
www.gminaczama.pljwww.grninaczarna.biuletyn.net

WI.6140. 12.2013. Czarna dn. 24.04.2013 r.

Szanowna Pani Halina Derwisz
Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia

Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo znak RSOZ.L.Dz.131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. data

wpływu do tutejszego Urzędu 18.04.2013 r., dotyczących przesłania informacji związanych

z realizacją przez Gminę Czarna zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi

i ich wyłapywaniem poniżej przedstawiani żądane informacje:

1. W 2012 r. Gmina Czarna posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz

zapewnienie im opieki weterynaryjnej z: „CANVET" Ambulatorium Weterynaryjne Ryszard

Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, 37-100 Łańcut.

2. Na koszt Gminy w 2012 r. wyłapano i przekazano do schroniska 2 dorosłe psy i 13 kotów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. na terenie Gminy Czarna wyniósł 17557,61 zł. Za

umieszczenie zwierzęcia w schronisku ponoszono opłatę jednorazową.

46,
Czarna

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Pismo przygotował: Marcin Świątek, Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Czarna, tel. 172262606



U R Z Ą D
38-710
woj. poć

te!, (0-13)

Q M I N Y
'/ARNA

161-90-09 Czarna Górna, 19.04.2013 r.
tel./fax (0-135 461-92-33
RG. 6140.17*2013

Pani
Halina Derwisz
Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Urząd Gminy w Czarnej, Czarna Górna 74 udzielając odpowiedzi na Państwa wniosek
z dnia 17 kwietnia 2013 r. o dostępie do informacji publicznej zgodnie z art.2 ust. l ustawy
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 póz. 1198 ze zm.), informuje że:

Ad. 1. W 2012 roku nie mieliśmy podpisanej umowy i nie udzielaliśmy zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt żadnym podmiotom. Zwierzęta porzucane na naszym
terenie do tej pory nie były agresywne i nie bały się człowieka. Pozwalały zaprowadzić się
do naszego lek. weterynarii i dokonania niezbędnych zabiegów, a następnie przekazania
do nowego właściciela,

Ad. 2. Sześć dorosłych psów (w tym 3 suczki) znalazło dom - podwórko na terenie naszej
gminy. Dwie zostały wysterylizowane na nasz koszt, jedna na koszt osoby która ją
znalazła. Trzy małe suczki (szczeniaczki) zostaną wysterylizowane dopiero w tym roku.
Znalazły one dom za pośrednictwem STONZ w Sanoku.

Ad. 3, Koszt gminy w 2012 stanowił kwotę: 1075,86 zł. Płatne przelewem po wykonaniu
zabiegu lub zakupu.

Zakup obroży, smyczy,
wydane z psem

98

Karma

149,5

Odrobaczanie
sterylizacja

828,36

Z poważaniem™

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Spor/4dziła L Chudzik



GMINY

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Urząd Gminy w Czerrninie odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji

publicznej nr RSQZ.LDz.131/2013 z dnia 11.02.2009 r. w sprawie sposobu i skutków

wykonywania zadania,, opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "

informujemy, że:

1) Gmina w 2012 r. nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

2) W 2012r. nie zostały wyłapane żadne psy oraz koty, ponieważ nie zachodziła taka

konieczność

3} Nie poniesiono żadnych środków finansowych.

Otrzymują:

1) Adresat

2} A/a



U R Z Ą D GMINY
w Czadca, ul. Starowiejsia 6

woj. podkarpackie
38-120 CZUDEC

OR.1431.14.2013 Czudec, dnia 2013-04-24

RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE
OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

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

- w roku 2012 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 oddawane są do schroniska (o ile schroniska
dysponują wolnymi miejscami, jeśli nie psy są czasowo przetrzymywane
w odpowiednio przystosowanym miejscu na działce gminnej),

- w roku 2012 wyłapano łącznie 13 psów i 8 kotów.

- całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1744,32 zł.

SEKRET,
Agnieszi -ĄMaterna

GMINY



OŚR.6140.5.2013.KO Dębica, 24 kwietnia 2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu

22 kwietnia 2013 r.) znak: RSOZ.L.Dz. 131/2013 dotyczące udzielenia informacji na

temat realizacji zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem Wójt Gminy Dębica uprzejmie informuje, że w 2012 r. wykonanie

powyższego zadania zostało zlecone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji.

Ponadto Gmina Dębica posiada własne miejsce czasowego przetrzymywania

bezpańskich zwierząt, a to ze względu na brak możliwości podpisania umowy

z którymkolwiek ze schronisk na terenie województwa podkarpackiego,

a także na terenie innych województw. W działalności miejsca czasowego

przetrzymywania bezpańskich zwierząt gminę Dębica wspierał Inspektorat ds.

Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals - Dębica.

W 2012 roku do Urzędu Gminy Dębica wpłynęło 60 zgłoszeń dotyczących

bezpańskich zwierząt. W przypadku wszystkich bezpańskich zwierząt wyłapanych

z terenu Gminy Dębica prowadzona była na szeroką skalę adopcja przez Inspektorat

ds. Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals - Dębica, dzięki której bezpańskie zwierzęta

znajdowały nowy dom.

Całkowity koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 19 000 zł.

Otrzymują:
(T) Adresat.
2. aa.

mgr mSJtel&i \probot
. WójB



02.05.2013 F o u u b e Webmail:: Maił

Od Marcin Jaroslawski <marcin.jaroslawski@umdebica.pl>
DO <biuro@rsoz.org> /£,
Data 2013-04-30 08:57
Pnorytet Normalny

W odpowiedzi na wniosek znak: RSOZ.L.Dz.131/2013 o udostępnienie informacji publicznej Wydział
Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy informuje:

Ad. l
w 2012 roku Gmina Miasta Dębica zawarła umowę z Zakładem Usług Miejskich na utrzymywanie zwierząt
w przytulisku oraz ich wyłapywanie

Ad.2
W 2012 roku z terenu miasta Dębica zostało wyłapanych 85 psów

Ad.3
koszt realizacja całego zadania związanego z utrzymywaniem psów w przytulisku i ich wyłapywanie w 2012
roku to 52 025,37 zł. Forma płatności: 100 zł. netto za wyłapanie l szt. psa, natomiast dzienna stawka za
utrzymanie jednego psa to 5,95 zł. netto

Marcin Jarosławski

Wydział Infrastruktury Miejskiej
Urząd Miejski w Dębicy
ul Ratuszowa 2
39-200 Dębica
tel 146838216
fax 14 68 38 162
email: marcin.iaroslawski@umdebica.pl

nai l .rsoz .org /mai l /?_task= mai l &_acti on=pri nt&_ui d= 5245&_mbox= l N BOX



, . .
36-230 DO MARA D Z

woj, podkarpackie
t?.l. CO-.I3) 4347041

Domaradz, 22.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo RSOZ. l31/2013 z dnia 17.04.2013 w sprawie udzielenia
informacji publicznej o sposobie i skutkach wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Domaradzu informuje:

l .W 2012 roku Gmina Domaradz nie miała stałych umów ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. W 2012 roku Gmina Domaradz nie ponosiła kosztów związanych z wyłapywaniem i
utrzymywaniem bezdomnych zwierząt, ani innych wydatków związanych z realizacją tego
zadania.

Otrzymuje:
1. Adresat
2.a/a

Z ttp, yp/TA

Damiia yfawtóska



UKZĄD GMINY w DUSJECKU
u!. Przemyska 10

te!. (016)65 11 156
NIP 795-16-05-628

NZ: 6052/14/2013. Dubiecko dnia 24.04.2013r

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

W Rzeszowie.

W 2012 r Gmina Dubiecko miała zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z: Usługi Techniczno - Weterynaryjne „ARKA -wet" w Przemyślu
i Stowarzyszeniem Pomocy Psom Bezdomnym AMICUS w Przemyślu.
Wyłapywanie miało charakter stały (tz. kiedy była taka potrzeba),odłowione zwierzęta po
okresie karencji i leczeniu zostały oddane do adopcji.
O możliwości adopcji zwierząt gmina informowała w sposób zwyczajowo przyjęty: strona
internetowa i tablice ogłoszeń .
W realizacji tego zadania czynnie uczestniczyli wolontariusze z terenu naszej gminy
poprzez informowanie mieszkańców o możliwości adopcji ujętych zwierząt.
Na realizację tego zadania gmina wydatkowała z budżetu kwotę w wysokości 6753 zł.
W 2012 r zostało wyłapanych i leczonych : 12 psów . l kot i l sarna.
Informacje odnośnie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2013r. zawarte są

w załączniku do Uchwały Rady Gminy , które można znaleźć na stronie internetowej
naszej gminy ww.dubiecko.biuletyn.net, lub Dziennik Urzędowy Województwa
Podkarpackiego albo ww.prawomiejscowe .pl.

mgr
:

| Ędioordfl&smm
" gtara Gminy
•J



URZĄD MIEJSKI W DUKLI

SO.1431.12.2013 Dukla, 2013-04-25

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

Rzeszów ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na zgłoszony wniosek o udostępnienie informacji publicznej,

Urząd Miejski w Dukli informuje:

dot. pkt l
- w 2012 r. Gmina Dukla udzielała Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu ul. M. Konopnickiej 10 zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki do chwili przekazania bezdomnego zwierzęcia
do adopcji lub do schroniska dla zwierząt,

dot. pkt 2
- w 2012 r. wyłapanych zostało 8 bezdomnych psów,

dot. pkt 3
- w 2012 r. koszt realizacji w/w zadania wynosił 20000,- zł
za przyjęcie i utrzymywanie psa w schronisku gmina dokonywała jednorazowej opłaty.

BSz/MM

ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla

lei. (13) 433 0034, fax (13) 433 1011
e-mail: gmina@dukla.pl, www.dukla.pl

sit.



Z/\D ^
36-204 D Y D M | A Dydnia, 'dnia 30.04.2013 r.
wól podkarpackie

RGGN1SO6140. 2. 2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na państwa pismo znak: RSOZ.LDz. 131/2013 z dnia 17.04.2013 r.
niniejszym informuję, że:
1. Wójt Gminy przygotował uchwałę a Rada Gminy uchwaliła „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia
w 2013 r. uchwała Nr XXV/216/2013 z dnia 07 marca 2013 roku.
2. Gmina ma podpisaną umowę z Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o. o. ul. Marii Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze na świadczenie usług
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt. Kwota na ten cel to 5.000,00zł.
3. Odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni,
Dydnia 224, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej Sokołowski środki na
to zadanie to 1.500,00 zł.
4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje przez
zakup karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy
zarejestrowani są w RGGN i SO. Monitorowanie największych skupisk oraz współdziałanie
z organizacjami pozarządowymi, których celem jest opieka nad kotami wolno żyjącymi.
Kwota na ten cel 11500,00 zł.
5. Gmina zapewnia całodobową pomoc Lecznicy dla Zwierząt w Dydni, Dydnia 23 7a,
36 -204 Dydnia, Pan Wojciech Tabęcki Lekarz Weterynarii, ul. Józefa Bielawskiego 134,
36-200 Brzozów, tel. 013 4341460. Kwota na ten cel 2.000,00 zł.
6. W dniu 24.01.2013 r. Urząd Gminy w Dydni zwrócił się o zaopiniowanie projektu
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Dydnia w 2013 r. do:
- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzozowie, który w dniu 06.02.2013 r wydał
pozytywna opinię do przesłanego projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2013 r.,
- Kół Łowieckich.
Zarząd Koła Łowieckiego „JELEŃ" w Brzozowie w dniu 18.02.2013 r przysłał opinię i nie
wnosi uwag do projektu.
Zarząd Koła Łowieckiego „BAŻANT" w Brzozowie w dniu 20.02.2013 r. pozytywnie
opiniuje i wyraża poparcie dla w/w programu. Jednocześnie informuje, że zarząd udzieli
wszelkiej ewentualnej pomocy dotyczącej realizacji wspomnianego projektu.
Zarząd Koła Łowieckiego „JARŹĄBEK"w Sanoku nie wydało opinii.
Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR" w Sanoku nie wydało opinii.
7. Urząd Gminy - poprzez prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie
poziomu wiedzy mieszkańców m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także



adopcji zwierząt poprzez organizowanie kontaktów, ulotek i plakatów na zajęciach
edukacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy.
8. W 2012 r na terenie Gminy Dydnia odłowiono jednego psa po czym odnaleziono jego
właściciela.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej Strona l z l

odpowiedź na wniosek o udzielenie
Temat . .. ... . rr •„ ^:r,,

1.informacji publicznej iOUr/GFCUC
Maria Wyskiel Cedzidło - Referat Rozwoju Gospodarczego
<rgk@dynow.pl>

Do <biuro@rsoz.org>

Data 2013-04-26 10:32

Priorytet Normalny

Dzień dobry
W odpowiedzi na Państawa pismo znak: RSOZ.L.Dz. 131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. dotyczące
wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż w 2012 roku nie odnotowano przypadku
bezdomnego zwierzęcia.
Z poważaniem:
M. Wyskiel - Cedzidło

_ Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 8268
(20130426)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET Smart Security.

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



Roundcube Webmail :: informacja gm. Dynów Strona l z l

Temat informacja gm. Dynów ^
Od Mariola Kaszycka - UG Dynów /& ; l ' 3

<m.kaszycka@dynow. regiony. pl>

Do <biuro@rsoz.org>
Data 2013-04-29 13:22
Priorytet Normalny

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.04.2013 znak RSOZ.L.Dz. 13 1/2013 dotyczącego odpowiedzi
na wniosek o udzieleniu informacji publicznej na temat sposobu i skótków realizacji
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

Ad. 1. Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt takim instytucjom jak:
Stowarzyszenie Pomoct Psom Bezdomnym Amicus w Przemyślu ul. Dworskiego 56/1, 37-700
Przemyśl oraz Lecznicy dla zwierząt „Ada" ul. Zamoyskiego 15, 37-700 Przemyśl.

Ad.2. W 2012r . na terenie gm. Dynów odłowiono 4 psy.

Ad.3.Koszt realizacji zadania w 2012r. to 2 tyś. zł.

http://mail.rsoz.org/mail/?_task=mail&_action==print& uid=5236& mbox=INBOX 2013-04-7Q



D Z I K. O W I E C
36-1S2 DZIKOWIEC Ż

woj. podkarpackie
tel. (O-17) 7442 XOSł

tei ./fax 2274SO« («

UG.6140.6.2013 Dzikowiec 26.04.2013r.

Pani Prezes
Halina Derwisz
Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

dot. wniosku znak: RSOZ.L.Dz 131/2013

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy
Dzikowiec informuje:

l/ w 2012r gmina nie mała zawartej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych, ani nie udzielała zleceń w tym zakresie. Opieka nad zwierzętami
bezdomnymi była sprawowana przez Gabinet Weterynaryjny w Raniżowie
prowadzony przez Pana lek. wek. Jacek Sołtyski
21 na koszt gminy było objętych opieką 6 psów, w tym dla 4 psów bezdomnych
poszukano nowych właścicieli
3/ w roku 2012 na przedmiotowy cel wydatkowano kwotę : 5 410,00 zł ( słownie:
pięć tysięcy czterysta dziesięć złotych ).

Z up. Vy/t} J.T A
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GMINY W FREDROPOLU

woj. podkarpackie
37-734 Fredropoi

8

ROS.6140.3.2013

Fredropol, dnia 23.04.2013r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 17 kwietnia 2013r., Urząd Gminy w

Fredropolu informuje, że w 2012r. nie miał podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt, jednakże współpracujemy z Lecznicą dla Zwierząt., Ada", ul.

Zamoyskiego 15, 37-700 Przemyśl. W ubiegłym roku na terenie gminy wyłapaliśmy 6

bezdomnych psów i 4 koty, które zostały zaadoptowane przez mieszkańców naszej gminy.

Z uwagi na to, że zwierzęta przed oddaniem do adopcji zostały objęte opieką

weterynaryjną (tj. wyłapanie, szczepienia, odpchlenie, odrobaczenie itp.) to całkowity koszt

zadania wyniósł 1580 zł.

Otrzymują:

1. Adresatr

2. a/a



GMINA FRYSZTAK
- woj'podkaipackie Frysztak 2013-04-24

Gpr.6140.3.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2013 rokuznakRSOZ.L.Dz.131/2013 w
sprawie udzielenia informacji publicznej informuję:

Ad.l.
Gmina Frysztak w roku 2012 posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z

Jedłickim 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 .

W 2012 roku nie prowadzono wyłapywania zwierząt na terenie gminy Frysztak .

Ad.2.W roku 2012 opieką objętych zostało 4 sztuki psów utrzymywanych na koszt gminy Frysztak.

Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 5 293,40 zł. Dotyczył opieki weterynaryjnej
oraz zakupu karmy dla psów powierzonych opiece.

Opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku nie była uiszczana, gmina jest na etapie
realizacji porozumienia z Miastem Przemyśl w sprawie powierzenia opieki nad zwierzętami
schronisku w Orzechowcach, po wypowiedzeniu umowy przez schronisko w Mielcu.
Koszty wyłapania, transportu oraz opieki ustalane są indywidualnie w przypadku dokonania
zlecenia usługi.



Roundcube Webmail:: Informacja na temat bezdomnych zwierząt - Gmina Gać Strona l z l
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Informacja na temat bezdomnych zwierząt -
Gmina Gać

Od Justyna Homik <jhomik@gac.pl>

DO <biuro@rsoz.org>
Data 2013-04-23 12:46

Dzień dobry!

W odpowiedzi na pismo nr RSOZ.L.Dz.131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Gmina Gaćinformuje, że w 2012 roku nie miała
podpisanej stałej umowy oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Gmina
Gać nie poniosła żadnych kosztów wyłapywania zwierząt.

Z poważaniem

Justyna Homik- referent ds. ochrony środowiska

(20130423)
Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8256

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http:7/www.eset.pl lub http://www.eset.com

http://mail.rsoz.ora/mail/? ,,;A—ci fr\ o
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39-307 Gawłuszowice

Gawlu -
PGR.Po.02.2013 , l ,

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony
35-060 Rzeszów,.

ul Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo nr RSOZ.L.dz. 1 3 1/201 3 z dnia 17.0
Gawłuszowice informuje,

,. , Ad I Usługami związanymi z transportem, wylapywaiifem. i
*^'^ się firma pn.: Usługi techniczno-weterynaryjne- A.RKA-vet z Prze»^- ..-*1--
-̂"•-> miała w 20 1 2r podpisaną umowę.

(J

Ad 2 Brak danych,

Ad 3 brak danych ,

2
Otrzymują:

1 . Adresat.
2, A/a



U R Z Ą D M I E J S K I
w Głogowie Małopolskim

u i . Rynek l
36-060 Głogów Małopolski

teL/0-17/3517241: fex /0-17/8517522 Głogów Młp. 2013.04.29
OS.614Ó.8.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2013 roku znak: RSOZ.L.Dz.131/2013-
Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, że:

1. W roku 2012 Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie i transport do Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ulicy Ciepłowniczej, podmiotowi uprawnionemu
do wykonywania tych czynności- Panu Ireneuszowi Derwisz zam. 36-062 Zaczernić 997

2. W roku 2012 zostało wyłapane i przekazane do opieki w schronisku na koszt Gminy
16 sztuk psów.

3. Na realizację powyższych zadań Gmina Głogów Młp. w roku 2012 wydała 6741,00 zł

Z poważaniem

Z upowaahfenia Burmistrza

L I

Otrzymują:
(j) Adresat
2. A/a



4 Ijf /
Urząd Gminy Grębów

39-410 Grębów, Grębów 394
tel. 15 811 27 15, fax 15 811 28 05, e-mail: ug@grebow.com.pl

www.grebow.com.pl

OŚ.7003.48.2013 Grębów 30.04.2013 r.

RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE
OCHRONY ZWIERZĄT

UL. SŁOWACKIEGO 24/62
35-060 RZESZÓW

Urząd Gminy w Grębowie w związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie
informacji publicznej znak RSOZ.L.Dz.131/2013 z dnia 17.04.2013 r. na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje co poniżej :

l . Gmina Grębów w roku 20 1 2 nie miała z nikim stałej umowy i nie udzielała nikomu
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt .

2. na terenie Gminy Grębóww 2012 roku w gospodarstwie rolnym zgodnie z podpisaną
umową z dnia 15.10.2012 r. na przetrzymywanie i opiekę bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Grębów utrzymywany jest jeden bezdomny pies , którego łączny koszt
utrzymania do 31.12.2012 r. to kwota l 270.00 zł brutto /słownie : jeden tysiąc
dwieście siedemdziesiąt zł / ,

3. Gmina Grębów w 2012 r. ponosiła łączny koszt w wysokości l 925.47 zł /słownie:
jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia pięć zł 47/100 / za badania kliniczne i leczenie
dwóch bezdomnych psów poszkodowanych w zdarzeniach drogowym w miesiącu
kwietniu i sierpniu ubiegłego roku .

Z un WÓJTA

mgrinż R
Następca Wójta

Otrzymują :
l x Adresat
l xa/a

NIP:86711 76084
REGON: 000544190

Konto: BS w Grębowie 55940700002001000001140002



Gmina Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne dnia 23.04.2013r.

SE.1431.9.2013
Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo nr RSOZ.L.Dz.131/2013, które do tut. Urzędu Gminy
wpłynęło w dniu 18.04.2013r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie informuję:

Ad. l Urząd Gminy Grodzisko Dolne w 2012 r. na wyłapywanie, leczenie
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom miał zawartą UMOWĘ z Panem Jerzym
Sulikowskim, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie miasta Sarzyna pod nazwą
Gabinet Weterynaryjny „ESKULAP" wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna świadczący na podstawie powyższej umowy
usługi weterynaryjne dla Gminy Grodzisko Dolne. Powyższy Gabinet zapewnia także
całodobową pomoc weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Równocześnie informuję, że Urząd Gminy Grodzisko Dolne miał zawarte
POROZUMIENIE z Gminą Miejską Przemyśl w sprawie przyjmowania z terenu Gminy
Grodzisko Dolne bezdomnych zwierząt do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Orzechowcach.

Ad. 2 W 2012r. na terenie gminy Grodzisko Dolne wyłapane zostało sześć psów.

Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania poniesiony przez Urząd Gminy Grodzisko
Dolne w 2012 r. wyniósł łącznie 19 553,97 zł. (w tym usługa weterynaryjna wraz
z gotowością świadczenia usług 7 149,97 zł. i koszty utrzymania zwierząt W schronisku
to kwota 12 404,00 zł.).

Na zadanie związane z utrzymaniem psów w schronisku środki zostały przekazane
w formie dotacji, natomiast za usługi weterynaryjne i gotowość świadczenia usług, płatność
przekazywana jest miesięcznie po przedłożeniu rachunku.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa. mgr Jact

Urząd Gminy Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a

tel.: +48 017 242 82 65
fax: +48017 243 60 38
urzad@grodziskodolne.pl
www.grodziskodolne.pl



iMINY
37-413 Harasiuki

RRG-IY.6140.5.2013

Harasiuki, dnia 30.04.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 kwietnia 2013 r. (data
wpływu 19 kwietnia 2013r) informuję:

Ad. 1. Gmina Harasiuki w roku 2012 zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki Pani lek. Wet. Annie Smyk, która prowadzi „Gabinet Weterynaryjny Anny Smyk" w Lipinach
Górnych, oraz Panu lek. wet. Henrykowi Łój, który prowadzi „Lecznice Weterynaryjną" w
Krzeszowie nad Sanem.

Ad. 2. W roku 2012 Gmina Harasiuki oddała jednego psa pod opiekę Pani lek. wet. Anny Smyk która
prowadzi „azyl" dla bezdomnych zwierząt (brak wolnych miejsc w schroniskach). Dla drugiego pieska
Gmina Harasiuki znalazła nowego właściciela (przed adopcją suczka została wysterylizowana na koszt
gminy).

Ad. 3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 1337 zł. Za umieszczenie bezdomnego
psa w „azylu" gmina poniosła jednorazową opłatę na podstawie wystawionej faktury.

Z poważaniem

inz
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odpowiedz na wniosek o udzielnie inf.
publicznej

Od Bogusław Hałucha <bogdan@horyniec-zdroj.pl>

DO <biuro@rsoz.org>

Data 2013-04-29 09:06

Priorytet Normalny

Witam]

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina
Horyniec-Zdrój informuje:
1. W 2012 roku gmina nie posiadała stałych umów na wyłapywanie lub
zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
2. W 2012 roku nie prowadzone były zbiorcze dane o ilości zwierząt
wyłapanych lub utrzymanych na koszt gminy.
3. W 2012 roku były płatności za opiekę weterenaryja za leczenie
potrąconego bezdomnego psa. Koszt ok 250 zł.

Bogusław Hałucha

Pozdrowienia,
Bogusław Hałucha

KttTI •//!•"".• ł -~



U R Z Ą D Q y IN Y Ą l? /
W HYŻNEM

36-024 HYŻNE
(3) woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 22-95-003

Hyżne,dn. 2013-04-29
ŚGK-1431.2.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

35-060. Rzeszów

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 17.04.2013r informujemy, że:

1. Gmina nie posiada stałej umowy na odławianie zwierząt, odławianie prowadzi się tylko

na interwencję.

2. Gmina posiada podpisaną umowę na pomoc weterynaryjną z Gabinetem Weterynaryjnym

z siedzibą w Kamień - Błonie 3a, prowadzonym przez lek, weterynarii Pana Roberta

Sączawę.

3. W roku 2012 przy pomocy w/w lekarza weterynarii odłowiono 4 psy, które zostały

adoptowane przez osoby prywatne.

4. W roku 2012 w budżecie Gminy na realizację w/w programu wydatkowano środki

finansowe w wysokości 2025,00 zł za pomoc w odłowieniu, szczepienia i opiekę

do czasu przekazania zwierząt do adopcji.

ZASTĘPCA WÓJTA
Gminy Hyżne

mgr Jamna Błońska



URZĄD GMINY
Iwierzyce 80

39-124 Iwierzyce
woj. podkarpackie

ROŚ.6073.3.2012 Iwierzyce, dnia 16.04.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

35-060 w R z e s z o w i e
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na Państwa pismo RSOZ. Ldz.131/2013 z dnia 17.04.2013 r.
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ,Urząd Gminy w Iwierzycach
informuje, co następuje :
1.Gmina posiada zawartą umowę z osobą, która zajmuje się wyłapywaniem

bezdomnych zwierząt.
W przypadku wyłapania zwierzęcia , w pierwszej kolejności staramy się
ustalić czy nie posiada właściciela lub znaleźć osobę chętną do adopcji,
a dopiero w ostateczności umieścić w schronisku dla zwierząt.

Do chwili podjęcia tych działań i ustalenia w/w danych, są one doraźnie
przetrzymywane u osoby, z którą posiadamy spisaną umowę.

Powyższe działania sprawiły, że w przeciwieństwie do lat poprzednich
nie mieliśmy potrzeby umieszczania zwierząt w schronisku.

2. W 2012 r. wyłapanych zostało 9 bezdomnych psów / 2 adoptowano ,
2 odnaleziono właściciela, 3 po wypadku, 2 leczone / i 2 koty .

3.Całkowity koszt związany z wyłapywaniem, opieką weterynaryjną,
dokarmianiem oraz utylizacją padłych zwierząt w 2012 r.
wyniósł 8.065,48 zł.

tó
Kierownik|/ Referatu

Rolnictwa i Ochrony Środowiska



GMINA
IWONICZ-ZDRÓJ

Al . Słoneczna 28
38-440 Iwonie* - Zdrój Iwonicz-Zdrój dn.23.03.2013 r.

RB04.1431.3.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2013 r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej, działając w oparciu o art. 13 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z póz. zm) udzielam
następującej informacji na zadane pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki ?
Gmina w 2012 r. zawarła umowę na wyłapywanie, transport, opiekę weterynaryjną
i umieszczenie w schronisku z firmą „Remondis" KROeko sp. z o.o. z siedzibą w
Krośnie.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt ( psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.
W roku 2012 wyłapano łącznie 4 psy. Dwa z nich zostały umieszczone w schronisku
dla zwierząt, jeden w domu zastępczym, a jeden został uśpiony z uwagi na brak
rokowań na przeżycie.

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę ( jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?
Łączny koszt realizacji zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w
roku 2012 r. wyniósł 12 230,36 zł, z tego:
- wyłapywanie, transport, opieka wprzytulisku - 4 356,52 zł,
- opieka weterynaryjna -146,00 zł,
- umieszczenie w schronisku - 3 695,00 zł (opłata rycząłtowa, jednorazowa),
-zbiórka i unieszkodliwianie martwych zwierząt - 252,84 zł,
- utrzymanie gotowości przez EKO-Pogotowie - 3 780,00 zł.

Otrzymują:

l.Adresat,

2.A/a



GMINA
37-405 .Jarocin 159 Jarocin, dnia 24.04.2013 r.

woj podkarpackie

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35 - 060 Rzeszów

INFORMACJA PUBLICZNA

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

- Nie było stałych umów, zlecono wyłapanie 3 psów Gminnemu Zakładowi
Komunalnemu w Jarocinie

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

- 3 psy (zaadoptowane przez GZK Jarocin)

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

- W 2012 r. Gmina nie poniosła kosztów za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami



BURMISTRZ
MIASTA JAROSŁAWIA

KOŚ. 1431.03.2013
Jarosław, dn. 29-04-2013r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18-04-2013r. dotyczący udostępnienia informacji
publicznej, działając na podstawie art. 6, art. 10 ust. l i art. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) - niniejszym
udzielam informacji objętej wnioskiem.

Ad.l.
W roku 2012 Gmina Miejska Jarosław nie miała stałych umów ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienia im opieki.

Ad.2.
W roku 2012 do Schroniska w Orzechowcach zostało przewiezionych 50 psów pochodzących z
terenu miasta Jarosławia.

Ad.3.
W roku 2012 zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Miejskiej Jarosław środki finansowe w
wysokości 81 040 zł na zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
Koszt realizacji zadania w w/w zakresie opiewał na kwotę 79 040 zł.

TRZA
Marta fłoszaj

Otrzymują- Z"E3 NaczelnikifflłB«ałiio5spoil3rki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

'l.) Adresat
a/a KOŚ



Jasienica Rosielna dnia 2013-04-30

RGG.6140.06.2013.K

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo znak: RSOZ.L.Dz.131/2013 z dnia 17.04.2013r. Urząd

Gminy w Jasienicy Rosielnej przesyła odpowiedzi na postawione pytania:

1. W 2012 roku Gmina Jasienica Rosielna miała zawartą umowę na odławianie bezdomnych

zwierząt z Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.

z o.o. z siedzibą w Jedliczu ul M. Konopnickiej 10, natomiast nie posiadano podpisanej

umowy ze schroniskiem dla zwierząt. Przyjęcia jedynego bezdomnego psa w ubiegłym

roku podjęło się Przytulisko „U Majki" 38-123 Wysoka Strzyżowska 559.

2. W 2012 roku odłowiono z terenu Gminy jednego bezdomnego psa.

3. Ryczałtowy koszt realizacji zadania wyniósł 600 zł.



URZĄD GMINY JASŁU
ul. Słowackiego 4

3S-200 JASŁO
woj podkarpackie

AGiOŚ.6140.14.2013 Jasło, dnia 26 kwietnia 2013 roku

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 kwietnia

2013 roku (wpływ: 18 kwietnia 2013 roku), znak: RSOZ.L.Dz.131/2013, działając na

podstawie art. 13 ust. l i art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 roku — o dostępie do

informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.), informuję co

następuje:

1. W 2012 roku wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się na podstawie zawartej

umowy z Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze, natomiast zapewnienie im opieki

zlecano Opiece Nad Zwierzętami Rafał Pałka, ul. Sikora 91, 32-300 Olkusz, jak

również przeprowadzano adopcje zwierząt na podstawie zawartej umowy z Gabinetem

Weterynarii „ANIMAL" Marcin Potempa, ul. Czackiego 5,38-200 Jasło.

2. W 2012 roku na terenie Gminy Jasło odłowiono na koszt Gminy 9 dorosłych psów,

7 szczeniąt oraz 6 kotów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku polegającego na zapewnieniu opieki

bezdomnym zwierzętom wyniósł 21 867,85 zł. Formą płatności była jednorazowa

opłata za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku.

2 up. Wi
A
Wójta

mgri Lazur

Otrzymują:

1. Adresat,

2. a/a.



3 MIASTA,
w JAŚLE

38-200 JASŁO, RYNEK 12
tei . 44 86 311. fax 44 62 9/

OŚ.6140.2.2013 Jasło, 2013-04-24

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35 - 060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miasta w Jaśle
informuje:

1. Umowy zawarte w 2012 r.:
- Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o -
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Jasło
i dostarczania ich do tymczasowego punktu przetrzymywania lub przetrzymywania
ich przez okres 7 - 15 dni oraz dostarczenia ich do schroniska,
- Gabinet Weterynaryjny ANIMAL Magdalena Potempa, Marcin Potempa s.c. -
całodobowa pomoc weterynaryjna zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach
drogowych.

2. W 2012 r. wyłapano i przetrzymywano w tymczasowym punkcie 28 psów.

3. Całkowity koszt zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2012 r. wyniósł
22 633,- zł. (pasza, opieka, usługi weterynaryjne). Należności płatne na bieżąco
za faktury wystawiane na podstawie odrębnych zleceń.

Z iip. Burmistrza
Kierownik

Wydziah Bekony Środowiska

Otrzymują:
(•^Adresat,
- a/a.



U I U A D G M I N Y
37-232 Jawornik Polski

NIP 794-12-50-879
Regon 000536060
tel (0-16)6514014

RRG.6140.3.2013 Jawornik Polski 06.05.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35 - 060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej RSOZ.L.DZ.131/2013 z dnia
17 kwietnia 2013 roku Wójt Gminy Jawornik Polski informuje:

1. W 2012 roku Gmina Jawornik Polski nie miała stałych umów tytułem sprawowania opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywania.
W 2012 roku zawarto 3 zlecenia w tym przedmiocie. Zawarte umowy zlecenia dotyczyły
wyłapania bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Zleceniobiorca prowadzi we
własnym zakresie schronisko, w którym umieszczono według naszej wiedzy zwierzęta.

2. W 2012 roku wyłapano ogółem 11 sztuk bezdomnych zwierząt w tym 8 szczeniaków,
utrzymywanych na koszt Gminy.

3. Koszt wyłapania i zapewnienia opieki dla w/w zwierząt wyniósł ogółem 2.000 zł.
Zleceniobiorcy każdorazowo uiszczano ustalony koszt w formie zryczałtowanej.

Z poważaniem:

SEKRETARZ GMINY

mgr Agm

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Sporządził:
E. Macieląg.



BURMISTRZ
GMINY JEOLICZE

woj. podkarpackie

RO. 1 43 1.20.20 1 3. MT Jedlicze, dn. 23 kwietnia 2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W nawiązaniu do pisma z dnia 17 kwietnia 2013 r. znak: RSOZ.L.Dz.131/2013
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:

W roku 2012 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 i dostarczenia
do schroniska.

W 2012 roku wyłapano na terenie Gminy Jedlicze 23 bezdomne psy i 2 koty.
Koszty wyłapania, utrzymania i transportu w/w zwierząt wyniosły 21 201,11 zł natomiast
koszt utrzymania zwierząt w schronisku za 2012 rok wyniósł 25 632,00 zł.

Formą płatności za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku w Cieszynie
była opłata za przyjęcie psa oraz miesięczny ryczałt.

W bieżącym roku Gmina Jedlicze nadal realizuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
posiada w/w umowę na wyłapywanie zwierząt z Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Jedliczu i umowę na przyjęcie
bezdomnych zwierząt do schroniska w Cieszynie

Otrzymują:
(j) Adresat;
2. A/a.

SdnocMWV*t- •"•>-'' *•""



KJjRZĄD GMINY
37-430 Jeżowe

Jeżowe, dnia 23. 04.20 1 3r.-
N1P 865-17-98-440

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
36-060 Rzeszów

Urząd Gminy w Jeżowem przesyła informację na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania; opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt;
- w 2012 roku gmina nie posiadała stałej umowy. Jeżeli zachodziła taka konieczność, dla
bezdomnych zwierząt szukaliśmy nowego właściciela na terenie wsi,
- w 2012 roku gmina nie ponosiła żadnych kosztów na wyłapywanie i utrzymanie
bezdomnych zwierząt,
-w 2012 roku wydatki na opiekę lub umieszczenie zwierząt w schronisku itp. wynosiły O zł.

W
l K Y ,TEŻO'WE

Do wiadomości; inż, Gajkiąl fesiczka
l.A/a.



WÓJT GMINY JODŁOWA
39-225 Jodiowa

>ow. dębicki, woj. podkarpackie
Jodłowa,dnia:06.05.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

W nawiązaniu do pisma nr RSOZ.L.Dz.131/2013 z dnia 17 kwietnia
2013r. informuję:

ad.1
W 2012 roku Gmina Jodłowa nie zawierała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

ad.2
W2012r. Urząd Gminy Jodłowa przyjął 15 zgłoszeń o bezdomnych psach.
Po podjęciu interwencji, leczeniu weterynaryjnym , chipowaniu- 13 zwierząt trafiło
do adopcji .Dwóch zwierząt nie udało się uratować ( zdarzenie drogowe ).

ad.3

Koszty opieki weterynaryjnej , poszukiwania nowych właścicieli ( ogłoszenie w prasie )
wyniosły w 2012r. 4 193,00zł.

JTA

Krzyżak
Wójta

Otrzymują;
1. Adresat
2. A/a



UJftZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE

37-220 itaikztip. u l .
oowlat i-Tzeworsk

Kańczuga, dnia 25.04.2013.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.04.2013 r

przesyłam informację:

Miasto i Gmina Kańczuga w 2012 roku nie miała stałej umowy i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W w/w roku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga wyłapano dwa bezdomne psy.

Koszt realizacji całego zadania tj. opłaty weterynaryjne oraz pomoc dla nowych
opiekunów w 2012 roku zamknął się w kwocie 773 zł.

Z poważaniem

Z up

Argasińska
TA R Z



Kolbuszowa dnia 2013.04.24
SM 5521.3. 106.2013

o -o h r P oko j u <-- •l > *- V«inuszowa
-100 ^olr,;i:\,v 223• - • -

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa pismo l.dz. RSOZ. 131/2013 w sprawie realizacji „Programu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zwalczania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kolbuszowa": informuję, że:

- w 2012 r. Gmina Kolbuszowa nie zawierała umów na wyłapywanie bezpańskich zwierząt.
Zadanie to realizuje Straż Miejska, bezpańskie psy po przebadaniu przez lekarza weterynarii
umieszczane są w punkcie opieki nad zwierzętami w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego
111 a, gdzie przebywają do czasu adopcji. Opieka nad kotami wolno żyjącymi polega na ich
dokarmianiu, w razie potrzeby udzielaniu pomocy weterynaryjnej oraz wyszukiwaniu osób
chętnych do adopcji. Gmina finansuje również zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt
przekazywanych nowym właścicielom, a w uzasadnionych przypadkach wspomaga ich
również poprzez dostarczanie pożywienia

— w punkcie opieki przebywało 56 psów, opiekowano się 14 kotami

- na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w budżecie Gminy
przewidziano 6500 zł., wydatkowano 7014,43 zł, w tym:
a/ zakup karmy, wyposażenia kojców 3124,42
b/ zabiegi weterynaryjne, w tym również leczenie psów po wypadkach drogowych 3890,01
zł.

Sporz. 2 egz.
Egz. nr l adresat te'OMf NDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
Egz. nr 2 a/a V wKolbuszowe't
Wyk. GD
Sprawę prowadzi:
Grzegorz Dzimiera pok. 19
tel. 172271 333 wewn. 229



Roundcube Webmail:: Gmina Kołaczyce **7 «C ̂  c<! Strona l z l

Temat Gmina Kołaczyce ,
f ^--: '• \ **• -: f-. • f~ć l l f

Od <renatakania@kolaczyce.itl.pl> •* ''•>-* '-** J -̂ •-' "^~-
Do <biuro@rsoz.org>

Data 2013-04-25 15:24
Priorytet Normalny

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17 kwietnia 2013 r. znak
RSOZ.L.Dz.131/2013 Urząd miejski w Kołaczycach informuje, że
Firmą zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Kołaczyce jest Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu. W 2012 r. firma ta na nasze zlecenie
wyłapała l psa i przetransportowała go do schroniska w Olkuszu. .Koszt
wyłapania i przewiezienia psa wyniósł 1492,96 zł a umieszczenia psa w
schronisku kosztowało 1845 zł.

Z poważaniem:

inspektor ds. ochrony środowiska

Renata Kania

http://mail.rsoz.org/mail/? task=mail& action=nrint#



38-420'KORCZYNA
ul. Rynek 18a, tel. 1343 54080

Korczyna dnia 29.04.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Odpowiadając na pismo z dnia 18 kwietnia 2013r. znak: RSOZ.L.Dz.131/2013 w

sprawie informacji publicznej, Gmina Korczyna, podaje do wiadomości:

1. Wyłapywania (odławiania) bezdomnych zwierząt dokonuje Jedlickie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 10,

w Jedliczu (tel. kont. 013 43 521 51), na podstawie stosownej, obowiązującej umowy z

Gminą Korczyna, w przypadkach indywidualnych zgłoszeń dokonywanych przez

mieszkańców lub Policję.

2. W roku 2012 z terenu gminy Korczyna wyłapano 7 szt. psów bezpańskich. Pozostałych

zwierząt nie odnotowano.

3. Całkowity koszt realizacji całego zadania na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2012r

wyniósł: 16.500,58 zł (brutto). Były to jednorazowe wpłaty za wykonanie poszczególnych

usług tj. osobno za wyłapywanie (w tym opieka weterynaryjna, 14 dniowy pobyt w

przytulisku) oraz osobno za przyjęcie i dożywotnie utrzymanie psów w schronisku, które

wyraziło zgodę na przyjęcie tych zwierząt.

Z poważaniem

INY
NA

mgr Jan Zych

Otrzymują:

(L) Adresat

2. A/a



Roundcube Webmail:: Informacja z Urzędu Gminy Krasiczyn. K"1/«J / C T , *] *i Strona l z l

Temat Informacja z Urzędu Gminy Krasiczyn.
Od UG Krasiczyn <ugkrasiczynl@poczta.onet.pl>
DO <biuro@rsoz.org>
Data 2013-04-19 07:43
Priorytet Normalny

W odpowiedzi na Wasze pismo RSOZ.L.DZ.131/2013 Urząd gminy w Krasiczynie informuje:
1. Gmina Krasiczyn posiada stałą umowę z Usługi Techniczno-Werterynaryjne ul.Sybiraków 34/1 w
Przemyślu w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki.
2. W 2012r wyłapano 14 bezdomnych psów.
3. Koszty realizacji całego zadania wyniosły 8.573,- zł. w oparciu o umowy.



Urząd Gminy w Krempnej
38-232 Krempna 85

pow. jasielski woj. podkarpackie
REGON 000548092, N1P 685-23-24-558

UG 1431.10.2013 Krempna 2013-04-22

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 kwietnia 2013r. znak RSOZ.LDz.131/2013, Urząd Gminy w
Krernpnej informuje:

- Na terenie gminy w 2012 roku nie było zdarzeń wyłapywania bezdomnych zwierząt.
- Gmina nie posiada umów na wykonywanie powyższego zadania.
- Gmina posiada umowę z Gabinetem Weterynaryjnym ,rAnimal" Potempa Magdalena

Potempa Marcin s.c z siedzibą w Jaśle ul. Czackigo 5 38-200 Jasło, na zapewnienie pomocy,
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Jednocześnie informuje się, że Gmina Krempna jest gminą typowo rolniczą o pow. ok.200km2, z
tego ok. 70% powierzchni pokrytych jest lasami. W gminie zameldowanych jest 2037
mieszkańców
Psy służą w przeważającej mierze do pilnowania stad zwierząt hodowlanych oraz zagród
gospodarskich i z tego też powodu mają zapewnioną szczególną opiekę.
W gminie Krempna mieszkaj ą również aktywni myśliwi, którzy są właścicielami tzw. psów
myśliwskich. Zwierzęta te są otoczone szczególną opieką swoich właścicieli.
Ponadto informuje się, że na terenie gminy, do tej pory nie wystąpił problem zwierząt bezdomnych.
Problem kotów wolnożyjących nie występuje - hodowane są w gospodarstwach rolnych.

Otrzymują:
l .Adresat
2.A/a

*,--.„.*. jwpsj*>r4fcft<L«,,
i^rfwiiy M0<fow/Ste i Sespodafc |



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

Krosno, 09.05.2013r.
KS.6140.2.1L2013.D

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Odpowiadając na pismo z dnia I7.04.2013r. znak: RSOZ.L.Dz.131/2013, uprzejmie
informuję:

W 2012r. na terenie miasta Krosna zostało wyłapanych 39 psów i 4 koty, w tym:
- 5 psów przekazano do schroniska,
- 30 psów zostało adoptowanych, .
- koty zostały przekazane do domów tymczasowych.
Wyłapania były wykonywane przez REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry l w Krośnie do
końca I kwartału 2012r. Potem firma wypowiedziała umowę. Przeprowadzono postępowanie w celu
wyłonienia nowego wykonawcy, jednakże bez skutku. W związku z powyższym interwencyjne
wyłapywanie (zwierzęta chore i stwarzające zagrożenie) przeprowadzane było przez Straż Miejską.
Po wyłapaniu zwierzęta były przetrzymywane w przytulisku przy ul. Rzeszowskiej w Krośnie.
Wszystkie wyłapane zwierzęta objęte były opieką lekarską (odrobaczenie, odpchlenie oraz inne
niezbędne zabiegi weterynaryjne). Pierwszych pięć psów było przekazanych do schroniska w
Olkuszu. Koszt przyjęcia 1850 zł za l psa. Po utworzeniu własnego przytuliska i znacznemu
zmniejszeniu kosztów związanych z utrzymaniem psów, zwierzęta nie były przekazywane do
schronisk. Po potwierdzeniu dobrego stanu zdrowia przeznaczane były do adopcji. Zadania
związane z opieką nad zwierzętami i ich adopcją były prowadzone wspólnie z Krośnieńskim
Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt.

Cały koszt zadania w 2012r. przekroczył 106 000 zł..

Nacz>
Komu'

Otrzymują:
(T) Adresat
2. A/a



URZĄD GMINY .n. i
38-422 K r o ś c i e n k o Wyżnę 47^'
ul. Południowa 9) woj.podkirpackie
NTP 684-18-43*022, RBgefl 370243782
tel./fax: i 3 43 M1-90, 13431-68-60
WGOŚ III 0124. 04.2013

Krościenko Wyżnę 2013-05-07

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 kwietnia
2013 roku, udzielam następującej odpowiedzi na zadane pytania:

1. W 2012 roku Gmina Krościenko Wyżnę posiadała podpisaną umowę na
wyłapywanie zwierząt bezdomnych z Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Jedliczu ul. M. Konopnickiej 10.

2. W roku 2012 zlecono wyłapanie tylko jednego psa, który został przewieziony
do schroniska w Mielcu, za co ponieśliśmy jednorazową opłatę w wysokości
1500 zł brutto.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 zamknął się w kwocie 2 583,88 zł
brutto.

Z poważaniem

Otrzymują;

-•N
l .J Adresat

A/a



Koundcube Webmail:: intormacja publiczna z Gminy Krzywcza Strona l z l

Temat Informacja publiczna z Gminy Krzywcza
Od Robert Kaszycki <rkaszycki@ugkrzywcza.pl>
Do <biuro@rsoz.org>
Data 2013-05-15 08:07

W odpowiedzi na pismo znak RSOZ.L.Dz.131/2013 z dnia 17.04.2013r informuję, że:
1. W 2012r gmina Krzywcza udzieliła sześć zleceń na wyłapywanie, opiekę i przekazanie
do adopcji psów "Stowarzyszeniu Pomocy Psom Bezdomnym "AMICUS"w Przemyślu ul.
Dworskiego 56/1.
2. Odnotowano sześć ujętych bezpańskich psów.
3. Ogólne koszty zadania wyniosły 3250,OOzł. Płatność za każde zlecenie wahała się od
300 do 700 złotych.

Kaszycki Robert
Kier. Ref. Gosp.Kom.

http://mail.rsoz.org/mail/?_task=mail&_action-print&_uid=5395&_mbox=INBOX 2013-05-15



6MDW KOIYŁÓWKA
KA 527

e-mai!:sekretariat^scufylowka.pj
REGON Oft0544f)0.i M!l- S.K-B--D6-ÓJ3

Kuryłówka, dn.24.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
Ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.04.2013 r. 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 w 2012 r. posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnianie im opieki z Gabinetem Weterynaryjnym „ESKULAP" w Nowej Sarzynie -
Jerzy Sulikowski..
2. W 2012 - l pies został przekazany do Schroniska w Orzechowcach k. Przemyśla,

- l pies został złapany przez P. Jerzego Sulikowskiego - Gabinet Weterynaryjny
W Nowej Sarzynie i przekazany do adopcji,

- l bezdomny pies został przekazany do adopcji na terenie gminy;
3. W 2012- całkowite koszty Gminy poniesione na realizacje programu opieki i zapobieganie
bezdomności zwierząt wyniosły - 13.542, 98 zł. (opłata ryczałtowa dla schroniska, za
usługi weterynaryjne, koszt zakupu kojca w schronisku, doraźne usługi weterynaryjne).

Strona l z l

Urząd Gminy Kuryłówka, 37-303 Kuryłówka tel. (017) 243 80 10, fax. (017) 242 69 94,

e-maił: sekretariat@kurvlowka.pl. www.kurvlowka.pl



Leżajsk, 2013-04-22

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

Or.1431.10.13 35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na wniosek RSOZ.LDz.131/2013 z dnia 17.04.2013 w sprawie
udostępnienia informacji publicznej wyjaśniam co następuje:

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Leżajska na
podstawie stosownego zezwolenia Burmistrza zajmuje się Przychodnia
Weterynaryjna z siedzibą w Wierzawicach 869.

2. 2. Gmina Miasto Leżajsk zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt na podstawie
podpisanej umowy z Przychodnią Weterynaryjną w Wierzawicach 869.

3. W 2012 roku zostało odłowionych z terenu .fniasta Leżajska 6 psów,
które po zaszczepieniu i odrobaczeniu zostały przekazane do
opiekunów zastępczych. 4. Na realizację zadań związanych z opieką
nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 wydano 2243 zł. Płatność
dokonywana była każdorazowo po wykonaniu stosownej usługi.

Z poważaniem
Beata Jodkowska
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Leżajsku



WÓJT GMINY LEŻAJSK
37-3OO LEŻAJSK

u!. OPALIŃŚKSEGO 2
woj. PODKARPACKIE

-10-
LEŻAJSK, dn. 2013-05-22

UG.RMOS.6140.l9-l.2013

2013-RMOS - RKW - 983 - O

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt w Rzeszowie

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie
sposobu i skutków wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie informuję:

1. Gmina Leżajsk w 2012 r. miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Gabinetem Weterynaryjnym „Eskulap" w Nowej Sarzynie.

2. W 2012 r w Gminie Leżajsk zostało wyłapanych 7 psów, sterylizacji poddano 7
kotek.

3. Koszt realizacji całego zadania związanego z „Opieką nad bezdomnymi zwierzętami
ich wyłapywaniem", całomiesięczną gotowość do zapewnienia opieki weterynaryjnej,
oraz koszty utrzymania psa w schronisku w 2012 r. wyniósł 13 482,29 zł.

inż. A Pawul
ia Komunalnego

ny Środowiska



URZĄD GMINY LUBACZÓW f. q n r
ul. Jasna l V •* J / *>l 3

37-000 Lubaczów
woj-podkarpackie

SĘK.1431.9.2013 Lubaczów, 6 maja 2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Dotyczy: pisma RSOZ.LDZ. 131.2013 z dnia 17-04-2013 - Wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi
zwierzątkami i ich wyłapywanie.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", tutejszy Urząd
informuje co następuje:

1) Gmina Lubaczów nie miała w 2012 r. podpisanych umów ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z żadnym podmiotem,

2) w 2012 r. nie były wyłapywane ani utrzymywane na koszt Gminy Lubaczów zwierzęta, gdyż
nie zachodziła taka potrzeba,

3) w 2012 r. Gmina Lubaczów nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt, ani umieszczania
ich w schronisku, w związku z tym nie ponosiła żadnych kosztów.

Z poważaniem
2 ap. Wójts

Otrzymuje:
L adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: PIERÓG MARIUSZ, tel.: 016-6321684 w.12, fax.: 017-7173655, e-mail: sekretar2@lubaczow.conn.pt pokój nr 2



GMINY
38-713 LUTOW1SKA
pow. bieszczadzki

RG. 6140.8.2013

Lutowiska 24.04.2013r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

35-060 Rzeszów

ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie ".

Niniejszym informuję, że w 2012 roku Gmina Lutowiska nie zawierała umowy

z podmiotami zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami oraz nie ponosiła żadnych kosztów

związanych z przedmiotowym zagadnieniem.



WÓJT GMINY ŁAŃCUT
37-100 Łańcut

ul. Mickiewicza 2 a
tel.(017}2254688

RRE 6140.32.2013 Łańcut 26.04.2013r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Wasze pismo RSOZ L.Dz. 131/2013 informuje:

1. W 2012r. Gmina Łańcut miała zawartą umowę obejmującą wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem z
lecznicą weterynaryjną CANYET w Łańcucie.

2. W 2012r. na terenie gminy Łańcut wyłapano 33 bezdomne psy i 7 kotów.
3. Koszt realizacji całości zadania wyniósł 24 tyś. zł. Płatność za umieszczenia psów

w schronisku miała formę jednorazowej opłaty.

IK

DuUban
RERERATU

Sprawę prowadzi: inspektor Krystyna Musz-Kisała tel. (17) 225 46 88, e-mail: muszkisala@gminalancut.pl



WÓJT GMINY ŁAŃCUT
37-100 Łańcut

uJ. Mickiewicza 2 a
tef.(0/7J2254688

RRE 6140.32.2013 Łańcut 26.04.2013r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Wasze pismo RSOZ L.Dz. 131/2013 informuję:

1. W 2012r. Gmina Łańcut miała zawartą umowę obejmującą wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem z
lecznicą weterynaryjną CANVET w Łańcucie.

2. W 2012r. na terenie gminy Łańcut wyłapano 33 bezdomne psy i 7 kotów.
3. Koszt realizacji całości zadania wyniósł 24 tyś. zł. Płatność za umieszczenia psów

w schronisku miała formę jednorazowej opłaty.

DuUbon
RERERATU

Sprawę prowadzi: inspektor Krystyna Musz-Kisała tel. (17) 225 46 88, e-mail: muszkisala@gminalancut.pl



MAJDAN KUCMWÓKI
Majdan Królewski, dn. 25.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa wniosek wyjaśniamy co następuje:

1) Gmina Majdan Królewski w 2012 zlecała chwytanie bezpańskich zwierząt pracownikom
UG Majdan Królewski i Gminnego Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania;

2) W 2012 roku schwytano 2 bezpańskie psy i przygarnęli je pracownicy oczyszczalni;
3) Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 gmina wydała 248,88 zł

Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gmina przeznacza w tym roku 4.000,00 złotych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



URZĄD GMINY MARKOWA
37-120 w Marków®] pow. Łańcucki

woj. podkarpackie
tel. 17 226 53 52; fax 17 226 57 56

e-mail: sekr8fariat@markowa.pl

Markowa, dnia 19.04.203 3r.

UG.6140.9.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
w R z e s z o w i e
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej
RSOZ.L.Dz.131/2013

z dnia 17.04.2013r. znak:

W odpowiedzi na wniosek dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianej ustawą o ochronie zwierząt
gminy Markowa przekazuję poniżej informacje w/g podanych punktów:

Ad. 1.Gmina Markowa w 2012r. miała zawartą umowę z CANYET - Lecznica
Weterynaryjna lek. wet. Grzegorz Michno z Ambulatorium Weterynaryjnym Ryszard
Chudzik (Łańcut, ul. Kruczkowskiego 10).

Ad 2. W roku 2012 z terenu gminy Markowa jeden bezdomny pies został odłowiony przez
lek. weterynarii i po przeprowadzeniu pełnej profilaktyki oddany do adopcji.
Dwa bezdomne psy zostały dowiezione do lecznicy i po przebadaniu przez lek. weterynarii

(jeden wysterylizowany) adaptowane przez mieszkańców Gminy.
Dla następnych dwóch wałęsających się psów gmina Markowa po przeprowadzeniu akcji
informacyjnej skierowanej do mieszkańców , w szczególności do osób utrzymujących
zwierzęta domowe odnalazła dawnych właścicieli.

Ad 3. W 2012r koszt realizacji całego zadania" Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt „ wyniósł - 7761,98 zł.

Otrzymują:
l. adresat
?, a/a

Pismo przygotowała:
B, Szczepaniak - Inspektor ds. obrony
cywilnej, zarządzania kryzysowego,
gospodarki rolnej i leśnej.

Te!. 17 226-53-52 wew. 45
Fax. 17226-57-56 Rolnictwo@markowa.pl



Rada Gminy
Markowa

Markowa, dnia 30.04.2013 roku
RG. 0005.5.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35 - 060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2013 roku Nr RSOZ. L. Dz
138/2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, po skonsultowaniu
się z pracownikiem odpowiedzialnym za opracowanie uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Markowa" informuję:

Ad. 1. Gmina Markowa nie ma zawartej umowy ze schroniskiem, ma natomiast
zawartą umowę z CANVET - Lecznica Weterynaryjna lek. wet. Grzegorz Michno
z Ambulatorium Weterynaryjnym Ryszard Chudzik .

Ad. 2. W Gminie Markowa nie ma problemu z bezdomnością kotów. Koty wolno
żyjące są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczury). Koty te nie są zwierzętami
bezdomnymi, diatego nie należy-ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki
bytowania. Jeżeli będzie potrzeba dokarmiania, mamy przeznaczone na zakup
karmy 500,- zł, która będzie wydawana przez pracownika gminy społecznym
opiekunom (karmicielom).

Ad. 3. Bezdomne zwierzęta agresywne jak i pozostałe w Gminie Markowa będą
odławiane w przypadku takiej potrzeby przez CANVET - Lecznica Weterynaryjna lek.
wet. Grzegorz Michno z Ambulatorium Weterynaryjnym Ryszard Chudzik z którym
Gmina ma zawarta stałą umowę.
Gmina ma również zawarte porozumienie na świadczenie usług w ramach Programu
z podmiotem Agnieszka Narożnowska Firma Usługi Techniczno - Weterynaryjne
„Arka - vet" w Przemyślu. W umowie zawarte jest: wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, zapewnienie wyłapanym zwierzętom umieszczonym w schronisku lub
miejscu czasowego przetrzymywania właściwych warunków bytowania, wyżywienia
i opieki weterynaryjnej. Ponadto gmina prowadzi szeroko pojętą akcję poszukiwania
prawowitych właścicieli oraz nowych właścicieli zagubionych lub porzuconych
zwierząt.

P r z e
Rac

Otrzymują: Marlafm&atena Ganciarz

l) Adresat,
a/a.



0 0 0 5 4 6 4 1 4
URZĄD GMINY

37-732 M E D Y K A
powiat prsemuski, rooj. podtep&ctde

NIP 795-10-49-848
Ul. (0.16) 67 1 53 91 , (o.i6) 67 1 53 76

OŚRL.6140.6.2013
Medyka, dnia 19 kwietnia 2013r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2013r. znak: RSOZ.L.Dz. 131/2013
- wniosku o udzielenie informacji publicznej, dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane w piśmie pytania:

1) Czy i z kim gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Medyka w 2012r. zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im
opieki: Lecznicy dla zwierząt „ADA" Andrzej i Radosław Fedaczyńscy.
ul. Zamojskiego 15, 37-700 Przemyśl.

2) Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012r,?
Gmina Medyka wyłapała w 2012r. 5 zwierząt (3 psy oraz 2 koty).

3) Jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Łączny koszt wyniósł 1415 zł - jednorazowa opłata za opiekę nad zwierzętami.

Otrzymują:
.;1) adresat

mgr Rysz
SEKRETAR

Adamski
GMINY

ŁK/ŁK



Wójt Gminy Miejsce Piastowe

OA. 1431.26.2013

Miejsce Piastowe, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.04.2013 r.,
dotyczący opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Miejsce Piastowe
informuję, że:

- wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejsce Piastowe zajmuje się
Centrum Usług Komunalnych „KROeko" Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Fredry l,

- w 2012 roku zostało odłowionych 7 bezdomnych psów,
- środki finansowe, jakie Gmina Miejsce Piastowe przeznaczyła na realizację wyżej

wymienionego zadania w 2012 roku to kwota 21823,52 z^Pfatno§s^ były dokonywane po
otrzymaniu faktury.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Dynowski
tel. (13)4353012 wew. 139
e-mail: mdynowski@miejscepiastowe.pl

mgr l 'lara

llDER
\EDUKACJI

Urząd Gminy Miejsce Piastowe, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

tel. (13) 43 530 12, (13) 43 392 60; fas. (13) 43 530 12 wew. 135
e-mail: wojt@miejscepiastowe.pl; http://www.miejscepiasfowe.pl



tel. 17 773 05 90
Mielec, 2013-04-24

. .̂2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Odpowiadając na pismo z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia informacji na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania,

Wójt Gminy Mielec informuje, że w 2012 roku Gmina nie posiadała podpisanej stałej umowy ani nie

udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz utrzymywanie tych zwierząt, ze względu

na brak schroniska w naszym rejonie. W przypadku pojawienia się bezdomnych zwierząt, gmina

poszukuje osób chętnych do adopcji tych zwierząt.

W 2012 r, wszystkie zwierzęta traktowane jako bezdomne zostały zaadoptowane bez konieczności

przekazywania jakichkolwiek kosztów, w związku z powyższym gmina nie wydatkowała środków na ten

cel.

mgr Kazimierz Gacek

Sprawę prowadzi; Lucyna Nowak 177730590



Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek l, 37-610 Narol

Tel. (016) 631-70-86; 631-70-87; Fax. (016) 631-71-04
e-mail: urzad@natol.pl; www: www.narol.pl

ROS.6140.2.2013 Narol, dnk 6 maja 2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
UL Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Dotyczy: pisma z dnia 30.03.2012 r. znak RSOZ.L.Dz 131/2013 w sprawie
udzielenia informacji publicznej.

Urząd Miasta i Gminy informuję,
1. Gmina Narol nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

oraz nie zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2012 r.
2. W 2012 r. Na terenie Gminy Narol nie przeprowadzano wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.
3. W 2012 roku nie zostały wydatkowane pieniądze na cele związane

z bezdomnością zwierząt.

mgr Daniel LOMBER
SEKRETARZ

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



U R Z Ą D G M I N Y
38-114 Niohyiec
povv/ strzyżowski
woj. podkarpackie

GN.6140.6.2013

Niebylec 25-04-2013r

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

35-060 Rzeszów

ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami" Urząd Gminy w Niebylcu uprzejmie

informuje.

1. Gmina Niebylec w roku 2012 nie zawierała umów ani też nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych psów, w związku z czym nie poniosła kosztów związanych

z realizacją tego zadania.

2. W roku 2012 zdarzały się sporadyczne przypadki porzuconych i błąkających się psów. Psy

takie były wyłapywane przez pracowników fizycznych tut. Urzędu i do czasu znalezienia

bądź to właściciela czy też nowego opiekuna były przetrzymywane w specjalnie do tego

wykonanym kojcu, który znajduje się na działce gminnej - na terenie Oczyszczalni Ścieków

w Niebylcu. W roku 2012 w taki sposób utrzymywano 4 psy ( w tym 2 psy zostały

umieszczony w „Azylu u Majki" w Wysokiej Strzyżowskiej) a dla 2 psów znaleziono

nowych opiekunów.

3. Łączny koszt realizacji zadania w zakresie opieki nad zwierzętami w roku 2012 wyniósł

2 151,20 zł (w tym za umieszczenie psów w schronisku została jednorazowo zakupiona

i przekazana karma za kwotę l 800 zł).

Z poważaniem:

Otrzymuje:

l/adresat

2/a/a



B u r m i s t r z Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630

http://www.nisko.pl e-mail: burmistrz@nisko.pl

"NidroT25.04.20157

OSK.6140.17.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.04.2013 r.

znak: RSOZ.L.Dz.131/2013, informuję co następuje:

- w 2012 roku Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt pomoc udzielana była przez lekarza

weterynarii, który każdorazowo wzywany był na zlecenie Gminy.

- W 2012 roku odłowiono oraz udzielono pomocy weterynaryjnej 8 psom.

- Kwoty pieniężne wydane na ochronę zwierząt w roku 2012 wyniosły 3 200 zł.

Otrzymują:

1. Adresat;

2. a/a.



SR.6140.2.2013
Niwiska, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony
Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek, Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska,
o udzielenie informacji publicznej - na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyłamy do Państwa nasze
odpowiedzi:

1. Gmina Niwiska w 2012 roku nie miała stałej umowy ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Istniało społeczne wyłapywanie, a zwierzęta oddawano
pod opiekę osób prywatnych.
2.W 2012 roku wyłapano z terenu Gminy Niwiska 6 psów. Od momentu wyłapania
zwierzęcia do czasu kiedy osoba prywatna go sobie zabrała przebywały na bazie Zakładu
Usług Komunalnych w Niwiskach, gdzie została zakupiona buda oraz zrobiony kojec.
3. Realizacja całego zadania wyniosła 900 złotych. Kwota ta została przekazana na karmę dla
zwierząt oraz zakup budy, obroży i łańcucha.

Wójt Gminy Niwiska
(-) mgr inż. Elżbieta Wróbel

Informację sporządziła;
Agnieszka Zygmunt
tel. kontaktowy 17 2270 418



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

SG.1431.14.2013 Nowa Dęba, 02 maja 2013r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów
biuro@rsoz.org

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie „opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" niniejszym informuję:

1) W roku 2012 odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Nowa Dęba
zajmowała się Straż Miejska w Nowej Dębie.
Zwierzęta umieszczano w tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt, a następnie
trafiały do adopcji.

2) W roku 2012 na terenie gminy odłowiono 29 psów, z czego 19 psów zostało
zaadoptowanych.
Wszystkie zwierzęta były utrzymywane na koszt Gminy.

3) Łącznie wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku
wyniosły 14.348,01 zł, z czego:
• 9.600 zł - ryczałtowa umowa na czasowe zapewnienie schronienia, wyżywienia

i opieki weterynaryjnej dla bezpańskich psów dostarczonych przez przedstawicieli
Gminy,

• 4.748,01 zł - inne wydatki związane z usługą weterynaryjną, oraz przekazaniem
szczeniaków do Tarnobrzeskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt.

Z poważaniem

Otrzymują :
1.Adresat.
2.A/a.

Sporządziła: Alicja Rydzik tel.w.203



BURMISTRZ MIASTA l GMINY
NOWA SARZYNA

ROS.1431.11.2013 Nowa Sarzyna, dnia 26.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek znak: RSOZ L.Dz. 131/2013 z dnia 17.04.2013 r. w sprawie

udzielenia informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

1) na terenie gminy Nowa Sarzyna bezdomne zwierzęta wyłapuje P. Jerzy Sulikowski,

zam. Wola Zarczycka 101, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet

Weterynaryjny „ESKULAP", z którym gmina podpisała coroczną umowę;

2) w 2012 roku wyłapano 28 bezdomne psy, 7 kotów i udzielono pomocy

weterynaryjnej 2 rannym bocianom oraz l bobrowi;

3) koszt realizacji całego zadania w 2012 r. polegającego na wyłapywaniu,

przetrzymywaniu, leczeniu, sterylizacji oraz transportu zwierząt wyniósł

6358 złotych, płatne przelewem za każde wykonane zdarzenie.

Otrzymują:

l. Adresat,

2.a/a

^Jerzy Pau



URZĄD GMINY NÓW
38-230Nawy Żmigród

ul. Mickiewicza 2
teł. (0-13) 44 15 021

IIP 685-16-51-551. REGON OG054938->

IOŚ.604.18.2013

|| 5 1

Nowy Żmigród, 2013-04-29

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35 - 060 Rzeszów

Odpowiadając na pismo z dnia 17.04.2013 r. (data wpływu 18.04.2013 r.) znak

RSOZ.L.Dz.131/2013 dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie, poniżej

podaj e następuj ące informacj e:

Ad. 1) w 2012 r. Gmina miała spisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu ul. Marii Konopnickiej 10, 38 — 460 Jedlicze,

Ad. 2) W 2012 r. wyłapano 6 bezdomnych psów,

Ad. 3) Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 3666 zł. Wymienioną kwotą

zostały pokryte koszty związane z leczeniem oraz opieką weterynaryjną bezdomnych

zwierzą i zakupem karmy.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. A/a.



URZĄD MIASTA I GMINY

woj. podkarpackie
37430 Oleszyce

RGG 6143.4.2013 Oleszyce , dnia 30.08.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

w Rzeszowie

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 17
kwietnia br. w sprawie wyłapywania zwierząt informuje, że nie prowadziła
wyłapywania zwierząt na terenie miasta i gminy i nie miała też zawartej umowy
w tej sprawie.

Gmina posiada podpisaną umowę w sprawie opieki nad bezpańskimi
psami i kotami z Prywatnym Gabinetem Lekarza Weterynarii Krzysztof
Kornaga Lubaczów ul. Krasickiego 8.

™^:$Sie?k^'EROWUiir ocr—,. - CtJ ®rz

JOLMCTWA,^rzymiy^: ŜSSK
(Adresat GE0^nfflSil

2.a/a

PPOOV\i
P|P6DAIP6DARCZEJ



38-722 Ol. A
(7) wój.pSdkai-.:.-. Olszanica , dnia 12.04.2013 r.
tel.13-461-76-10, 13- ; ">-45
13-461-70-46, fax 13 .'W3

RRG. 1431.2.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów

ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.04.2013r. r. znak: RSOZ.L.Dz.131/2013
w sprawie udzielenia informacji na temat realizacji zadania w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informujemy:

- gmina w 2012 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, w przypadku takiej konieczności na zlecenie.

- na terenie gminy w 2012 r. wyłapano dwa bezdomne psy, które zostały przekazane

do adopcji.

- gmina pokryła koszty za usługi weterynaryjne tj. przebadanie, odrobaczenie,

szczepienie psów oraz zakup karmy ,

- koszt całego zadania w 2012 r. wyniósł - 300,00 zł.

Gmina na rok 2013 r. w budżecie gminy na zadania wynikające z Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Olszanica na rok 2013." zaplanowała kwotę 7.000,00 zł.

Gmina na rok 2013 podpisała umowę Nr 4/2013 z dnia 01.02.2013 r. z -Gabinet
Weterynaryjny Karol Kusal, ul. Piłsudzkiego 48, 38-600 Lesko na usługi zakresie:

-odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu bezdomnych zwierząt w schronisku
z terenu Gminy Olszanica,

-zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.

- zabiegów weterynaryjnych tj. szczepień profilaktycznych, sterylizacje, kastracje,
usypianie ślepych miotów,

- utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt, domowych i łownych padłych z różnych
przyczyn.

W O / J

Hmgr in*. Smsztof Zapala



u!. Przemyska 3, 37-716 Or*v
tel (16) 671 26 93, fax (16) 736 2« <•

MJP 795-001-os~s~
Orły, dnia 23.04.2013 r.

BGK.YI.6140.4.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo znak RSOZ.L.Dz. 131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
informuję, że:

-w 2012 r. Gmina Orły nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
gmina miała zawarte porozumienie z Gmina Miejską Przemyśl dotyczące przyjmowania
bezdomnych psów z terenu Gminy Orły do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

-w 2012 r. w schronisku dla zwierząt (w m-ci Orzechowce) utrzymywano na koszt gminy dwa psy

- forma płatności ryczałtowa, łączny koszt - za utrzymanie w 2012 r. wyniósł 9 985, 77 zł.
ponadto gmina pokryła część Wydatków inwestycyjnych ( budowa przyłącza wodociągowego
i zbiornika bezodpływowego ), w kwocie 5 000,00 zł.

Otrzymują:

mgr Jan Janusz
l .Adresat.
2.A/a.

Operacował Andrzej Lizak tel. 16 6712693 w. 22
e-mail: a.lizak@ugorly.pl



URZĄD GMINY
38-223 Osiek Jasielski

powiat Jasło
woj. podkarpackie

Osiek Jasielski dn. 23.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35 - 060 Rzeszów

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.04.2013 r. znak RSOZ.L.Dz. 131/2013 o udzielenie

informacji publicznej informujemy, iż Gmina Osiek Jasielski ma zawartą umowę na

wyłapywanie zwierząt ze swojego terenu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby z Jedlickim

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

ul. Marii Konopnickiej 10, 38 - 460 Jedlicze.

W roku ubiegłym nie zaistniała konieczność z korzystania usług tej firmy.

W związku z powyższym Gmina nie poniosła żadnych kosztów na realizacje tego zadania

w 2012 r.

mgr Sylwia Twardzik
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a
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wniosek o udzielenie informacji publicznej

Temat . . . J

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami
UG Padew Narodowa - A.Juszak
<grunty@padewnarodowa.com.pl>

Do <biuro@rsoz.org>
Data 2013-04-22 11:59
Priorytet Normalny

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1.Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnienie im opieki - w 2012r. gmina nie miała podpisanych stałych umów , nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach ) wyłapywanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012r. - gmina nie zlecała wyłapywania zwierząt, nie ponosiła żadnych kosztów związanych z ich
utrzymaniem

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

Z wyrazami szacunku:

Agnieszka Juszak
inspektor Urzędu Gminy



URZĄD GMINY PAWLOSSÓW
37-500 Jarosław, pow. jarosławski
lei. 16 622 03 73-80, fox. l ó 622 02 48

N!P 792-10-73-109 Pawłosiów, dnia 22.04.2013 r.

GBOS.6140.3.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi napytania zawarte w piśnie znak: RZOS.L.Dz.131/2013 z dnia 17.04.2013 r.
dotyczącego realizacji w 2012 r. zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję:
Ad l. Gmina Pawłosiów w roku 2012 nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnienie im opieki. Zadania z tego zakresu każdorazowo zlecano
(wyłapywanie zwierząt Straży Miejskiej w Jarosławiu a opiekę lekarską Gabinetowi
Lekarsko-Weterynaryjnemu Jerzy Korbut w Jarosławiu).
Ad 2. W roku 2012 były 2 przypadki udzielenia pomocy i czasowego utrzymywania
bezdomnych zwierząt (lpies potrącony przez samochód po udzieleniu pomocy weterynaryjnej
i czasowym przetrzymaniu zwrócony właścicielowi, drugi pies po czasowym przetrzymaniu
zaadoptowany przez mieszkańca gminy.
Ad 3. W roku 2012 na realizację zadania gmina wydatkowała 1404,00 zł (badanie lekarskie
psa, zakup kojca i karmy dla psów).

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

WÓJT GMINY
PAWŁOSIÓW

•

Mariusz Ren



URZĄD MIĘKKI W FILZNIE „ , . ̂woj. podkarpackie Rzeszowskie Stowarzyszenie
39-220 Pilzno, ul. Rynek 6 Ochronv Zwierząttel./fax (014) 6721036 ucnrony ^wierz^r
NIP 872-11-27-781. Regon 000529611

ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

RL.6141.L/2013 Pilzno, 24.04.2013 rok

Nawiązując do pisma z dnia 17 kwietnia 2012 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 2012 roku miała spisaną Umowę Zlecenie
z Azylem dla psów i kotów w Tarnowie .

W roku 2012 roku wyłapano Spsów dla których wyszukano
nowych opiekunów, w związku z czym gmina nie poniosła
kosztów za ich utrzymanie.

Zabezpieczono w budżecie kwotę SOOO.zł koszt realizacji całego
zadania . l boksy oraz usługi weterynaryjne -leczenie./Opłata była

jednorazowa z góry w Azylu ,natomiast po dokonaniu usługi weterynaryjnej
płatne przelewem do 14 dni.

Z poważaniem

Z

Małgorzata roaraza.
i n s p e k t o r

Utrzymują :
l .Adresat
2.a/a



OR.IV.1431.7.2013 Pruchnik, 29.04. 2013 r.

Pani
Halina Derwisz
Prezes
Rzeszowskiego Stowarzyszenia
Ochrony Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 kwietnia
2013 r., znak RSOZ.L.dz. 131/2013 uprzejmie informuję:

1. W 2012 r. Gmina miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
firmą Usługi Weterynaryjno-Techniczne „ARKA-YET" Agnieszka Narożnowska z
siedzibą Przemyśl, ul. Sybiraków 34/1 oraz przed zawarciem stałej umowy udzieliła
zleceń na wyłapanie dwóch bezdomnych psów Stowarzyszeniu Pomocy Bezdomnym
Psom AMICUS z siedzibą Przemyśl ul. Dworskiego 56/1.

2. W 2012 r. wyłapywano łącznie 3 bezdomne psy; kotów nie wyłapywano.
3. Łączny koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 2624 zł i był regulowany

jednorazowo.



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.6140.3.2013.RW Przecław dnia, 19.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej z dnia 17

kwietnia 2013 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 zgłoszenia mieszkańców zatroskanych

o los zwierząt. Po uzyskaniu informacji że na terenie sołectwa jest bezdomne

zwierzę, po przebadaniu go przez lekarza weterynarii szukamy znalezieniu

zwierzęciu nowego właściciela do tej pory odnosiło to pożądany skutek.

2. W 2012 r. wyłapanych zostało 6 psów za ich karmę wydano 619,82zł.

3. W 2012 na koszt realizacji całego zadania gmina wydatkowała 1128,82zł tj;

badania, leczenie , karmienie.

rd Wolanin

Otrzymują;
Adresat

sprawę prowadzi mgr Róża Wladczyk e-mail: nvladczyk@przeclaw.org



ul. Borelowskiego 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 670 48 00

GN.614.9.2013 Przemyśl dnia. 07.05.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35- 060 RZESZÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji (Dz.U z 2001 r. Nr 112,
póz. 1198) przekazuję informację na temat sposobu i skutków zadania: „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" zawarte w piśmie znak RSOZ.L. Dz. 131/2013
z dnia 17 kwietnia 2013 r.:

1. W 2012 r wyłapywanie bezdomnych zwierząt było zlecane Straży Miejskiej w
Przemyślu lub realizowane we własnym zakresie; zwierzęta umieszczane w
Schronisku dla zwierząt w miejscowości Orzechowce a także w lecznicy dla Zwierząt
„ADA" Fedaczyński w Przemyślu przy ul. Zamojskiego oraz w Lecznicy Psów i
Kotów Max Głubisz w Przemyślu ul. Borelowskiego 8. W najbliższym czasie
zostanie zawarta Umowa pomiędzy Gminą Przemyśl a Lecznicą.

2. W latach 2012 wyłapano pięć psów i 7 kotów, wyłapano także sarnę którą
przetransportowano do Ośrodka Zwierząt w Przemyślu:

3. koszt realizacji zadania:

Lp.
1.
2.

ROK
2012
2013

WARTOŚĆ
2800.00
3000.00

FORMA PŁATNOŚCI NAD ZWIERZĘTAMI
jednorazowa za umieszczanie w schronisku
jednorazowa za umieszczanie w schronisku

4. Uchwałą Nr XXVIII/196/2013 Rada Gminy Przemyśl z dnia 26 marca 2013 r.
przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemyśl w 2013 r.

Osoba do kontaktów : Artur Pukas tel. (016) 6704800 w: 34

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
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Odpowiedz na wniosek o udzielenie
informacji publicznej
Marek Fraczek <org@przeworsk.um.gov.pl>

<biuro@rsoz.org>

2013-05-1307:30

Przeworsk 2013- 05-13

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul.Słowackiego 24/62
5-060 Rzeszów

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej RSOZ.L.Dz.131/2013
informuj e,że :

1. Gmina posiada zawarte porozumienie z Gmina Miejską Przemyśl na przejecie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, adres
37-712 Orzechowce 3.Porozumienie zostało zawarte w w dniu l czerwca 2012 r. i
corocznie jest zawierane nowe. W 2013 r. nie zostało jeszcze zawarte ,ale podjęta została
uchwała Rady Miasta Przeworska Nr XXIII/252/l 3 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
z Gminy Miejskiej Przeworski na ten cel przeznaczono kwotę 16000 zt.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt doraźnie wykonuje Straż Miejska. W 2012 r. takich
przypadków było 5.

3. W 2012 r. Gmina Miejska poniosła koszty umieszczenia zwierząt w schronisku w
wysokości 16.600 zł

z poważaniem
Sekretarz Miasta Przeworska

rek Fraczek

Urząd Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
te!. 16648-78-44
www.przeworsk.urn.gov.pl



Dotyczy: pisma RSOZ.I.Dz.131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
W załączeniu przekazuję informację publiczną dotyczącą zwierząt z terenu Gminy Pysznica.
Stanisław Paleń - sekretarz gminy Pysznica

Ad. l
Wyłapywania zwierząt dokonują pracownicy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Pysznicy; ul. Wolności 295; 37-403 Pysznica, którego pracownicy 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.

Ad.2 W 2012r., zostało wyłapanych 12 bezpańskich psów i 7 kotów (wg prowadzonego

rejestru).

Ad.3. Gmina przekazała 7000,00zł. Płatności były za przewozy psów i utrzymywanie ich na
podstawie faktur przedkładanych przez ZGK w Pysznicy.



URZĄD GMINY RADOMYŚl NAD SANEM
ul. Rynek Duży 7

37-455 Radomyś! nad Sanem >£ f j fol-J
woj. podkarpackie ^

REGON: 000546443, NiP 865-15-83-030

RL.6033.4.2013JD Radomyśl nad Sanem 23.04.2013r

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 17 kwietnia 2013r znak: RSOZ. L. Dz.
131/2013 w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt- tut. Urząd Gminy uprzejmie wyjaśnia;

1. Gmina w 2012r podpisała umowę z Usługi Techniczno-Weterynaryjne „Arka - vet"-
Agnieszka Narożnowska ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl w powyższej sprawie.
Natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem posiada dwóch
przeszkolonych pracowników oraz odpowiedni sprzęt, kojce w celu tymczasowej realizacji
tego zadania.
Jednocześnie informujemy, że Gmina na 2013r podpisała umowę w/w sprawie
z powyższym zakładem.
2.W 2012r zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy - 4szt. /psów/.
3.Koszt realizacji całego zadania w 2012r wynosił - l 864.50,11 zł,-.
4. Gmina na 2013r. przeznaczyła w budżecie gminy kwotę - 5 OOO.OOzł,- na realizację
powyższego zadania.

Otrzymują: Z poważaniem

l.Adesat

ace k
Inspektor <!/. Rolnictwa,

Ochrony Przyrody
OchronyPrzeciwpoża
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Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

Znak: 6052/1/2013 Radomyśl Wielki 2013-04-25

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2013 r znak: RSOZ.L.Dz.

131/2013 informujemy, że Gmina Radomyśl Wielki zleciła Zakładowi Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2012 i bieżącym roku

wyłapano 2 szt psów, z czego l pies do chwili obecnej jest przechowywany na Gminnej

Oczyszczalni Ścieków jako pies dozorujący, a drugi pies został zwrócony właścicielowi.

W roku 2012 nie umieszczono żadnych zwierząt w schronisku i nie poniesiono w związku z

tym kosztów. Natomiast poniesiono koszty związane z zakupem klatek do krótkotrwałego

przetrzymywania wyłapanych psów, , utwardzenia placu, zakupu sprzętu do wyłapywania

,oraz zakupu karmy.

Inspektor

Małgorzata Wiktor

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



Wuj r GMINY
R A K S Z A W A
woj. podkarpackie

OŚG.6140.3.2013 Rakszawa 30,04.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na wniosek znak RSOZ.L.Dz, 131/2013 o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem w 2012 roku na terenie
Gminy Rakszawa informuję:

Ad 1.) „CANYET" lecznica weterynaryjna, Ryszard Chudzik, 37-100 Łańcut, ul.
Piłsudskiego 40,

Ad 2.) sztuk l

Ad 3.) koszt realizacji 10,054,52 zł
jednorazowa (za umieszczenie w schronisku)

jf : ' • ';

j Pismo przygotował: Stanisław Dofęga - inspektor w Referacie j Nrtel S? 226 12 81 wew. 47 i Adres e-mait
j Ochrony Środowiska. Gospodarki i Inwestycji Ur/edu Omtm:

; j
w Rakszawó, j?-i I i Rakszaws 506



OSG.61403,2013 Rakszawa 10,05.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów

ul,Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na wniosek znak RSOZ.L.Dz, 131/2013 o udostępnienie informacji publicznej w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, w 2012 roku na terenie Gminy
Rakszawa informuję:

Ad I,) „ Canvet" lecznica weterynaryjna, Ryszard Chudzik. 37-100 Łańcut, ui. Piłsudskiego 40 umowa
na wyłapywanie, transport l leczenie zwierząt dymowych bezdomnych z terenu Gminy Rakszawa

Ad 2.) Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.
Psy- szt 4.
Koty -szt. 2

Ad 3.) Koszt realizacji całego zadania w 2012 r.: 9 632,24 z!
w tym:
usługi weterynaryjne -8120.64 zł
karma 1511,60
opłata za umieszczenie w schronisku -jednorazowa /karma.7



l) t O

NIP 814-12-66-537

L.6122.3.13 Raniżów2013-05-06

Urząd Gminy
informuje:

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

w Raniżowie w odpowiedzi na pismo RSOZ.L.131/2013

1. Gmina Raniżów w 2012 roku nie zawierała umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt - nie było takiej konieczności.

2. W 2012 roku zaopiekowano się dwoma psami, którym znaleziono
nowych właścicieli. Gmina w 2012 roku nie odnotowała zgłoszeń
dotyczących kotów wolno żyjących.

3. Program opieki nad zwierzętami w części zadania dotyczących kotów
i psów w 2012 roku nie wygenerował żadnych kosztów.



Rokietnica 28.06.2010

RG.6140.6.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Wójt Gminy Rokietnica w odpowiedzi na pismo znak: RSOZ.L.Dz. 131/2013

z dnia 17.04.2013 r. dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobów i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:

1. W roku 2012 gmina nie miała zawartej stałej umowy ani też nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

2. W roku 2012 nie wyłapano i nie utrzymywano zwierząt iia koszt gminy.

3. W roku 2012 na realizacj ę zadania poniesiono koszty w wysokości l .300 zł w tym:

• Umieszczenie psa w przytulisku- jednorazowa opłata w kwocie l .000,00 zł

• Sterylizacja suki- jednorazowa usługa weterynaryjna w kwocie 300 zł.

iminy Rokietnica
s. Jpy.

mgr mŻrBereffs Gmyrek

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a.



URZĄD MIEJSKI W ROPCZYCACH
39-100 Ropczyce, ul. Krisego l

GPOŚ.604.12.2013 Ropczyce, 20.05.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W nawiązaniu do pisma znak RSOZ.L.Dz. 131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w
sprawie udostępniania informacji publicznej o sposobie i skutkach wykonywania zadania pn.
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuję, że:

1. Gmina Ropczyce w 2012 r. miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. W 2012 r. na koszt Gminy Ropczyce nie wyłapywano bezdomnych zwierząt.
3. Gmina Ropczyce w 2012 r. poniosła koszt związany z realizacją zadania zawiązanego

z „opieką nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" w wysokości 3600 zł
brutto (dotyczy umowy z o sobą fizyczną na wyłapywanie bezdomnych zwierząt).

I Z4fetepca Burmistrza

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Urząd Gminy w Roźwienicy l K 2. j
37-565 57^™'-««*i>«^-» T o® J l

i. 166225822

RG.6140.10.2013 Roźwienica 2013.04.25

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35 - 060 Rzeszów

W nawiązaniu do pisma znak RSOZ.L.Dz.131/2013 dnia 17.04.2013r. w związku z
pismem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobów i skutków wykonania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt przedstawiamy odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania:

1. Gmina Roźwienica nie miała podpisanej umowy w 2012 r. z żadną organizacją której
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wszystkie tego typu zadania
wykonywane zostały poprzez przeszkolonych pracowników tuj. Referatu Gospodarki
Komunalnej, a opiekę nad zwierzętami Gmina zleca lekarzowi weterynarii który
współpracuje z w/w referatem.

2. Ogólna liczba psów wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy Roźwienica w 2012r
wyniosła 8. Zwierzęta przebywają w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach na
terenie oczyszczalni pod opieką pracowników gminy

3. Ze względu na brak podpisanych umów ze schroniskami Gmina nie poniosła w 2012 r.
kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach. Natomiast koszty jakie zostały
poniesione przez Gminę związane z dożywieniem i opieką weterynaryjną wyniosły
2000zł.

Z poważaniem

'W G JLH^—-—~__

^^-^^mż. Tomasz Koiliński



URZĄD GMINY l MIASTA
ul. Rynek 40

37-420 RUDNIK nad SANEM
Ul, ((H5) 8MM2,874-10-69,876-29-72

tli/ftKCO-13) 876-11-19
KM- MM?tt7fr. NIP 865-10-43-084

Rudnik nad Sanem, 23.04.2013 r.

GKM. 6140.15.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Wasze pismo znak; RSOZ.L.Dz.131/2013 z dnia 17.04.2013 r.
Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem uprzejmie informuje że, wykonywaniem
usług wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.) to jest:
- dokarmianie wolno żyjących kotów,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- obligatoryjna sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- opieka i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt do czasu oddania do schroniska lub

adopcji,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,

- zapewnienie czasowej opieki zwierzętom gospodarskim odebranym właścicielowi
w gospodarstwie rolnym,
zajmuje się Gabinet Weterynaryjny „ ESKULAP" Jerzy Sulikowski, ul. B. Prusa 24,
37-310 Nowa Sarzyna ( umowa roczna). W roku 2012 w Gminie odłowiono 21
bezdomnych psów, które po niezbędnych zabiegach leczniczych i czasowym
przetrzymaniu zostały adoptowane przez osoby prywatne (umowy adopcyjne
w aktach). Odłowiono również rannego jastrzębia, który został odwieziony do
Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. Łączny koszt oparty na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Gminy w 2012 roku wyniósł
12 700 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Gminy l Miasta w R u d n i k u M Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski
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GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48134355006 sam i gmina@tymanow.pl

fax. +48 134355765 wMi i R P L A^i http: / Avww.rymanow.pl

amon---"- fiw•38-480 RYMANÓW Rymanów, dnia 19.04.2013 r
w°i- Podkarpackie.

ROŚ. 6142.3.201TKK

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

35-060 RZESZÓW, ul. Słowackiego Nr 24/62

Pot, pisma znak: RSOZ.L.dz. 131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

W odpowiedzi na pismo znak: RSOZ.L.dz. 131 72013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. (data

wpływu 18.04.2013 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej - poniżej wyjaśniam co

następuje:

1. W roku 2012 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenie Gminy Rymanów

zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - zakład budżetowy

gminy - poprzez przeszkolonych w tej dziedzinie pracowników.

Również opiekę nad tymi zwierzętami wykonywał poprzez swoich pracowników ZGK

Rymanów w przechowalni dla bezdomnych zwierząt do czasu znalezienia właściciela,

lub nowego właściciela, ewentualnie do czasu przekazania zwierząt do schroniska;

2. W 2012 r. zostało odłowionych i przekazanych 21 szt. psów, które zostały

podrzucone na teren naszej gminy.

Rejestr ilości wyłapanych zwierząt w 2012 r. prowadził zakład budżetowy - były to

tylko psy i O kotów, z czego część znalazła, a cześć oczekuje na swojego właściciela.

3. W minionym 2012 r. roku utrzymanie obiektu i świadczenie usług związanych z

obsługą obiektu, obsługą weterynaryjną, wyłapywaniem i dokarmianiem

zrealizowane zostało na kwotę 13.673,08 zł. Dodatkowo w 2012 r. przeprowadzono

remont przechowalni na kwotę 1.779,88 zł.



Rzeszów, dnia30.04.2013r.

Urząd Miasta Rzeszowa
ORA-K-T.1431.41.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo znak: RSOZ. L.Dz.131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r.,

dotycząc udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą

0 ochronie zwierząt, Urząd Miasta Rzeszowa informuje kolejno:

Ad. l

W roku 2012 Gmina Miasto Rzeszów realizowała zadanie dot. opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem poprzez zawarcie n/w umów:

ZP.272. 145.201 1 z dnia 2 stycznia 2012r., ZP.272.20.2012 z dnia l marca 2012r.,

GK- RGK. 703 1.4. 1.20 1 2 z dnia 16 marca 2012r., ZP.272.25.2012 z dnia 19 marca 2012r.

z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt z/s w Rzeszowie przy

ul. Słowackiego 24/62, na kompleksowe prowadzenie miejskiego schroniska dla bezdomnych

zwierząt oraz interwencyjne wyłapywanie i transport zwierząt bezdomnych

z terenu miasta Rzeszowa. Do dnia 30 kwietnia 2012r., Gmina wydała na ten cel

1 52 5 1 0,00 zł.

Z dniem 30 kwietnia 2012r., zmieniła się forma finansowania przedmiotowego

zadania i zgodnie z umową Nr GK-RGK.7031.4.1.2012 zawartą z Rzeszowskim

Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„Ochrona zwierząt" obejmującą:

l/ Kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3

w Rzeszowie, zgodnie z obowiązującym regulaminem Schroniska dla Bezdomnych

Zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie,

II Interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Rzeszowa,

Gmina przyznaje środki na ten cel w formie dotacji na dofinansowanie zadania

nuh negfl

Urząd Miasta RzeSZOWa, Rynek l, 35-064 Rzeszów m^m
TZ8SZOW tel. centr. (+48 17)8754000, fax (+48 17)87541 05. BB FAIRPLAY
stolica innowacji e-mail:umrz@eRzeszow.pl, www.Rzeszow.pl, www.rzeszow.eu ^f^f



Do końca roku 2012 wydatkowano na ten cel - 333 310,00 zł.

Ad.2

W roku 2012r., wyłapanych zostało 746 zwierząt bezdomnych, 465 psów i 281

kotów. Z ogólnej liczby zwierząt wyłapanych 21 psów pochodziło z gminy Trzebownisko.

Ad.3

Koszt realizacji zadania na:

a/ kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy ul. Ciepłowniczej 3

w Rzeszowie,

b/ interwencyjne wyłapywanie i transport zwierząt bezdomnych z terenu miasta Rzeszowa,

w roku 2012 wyniósł 485 820,00 zł.

Zgodnie z umowami wymienionymi w Ad. l za realizację przedmiotowego zadania

płatności dokonywane były w formie ryczałtowej i wyniosły 152 510,00 zł. Natomiast od

dnia 30 kwietnia 2012r., w formie dotacji na dofinansowanie zadania publicznego i wyniosły

333 310,00 zł. Kwota ta została pomniejszona o kwotę 20349,79 zł przekazaną zgodnie

z porozumieniem z dnia 31 października 2005r., zawartego pomiędzy Gminą Miasto

Rzeszów, a gminą Trzebownisko, dotyczącym przejęcia przez Gminę Miasto Rzeszów

zadania publicznego Gminy Trzebownisko opieki nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie

przyjmowania Bezdomnych psów z terenu gminy Trzebownisko do schroniska dla

bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie.

Miasta Rzeszowa

ircin Stopa
SEKRETARZ MIASTA

Otrzymują:

l Adresat

2. a/a



URZĄD MIASTA <i«? A l 2pU
38-500 S A N O K M 3 -/( l ̂  !l °

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
OCHRONY ŚRODOWISKA

l ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

OR, 1431.4.2013 Sanok 2013.04.26

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej uprzejmie
informujemy, że w roku 2012 na udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom była zawarta umowa
z Lekarzem Weterynarii w Sanoku ul. Mynarska 45. Koszt całego zadania w roku 2012 wyniósł
60484,00 zł.

Zaznaczam, że nie jest prowadzona ewidencja odławianych zwierząt.

mgr mż.
NACZEL

Otrzymują:
lx adresat
lx a/a

Sprawę prowadzi: Ludwik Kopleński



WÓJT GMINY SANOK Sanok, 24.04.2012r.
woj. podkarpackie

ROS.6140.21.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35 - 060 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

1. Gmina Sanok miała w 2012r. zawarte dwie stałe umowy: z Przychodnią

Weterynaryjną, ul. Młynarska 45 w Sanoku prowadzoną przez lek. wet. Mariana

Pitrusa oraz z lecznicą weterynaryjną SANWET, ul. Konarskiego 67

w Sanoku prowadzoną przez lek. wet. Michała Gajewskiego. Zakres usług obejmował:

• Udzielenie pomocy w miejscu zdarzenia.

• Udzielenie pomocy w lecznicy.

• Ewentualne uśpienie lub leczenie.

• Zapewnienie utylizacji zwłok zwierzęcych.

• Przekazywanie zwierząt do adopcji.

• Sterylizację.

2. W 2012r. na terenie Gminy Sanok wyłapano 40 psów i 4 koty.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 20.226,12zł. Forma płatności za

opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem

Otrzymują: p.o. WÓJTA 3MINY SANOK

(L) Adresat; .^^
2. Aa



u R M. I S 'i ;•
MIASTA I GMIN :

SIENIAWA
Sieniawa, dnia 25.04.2013r

RG.6140.02.2013.WS

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: RSOZ.L.Dz. 131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku

Urząd Miasta i Gminy Sieniawa uprzejmie informuję, iż

— w 2012 roku Gmina Sieniawa nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i na jej terenie nie odnotowano przypadków wyłapania bezdomnych

zwierząt;

— koszt realizacji zadania zleconego Lecznicy Weterynaryjnej w Sieniawie, ul. Czartoryskiego

9, prowadzonej przez lek. wet. Tomasza Łopuszyńskiego; tj. wykonywanie zabiegów

weterynaryjnych na zwierzętach bezdomnych, jak i całodobowa gotowość do wyjazdów,

do wypadków z udziałem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Sieniawa wyniósł 1259,42zł

brutto;

— należność regulowana była na podstawie faktur z dołączonym do nich szczegółowym

zestawieniem wykonanych w danym okresie usług weterynaryjnych.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Janusz Świt

Otrzymują:
C/J/ Adresat
"2. a/a



URZĄD GMINY w SKOŁYSZYNIE
powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 - 064
www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

GPIR.r.6140.16.2013 Skołyszyn, dnia 22.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: RSOZ.L.Dz. 131/2013 z dnia 17.04.2013r.
informujemy iż Gmina Skołyszyn miała w 2012 roku podpisaną Umowę Zlecenie nr 26/2012 z dnia
30 marca 2012 roku na stałe świadczenie ushig w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Skołyszyn.

Umowa Zlecenie nr. 26/2012 z dnia 30 marca 2012 roku została zawarta pomiędzy Gminą
Skołyszyn, a Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z.o.o.
wJedliczu ul. Marii Konopnickiej 10, reprezentowanym przez Pana Marka Zajdel ówczesnego
Prezesa Zarządu

W 2012 roku zostały oddane do schroniska dla zwierząt trzy psy z terenu Gminy Skołyszyn
za które Gminaxpłaciła jednorazowo. Łączna kwota wyłapania i oddania do schroniska psów
wyniosła iN^ylzł.
Otrzymuj aj

1. Adresat
2. a/a

SE GMINY

Sprawę prowadzi: Klaudia-Mitoraj tel. 13 4491731



URZĄD GMINY w SKOŁYSZYNIE
powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 - 064
www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolvszyn.pl

GPIR.r.6140.16.2013 Skołyszyn, dnia 30.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W nawiązaniu do Waszego pisma znak: RSOZ.L.Dz. 131/2013 z dnia 17.04.2013 roku
pragniemy poinformować, iż w odpowiedzi na w/w pismo udzieliliśmy błędnej odpowiedzi co do
kwoty przeznaczonej na wyłapywanie i oddanie bezdomnych zwierząt do schroniska.

Na ten cel w ubiegłym roku wydaliśmy 4142,91 zł, a nie jak podaliśmy wcześniej
1142,91 zł.

Przepraszamy za udzielenie błędnej odpowiedzi wynikającej z pomyłki.
Ponadto informujemy, iż pozostałe dane przekazane przez nasz Urząd pismem znak

GPIR.r.6140.16.2013 z dnia 22.04 2013 roku są zgodne ze stanem faktycznym.

mgr inz.
SEKRET AHK GMINY

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Klaudia Mitoraj tel. 13 4491731



URZĄD GMINY I MIASTA
ul. Rynek l

36-050 Sokołów Młp.

tel. l? 7729-019 fax w. 28
Sokołów Młp., dnia 29.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
w R z e s z o w i e

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2013 r. w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie " informuję , że :

1. W 2012 roku Gmina Sokołów Małopolskim miała zawarte porozumienie z lekarzem

weterynarii na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich leczenie.

Lekarz weterynarii realizował to zadanie na każde wezwanie Gminy.

2.Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt Gminy w 2012 r.

- uśpienie miotu kociąt po padłej kocicy - 4 szt kociąt,

- uśpienie agresywnych psów - 2 szt,

- uśpienie psa z nowotworem - l szt,

- uśpienie miotu ślepych szczeniąt po padłej suce - 5 szt,

- szczepienie psów przeciw wściekliźnie - 25 szt,

- szczepienie suk przeciw cieczce - 11 szt,

- odrobaczanie psa - l szt.

3. Koszt realizacja w/w zadania wynosił w 2012 r trzy tysiące złotych.



Roundcube Webmail:: Informacja publiczna- Gmina Solina Strona l z l

Informacja publiczna- Gmina Solina
Henryk Płosaj <h.plosaj@esolina.pl>
<biuro@rsoz.org>
2013-04-22 07:42

Temat

Od

Do

Data

Priorytet Normalny

/oumlc

Witam!
W następstwie Waszego zapytania z dnia 17.04.2013r. Gmina Solina wyjaśnia:
1. W roku 2012 Gmina Solina nie miała żadnej umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki dla
bezdomnych zwierząt, z uwagi, że wszystkie schroniska dla zwierząt z naszego rejonu odmówiły zawarcia
umowy, z uwagi na brak miejsc w schronisku. Gmina wystąpiła w tym zakresie do Wojewody aby wskazał
nam takie schronisko. Zostało wskazane schronisko w Przemyślu, które rówenież odmówiło przyjmowania
pojedynczego zwierząt.
2. W roku 2012 z terenu gminy Solina odebrano 2 szt. bezdomnych psów.
3. Bezdomne psy (2 szt.) zostały odebrane przez Społeczne Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami z/s w
Sanoku, które zwierzęta przekazuje do adopcji. Zgodnie z obustronną umową, gmina jako zapłatę za
usługę kupuje dla ich zwierzą karmę za uzgodnioną z Towarzystwem kwotę.
Pozdrawiam
H. Płosaj



URZĄD MIASTA STALOWA WOLA
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7

www.stalowawola.pl e-mail: um@stalowawola.pl www.bip.stalowawola.pl

Prezydent Miasta
tel. (15)6433566

Fax (15) 643 34 12

Przewodniczący
Rady Miejskiej

tel. (15)6433401

Skarbnik Miasta
tel. (15)6433554

Sekretarz Miasta
tel. (15)6433570

Kancelaria
Prezydenta Miasta
tel. (15)6433411

Zespół Prawny Urzędu
te!. (15) 643 34 54

Biuro Obsługi Klienta
tel. (15)6433420

Referat d/s podatków i opłat
lokalnych

tel. (15) 643 34 62

Biuro Rady Miejskiej
tel. (15) 643 34 65

Wydział
Budżetu i Finansów

tel. (15)6433430

Wydział Organizacji
tel. (15) 643 34 59

Referat
Administracyjno-

Gospodarczy
tel. (15)6433437

Wydział Edukacji
i Zdrowia

tel. (15)6433410

Wydział Spraw
Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego
tel. (15)6433441

Wydział Gospodarki
Komunalnej

tel. (15)6433450

Zespół Projektowy
d/s Funduszy Europejskich

tel. (15)6433580

Wydział Działalności
Gospodarczej i Społecznej

tel. (15)6433484

Wydział Planowania
Przestrzennego i Gospodarki

Nieruchomościami
tel. (15)6433476

Stalowa Wola, dmą 25.04.2013 r.

GK.7021.31 .2013.YI/2

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

Odpowiadając na Wasz wniosek znak: RSOZ.L.Dz.131/2013 z
dnia 17 kwietnia 2013 r. o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, Urząd Miasta w Stalowej Woli informuje:
1. Gmina nie miała podpisanej umowy lub udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2012 r.
2. W 2012 roku Gmina Stalowa Wola zapewniła opiekę 21

bezdomnym psom i poniosła na ten cel 11.040,97 zł. Koszty
leczenia wynosiły 5.809,37 zł a koszty pobytu w przytuliskach lub
schroniskach - 5.231,60 zł. Cztery psy umieszczono w hoteliku „U
Murki", dwa w schronisku, pozostałym znaleziono nowe domy.
Zakupiliśmy w 2012 roku 20 kg suchej karmy oraz 150 szt. puszek
z karmą mokrą aby dokarmiać wolno żyjące koty. Wydaliśmy na
ten cel 1.312,70 zł.
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt podarowało nam
100 kg suchej karmy dla kotów.
Dokonaliśmy sterylizacji 151 kotów oraz 6 psów.
W 2012 r. było 13 wypadków z udziałem zwierząt w tym 8 z
udziałem psów.
Zakupiono 500 szt. mikroprocesorów do przeprowadzenia akcji
elektronicznego oznakowania psów na terenie Stalowej Woli i
przekazano wg uzyskanych deklaracji do 5 lekarzy weterynarii.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 39.000,00 zł.

Otrzymują:
l x Adresat;
l x a/a.
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T e m a t Informacja
Q,, Krzysztof Kłaczko UG Stary Dzików

<kklaczko@starydzikow.pl>
<biuro@rsoz.org>
2013-04-25 12:07
Normalny

W związku z wnioskiem z dnia 17.04.2013r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadań "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Stary
Dzików odpowiada:
1. Gminy w 2012 r. nie miała zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie prowadziła
wyłapywania. Gmina miała zawartą umowę z Gbinetem Weterynaryjnym w Starym Dzikowie na zapewnienie
opieki weterynaryjnej w zakresie objętym programem.
2. W 2012r. nie wyłapano i nie utrzymywano zwierząt na koszt gminy.
3. Gmina w 2012r. wypłaciła jednorazowo kwotą około 2000zł. Gabinetowi weterynaryjnemu za świadczoną
opiekę w ramach programu.

Z poważaniem
Krzysztof Kłaczko

mail.rsoz.org/mail/?Jasl?=mail&_action=print&_uid=5197&_mbo)c=INBOX



URZĄD MIEJSKI w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5

tel. (17) 276-11-71,276-13-54
fax. (17) 276-32-19, e-mail: gmina@strzyzow.pl

Strzyżów, 2013-04-22.

INW.614.4.2013.IB

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo znak: RSOZ.LDz. 131/2013 z dnia informuję, że;

Ad.l W 2012 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na zlecenie gminy zajmowało się

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Strzyżowie.

Ad.2. W 2012 roku wyłapano 12 szt bezdomnych psów i przekazano do przytuliska

„Azyl u Majki" w Wysokiej Strzyżowskiej.

Ad.3. Koszt całego zadania wynosił 8704,37 zł, była to forma zakupu żywności dla

przekazywanego bezdomnego psa.



02.05.2013 Roundcube Webmail:: udzielenie informacji publicznej ( L* s)

udzielenie informacji publicznej ^
<jjara@stubno.pl>
<biuro@rsoz.org>
2013-04-30 11:47

Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek z dnia 17.04.2013 r. znak: RSOZ.L.Dz.131/2013 w sprawie udzielenia
informacji publicznej; Wójt Gminy Stubno infrmuje, że:

1. Gmina Stubno w roku 2012 posiadała zawartą umowę stałą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W 2012 r. zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy 2 psy i 6 szt. kotów.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 3 tyś zł. Opłata powyższe zadanie była ryczałtowa.

Sporządził:

Jan Jara

Insp. Urzędu Gminy w Stubnie

nail.rsoz.org/mail/?_task=mail&_act'on=print&_uid=5250&__mbox=INBOX
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RGM-6140.3.2013 Swilcza 2013-04-29.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
w Rzeszowie

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: RSOZL.Dz. 160/136/2012 Urząd
Gminy Swilcza informuje :

l .w 2012 r. Gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.Czynności te częściowo
wykonywała Straż Gminna z pomocą pracownika Schroniska dla zwierząt w
Rzeszowie.

2. W 2012 r. zostało wyłapanych 20 psów w tym 8 szczeniąt oraz 5
kotów z tego 8 psów i 8 szczeniąt i 5 kotów zostały przekazane do
przytuliska w Rzeszowie pozostałym podszukano nowych właścicieli.

3.W 2012 r. koszt realizacji całego zadania wynosił 8 343. 40 zł.
Za umieszczenie zwierząt w schronisku zapłacono jednorazowo na konto
schroniska.

1. Adresat
2.a/a



Urząd Miasta Tarnobrzega
39-4OO Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32

fel. 15 822 65 7O, fax 15822 52 81
www.tarnobrzeg.pl um@um.tarnobrzeg.pl

Or.IV.1431.15.2013 Tarnobrzeg, 2013.04.29

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

^ W roku 2012 Gmina Tarnobrzeg zawarła umowę z Anną Bieniek

działającą po firmą „Obrona Zwierząt", Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026
Morawica na przyjęcie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki
w hoteliku.

v^ W pierwszych dwóch miesiącach 2012 r. przed podpisaniem umowy na
„Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt
z terenu miasta Tarnobrzega" usługi weterynaryjne wykonywane były

przez czterech lekarzy weterynarii z terenu miasta. Udzielono pomocy 9

bezdomnym psom i 2 bezdomnym kotom, łączny koszt: 6763,50 zł.

W celu realizacji „Programu o zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Tarnobrzeg" został ogłoszony przetarg pn. „Świadczenie
usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt (kotów i psów) z terenu
Gminy Tarnobrzeg. Przetarg wygrał lek. wet. Dominik Sałata, z którym

Prezydent Miasta Tarnobrzega zawarł umowę na okres od 01.03.2012 do

28.02.2013. Lekarz zobowiązany został do zapewnienia zwierzętom

codziennej pomocy weterynaryjnej w godzinach pracy Urzędu oraz w dni
wolne od pracy i święta.
Na usługi związane z realizacją „Programu..." w budżecie miasta na 2012

r. zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie: 60000.00 zł, które
planowano wykorzystać na:



• usługi weterynaryjne: zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów
i kotów,

• leczenie stacjonarne, szczepienie i odrobaczenie,

• zapewnienie właścicielom psów i kotów dofinansowania do zabiegów

sterylizacji samic i kastracji samców w wysokości 50% kosztów zabiegów
w ilości maksymalnie l zabieg rocznie,

• pokrycie kosztów uśmiercania ślepych miotów psów i kotów bezdomnych
lub posiadających właścicieli,

• Gmina w ramach współpracy z Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem
Przyjaciół Zwierząt „Ogród Św. Franciszka" w Tarnobrzegu dofinansowuje
zabiegi sterylizacji suk i kastracji (kotów i psów),

• pobyt zwierząt w lecznicy po zabiegach weterynaryjnych.
W ramach trwania umowy na wykonywanie zabiegów lekarsko-
weterynaryjnych w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2013 lekarz
weterynarii na podstawie wystawionych skierowań przez Gminę

Tarnobrzeg wykonał następującą ilość zabiegów na łączną kwotę

31.988,00 zł

KOTY:

1. Szczepienia przeciw wściekliźnie - 8 szt.
2. Inne szczepienia ochronne - 48

3. Znakowanie-9
4. Sterylizacja - 23 + 5(50% dofinansowania)
5. Kastracja -18
6. Odrobaczanie -40

7. Odpchlenie i profilaktyka przeciwpchelna - 40
8. Uśmiercanie ślepych miotów -1

9. Uśmiercanie - O
10. Wyjazd do wypadku w którym poszkodowane jest zwierzę -1
11. Pobyt w lecznicy - 535

12. Inne nieprzewidziane zabiegi - 29

PSY:

1. Szczepienia przeciw wściekliźnie -47
2. Inne szczepienia ochronne - 89



3. Sterylizacje -14 + 1 (50% dofinansowania)
4. Kastracje -11
5. Odrobaczanie -92

6. Odpchlenie i i profilaktyka przeciwpchelna - 81
7. Uśmiercanie ślepych miotów - O
8. Uśmiercanie -l
9. Wyjazd do wypadku w którym poszkodowane jest zwierzę -14
10. Pobyt w lecznicy - 762
11. Inne nieprzewidziane zabiegi - 32

TSPZ „Ogród Św. Franciszka" w Tarnobrzegu w ramach współpracy z Urzędem

Miasta Tarnobrzega przejął pod swoją opiekę zwierzęta, którym udzielona
została pomoc lekarsko-weterynaryjna w ramach realizacji „Programu..."
w ilości:

KOTY:

1. Szczepienia przeciw wściekliźnie - 5
2. Szczepienia ochronne -42
3. Leczenie przeciw pasożytnicze we\vnętrzne - 32
4. Leczenie przeciw pasożytnicze zewnętrzne - 27
5. Sterylizacje - 6
6. Kastracje - 7
7. Inne nieprzewidziane zabiegi - 22

PSY:

1. Szczepienia przeciw wściekliźnie -32
2. Szczepienia ochronne - 72
3. Leczenie przeciw pasożytnicze wewnętrzne - 56
4. Leczenie przeciw pasożytnicze zewnętrzne - 46
5. Sterylizacje -5
6. Kastracje -8
7. Inne nieprzewidziane zabiegi -10

Bezdomne zwierzęta (koty i psy) będące czasowo pod opieką Gminy po
zabiegach weterynaryjnych w szczególności koty, przejmowane były przez



opiekunów społecznych na okres rekonwalescencji. Po tym okresie powracały
do naturalnego środowiska lub znajdowały nowy dom.

W ramach zawartej umowy z Anną Bieniek, Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026
Morawica na odbiór i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w hoteliku

dla zwierząt w roku 2012 umieszczono 4 psy. Poniesione koszty: 7.800,00 zł +

400,00 zł za gotowość. Łącznie 8.200,00 zł.

Prezydent Miasta Tarnobrzega zawarł 26 umów adopcyjnych w ramach

realizacji „ Programu... "na:

1. 10 adopcji kotów
2. 16 adopcji psów

3. Ponadto w ramach realizacji w/w programu zakupiono karmę dla

zwierząt będących po zabiegach weterynaryjnych, przebywających pod

opieką wolontariuszy lub opiekunów społecznych. Poniesione koszty to
kwota 1.852,50 zł.

Łączny koszt realizacji „Programu..." w roku 2012 wyniósł 48.804,00 zł.

Otrzymują:

l x Adresat

lx a/a



URZĄD GMINY TRYŃCZA
37-204 Tryńcza 127

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

URZĄD GMINY TRYŃCZA
37-204 Tryńcza
woj. podkarpackie

tel/fax 0-16 642-12-21

UOR.6141.3.2013 Tryńcza, dnia 7.05.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy Tryńcza uprzejmie informuje ;

Ad 1. W roku 2012 Gmina Tryńcza nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

Ad 2. W roku 2012 oddano do adopcji 4 psy za jednorazową opłatą, dla 5 psów znaleziono
nowych właścicieli (bez opłaty)
Na terenie gminy nie stwierdzono wolno żyjących kotów poza jednym przypadkiem potrącenia
przez samochód w terenie zabudowanym. Kota po wyleczeniu przekazano do adopcji, (bez
opłaty)

Ad3. Koszt adopcji 4 psów 1800 zł (połata jednorazowa), koszt leczenia kota 180 zł.

WÓJTA

Otrzymują;
1. Adresat
2. A/a

1-1



URZĄD GMINY
36-001 TRZEBOWN1SKO

woj. podkarpackie

OŚR-6140.3.2013 Trzebownisko, 2013.05.02

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
w Rzeszowie

R z e s z ó w
uLSłowackiego 24/62

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Trzebownisku informuje :

1. W 2012 roku miała stałą umowę na wyłapywanie i dostarczanie do schroniska
bezdomnych zwierząt z osobą fizyczną.
2.W roku 2012 wyłapanych i przekazanych do schroniska zostało - 23 sztuki bezdomnych
zwierząt.
3.Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 r wyniósł 23 349,79 zł.

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

Z iip

mg r mz. LMKfb Kuźniar
ZASTĘPM WÓJTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



URZĄD GM1A1*
,59-332 Tuszów Narodów?

Teł./fcc (0-1?) 5817778
NIP 817-12-38-233

OR.1431.10.2013 Tuszów Narodowy 25.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

35-060 Rzeszów

Ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo znak:RSOZ.L.Dz.!31/2013 z 18 kwietnia 2013 roku, uprzejme informuję:

1. Gmina Tuszów Narodowy posiada zawartą umowę z Firmą Usługi Techniczno-Weterynaryjne

„Arka-vet" ul Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl na wyłapywanie i umieszczanie zwierząt

bezdomnych w schronisku dla zwierząt. Umowa zawarta 10 kwietnia 2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

2. W 2012 roku na terenie Gminy Tuszów Narodowy nie było przypadku odławiania bezdomnych

zwierząt.

3. W 2012 roku wydano z budżetu gminy 2 034,57 zł na opiekę nad zwierzętami, dokarmianie

kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



BURMISTRZ 1YCZYNA
36-020 Tyczyn, ul, Rynek 18
tel. 01722-19-211,310,318

fax01722 19217

RGR.6140.5.2013
lyczy, dnia 26 kwietnia 2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2013 r. (data wpływu 18 kwietnia

2013 r.), znak RSOZ. L.dz. 131/2013 w sprawie prośby o udzielnie informacji

publicznej (Dz.U. 2001, Nr 112, póz. 1198) na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania ,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich -wyłapywanie" przewidzianego

ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

Ad.l. W 2012 r. Gmina Tyczyn posiadała zawartą umowę, dotyczącą wyłapywania

bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki, z lekarzem weterynarii Panem

Robertem Sączawą.

Ad.2. W 2012 r. wyłapano i utrzymano na koszt Gminy 7 psów i 3 koty.

Ad.3. W 2012 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 4.730 zł i polegał na bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Gminy Tyczyn.

ć£'
mgr inżytreh. AldonaWysock:

Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a
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R.Org. 1431.8.13 Tyrawa Wołoska, 2013-04-29

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierzą w Rzeszowie

Działając stosownie do art. 10 w związku z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. Nr 12, póz. 1198 z późn. zm.) udzielam informacji publicznej na zadane
pytania:
1. Gmina Tyrawa Wołoska ma podpisana stałą umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z Przychodnią Weterynaryjną Marian Pitrus, 38-500 Sanok ul. Młynarska 45.
2. W 2012 r. wyłapano i ddano do adopcji 4 psy.
3. Koszt realizacji wszystkich zadań związanych z realizacja obsługi weterynaryjnej na terenie gminy
wyniósł 8.478 zł, w tym wyłapanie, opieka i oddanie do adopcji 4 psów - 4.860 zł.

Wójt Gminy Mieczysław Czapor

http://mail.rsoz.org/mail/? task=mail& action=nrint# i~ir\ -i ^ r\ .



ŁJR2AJ) GMINY ! MIASTA
37-410 UŁANÓW

ul. Rynek 5, woi. podkarpackie
OS,604.tiO.(20B 8/63-041

fax f Q. 15) 3763-053
NIP 865-OQl-'l7.4S, FłŚSOH 000530494

Ułanów, dnia 17 maja 2013 r,

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35 - 060 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2013 r. znak: RSOZ L.Dz. 131/2013
dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"informuję, co następuje:

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

W 2012 r. bezdomne zwierzęta wyłapywane były przez pracownika UGiM Ułanów przy
współpracy miejscowego lekarza weterynarii.

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

W 2012 r. na terenie gminy wyłapano 7 psów.
3. Jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

W 2012 r. koszt realizacji zadania wyniósł 1630 zł - opłata jednorazowa.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Piotr Gątarz

B U R M I S T R Z
GMINY I M I A S T A

Stanisław!Ghrbacz



Nr UG.OA. 1431.18.2013 Wadowice Górne dnia 23.04.2013 r

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

35-060 Rzeszów
ul.Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na Wasz wniosek Znak: RSOZ.L.Dz. 13172013 o udostępnienie
informacji publicznej Urząd Gminy Wadowice Górne informuje:

Ad. l Gmina Wadowice Górne nie ma zawartej stałej umowy , ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w 2012 r.
Ad.2
W 2012 r nie wyłapano i nie utrzymywano na koszt gminy żadnych zwierząt.
Ad.3
W 2012 r na realizację zadania zabezpieczono kwotę 6 tys.zł.. Nie wydano żadnej kwoty na
opiekę nad zwierzętami.

Inspektor
Jan Klaus



Urząd Gminy
W i e l k i e Oczy

37-617 Wielkie Oczy. ul. Leśna 2
NIP 793-13-01-368 R:OOOS48123

U.G.7242.3.13r Wielkie Oczy 22.04.2013 r

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62

Urząd Gminy w Wielkich Oczach po zapoznaniu się z pismem z dnia 17.04.2013 r
Znak: RSOZ.L.Dz. 131/2013 udziela informacji na poszczególne punkty:

1. Gmina nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w roku
2012.

2. Na terenie gminy w roku 2012 nie wyłapano ani jednego bezdomnego zwierzęcia.
3. W roku 2012 Gmina nie poniosła kosztów z tytułu bezdomnych zwierząt.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



URZĄD GMINY WIŚNIOWA
38-124 Wiśniowa 150

woj. podkarpackie

fax. 172775901

Wiśniowa, dnia 24.04.2013r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.04.2013 r., znak RSOZ.L.Dz. 131/2013 -

przesyłamy dane dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

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

Gmina Wiśniowa w 2012 roku nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt.

W przypadku stwierdzenia faktu wałęsania się bezdomnego zwierzęcia na terenie naszej

gminy zostaje podjęta przy współpracy z lekarzem weterynarii oraz policją akcja mająca na

celu schwytanie bezdomnego zwierzęcia (najczęściej psa). Po schwytaniu zwierzę jest

odwożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysokiej Strzyżowskiej. Całkowity

koszt utrzymania takiego zwierzęcia w schronisku oraz ewentualne jego leczenie finansuje

Urząd Gminy Wiśniowa.

W roku 2012 podjęto jedną akcje mające na celu schwytanie i zapewnienie opieki

bezdomnym zwierzętom.



l Ibl3

Wojaszówka, dnia 23.04.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35-060 Rzeszów

W odpowiedzi na Wasz wniosek nr RSOZ.L.Dz. 131/2013 z dnia 7 kwietnia 2013 r. data

wpływu do tut. urzędu w dniu 18 kwietnia 2013 r. o udzielenie informacji publicznej na

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

wyłapywanie" informuję, że:

l. Gmina Wojaszówka w 2012 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, natomiast nie posiadała umowy ze schroniskiem.

2. W 2012 r. wyłapano dwa bezdomne zwierzęta ( psy ).

3. W 2012 r. koszt realizacji całego działania wyniósł: 644,59 zł. koszt wykonania usługi

polegającej na wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia jego przetrzymaniu - zwierzę odebrał

nowy właściciel w drugim przypadku pies zdechł.



OSO. 143!.2.2013
Zagórz, 09.05,2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie

Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

38-060 Rzeszów '

W odpowiedzi na pisemny wniosek znak: RSOZ.L.Dz. 131/2013 o udostępnienie

informacji publicznej z dnia .17.04.2013 r. informuję:

1. Gmina Zagórz w roku 2012 nie miała podpisanych umów na Wyłapywanie bezdomnych

zwierząt oraz na zapewnianie im opieki. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonywano

zleceń, tj.: z Przychodnią Weterynaryjną w Sanoku ul. Młynarska 45, oraz z Przychodnią

Weterynaryjną w Lesku ul. Piłsudskiego 48.

2. Z terenu gminy Zagórz w roku 2012 zostało odłowionych 7 bezdomnych psów oraz dwa

koty.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł: 5 950,00 zł, a opłata była ryczałtowa.

Do wiadomości:
. ' \'r'/Ql

Adresat

a/a Łuk

Strona l



GMINA ZAKLIKÓW
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
woj. podkarpackie

NIP 865-23-96-324, REGON 830409130

RI-II.6140.2.2013 ZaldMw 2013-04-26

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 24/62

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2013r znak RSOZ.L.131/2013
Urząd Gminy w Zaklikowie uprzejmie informuje:

- Gmina nie zawarła w 2012r umowy ze schroniskiem dla zwierząt ani z podmiotem
zajmującym się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. Pomocą w tym zakresie oraz w
przypadkach zdarzeń drogowych ze zwierzętami służy nam lekarz wet. Pani Anna Siroń
telefon komórkowy - 602 578 540

- Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez ich sterylizację
/ w rym roku wykonano 3 / oraz dokarmianie przy pomocy społecznych opiekunów- zakup

karmy.

W 2012 roku odłowionych zostało 22 bezdomnych psów .

Na realizację zadań w 2012 roku wynikających z Programu Gmina przeznaczyła
środki finansowe w wysokości - 15 .000 zł z czego wydała - 7.817.24. zł /jednorazowe
zlecenia/

WÓJT (0MINY
Otrzymuje: , ,fj/,

MakWójcik
ui l

l .adresat
2.a / a



WÓJT GMINY ZARSZYN
38-530 Z A R S Z Y N

woj. podkarpackie

Znak: GKP 6140.10.2013.TW Zarszyn,dn. 2013-04-22

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

W nawiązaniu do pisma z dnia 17 kwietnia 2013 roku znak: RSOZ.L.Dz.131/2013

informuję, że w 2012 roku zostało wyłapanych 7 bezdomnych psów. Czynności związane

z wyłapywaniem, badaniem, przeprowadzeniem odpowiednich szczepień oraz przekazanie

psów do odpowiednich placówek- schronisk prowadzone są przez firmę Usługi Techniczno-

Weterynaryjne „ARKA-vet" 37-700 Przemyśl, ul. Sybiraków 34/1.

Koszt realizacji w/w zadania w 2012 r wyniósł 10 016 zł, natomiast płatność była

uregulowana jednorazowo za każdą wykonaną usługę.

ZASTĘPCA WÓJTAou/smgfZbigniew Dec

Otrzymują:

H.) Adresat

2. a/a



Zarzecze 02.05.2013 r.
UG.6130.2.2013

Pani Prezes
Rzeszowskiego Stowarzyszenia
Ochrony Zwierząt

W odpowiedzi na pismo Nr RSOZ.L.Dz.107/2013 z dnia 04.04.2013 r.
oraz na wniosek o udzielenie informacji publicznej Nr RSOZ.L.Dz.131/2013 z
dnia 17 kwietnia 2013 r. uprzejmie informuję, że „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Zarzecze na 2013 rok" został pozytywnie zaopiniowany przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przeworsku oraz koła łowieckie działające
na terenie Gminy Zarzecze. Ponadto program został zamieszczony na stronie
internetowej Gminy Zarzecze i nie wnoszono żadnych uwag w tym zakresie.
Ostatecznie program został zatwierdzony przez Radę Gminy Zarzecze Uchwałą
nr XXIII/176/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

Ponadto wyjaśniam, że Gmina Zarzecze jest zadłużona i. dlatego na
realizację zadań wynikających z w/w programu zabezpieczono skromne środki
finansowe w wysokości 4 500 zł. Środki te mogą pokryć jedynie wydatki
związane przekazaniem l psa do schroniska. Radni wnioskowali aby
w pierwszej kolejności czynić starania o szukanie nowego właściciela dla
bezdomnego psa i takie działania są czynione. Dzięki życzliwości mieszkańców
5 psów bezdomnych znalazło nowych właścicieli i w związku z tym nie
oddawano psów do schroniska.

Wydatki jakie zostały poniesione na realizację zadań programu opieki nad
zwierzętami w 2012 r, wyniosły 491 zł w tym:
- usługi weterynaryjne związane z leczeniem i sterylizacją 324 zł,
- zakup karmy 135 zł,
- zakup obroży i smyczy 32 zł.
Wszystkie usługi w zakresie leczenia, usypiania ślepych miotów, sterylizacji,
kastracji i udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym
w wypadkach wykonuje lekarz weterynarii Pan Henryk Pindak zam.
Cząstkowice, prowadzący prywatną praktykę weterynaryjną z którym Gmina
posiada spisaną umowę.
Wszystkie zwierzęta bezdomne i niehumanitarnie traktowane jeżeli wystąpi
taka sytuacja będą przekazywane do gospodarstwa Pana Pawła Nowińskiego
zam. Kisielów , który zgodnie z umową zapewni im opiekę.



Urząd Gminy Zołynia
Zołynia, 9 maja2013 r.

RG.6140.4.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt

Odpowiadając na Państwa pismo nr RSOZ.L.Dz.131/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
informuje:

1. Gmina Zołynia w 2012 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z:
Usługi Techniczno - Weterynaryjne „Arka-vet" Narożnowska Agnieszka.

2. W roku 2012 r . Gmina Zołynia zapewniła opiekę piętnastu bezpańskim psom oraz
dziesięciu kotom.

3. W 2012 roku Gmina wydatkowała na realizację w/w zadania kwotę 4 346,57 zł.

Z poważaniem
INSPEKTOR

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Pismo sporządził: Inspektor Jan Mazurek, tel. 017 22 43 018 w. 24 email: jmazurek@zolynia.pl

ul. Rynek 22, 37-110 Zołynia, tel. 017 22 43 018 lub 017 22 43 028, faks 017 22 43 476, www.zolynia.pl



&Śi^m$$& T i i Żurawica, dnia 24.04.2013
37-710 Żurawica

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62

35 -060 Rzeszów

W związku z pismem Nr RSOZ L.dz. 131/2013 z dnia 17.04.2013 w
sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywaniem, Wójt Gminy Żurawica uprzejmie informuje:

• Gmina Żurawica w dniu 05 lipca 2012r zawarła porozumienie Gminą Miejską
Przemyśl w sprawie przyjmowania bezpańskich psów do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Orzechowcach z terenu Gminy Żurawica oraz warunków utrzymania i
zapewnienia przez Gminę Miejską Przemyśl opieki nad tymi zwierzętami .

• W roku 2012 zostało przyjęte z terenu Gm. Żurawica 6 bezdomnych psów.

• Na wykonanie zadania gmina Żurawica udzieliła w 2012 r dotacji celowej w
kwocie 7.404,00, zł, również Gmina zobowiązała się pokryć część kosztów
związanych z wykonaniem planowanych inwestycji tj. sieci wodociągowej do
boksów oraz budowy zbiornika bezodpływowego , Środki finansowe w wysokości
5.000,00 zł zostały jednorazowo przekazane na rachunek bankowy Gminy Miejskiej
Przemyśl .

Otrzymuje:

l x Adresat
l xA/a
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Żvraków dn. 25.04.20Br.

Rzeszowskie Stówa rzyszen ie
Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 24/62
35-060 Rzeszów

Urząd Gminy w Zyrakowie. w odpowiedzi na wniosek RSOZ.L.Dz. 331/2013 z dnia

17 kwietnia 2013 /data wpływu 19.04.2013r / przesyła dane dotyczące opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu w 2012 roku na terenie Gminy Żyraków:

Ad 1. Gmina Żyraków w 2012 roku zawarła stałe umowy na wyłapywanie

zwierząt oraz zapewnienie im opieki z następującymi podmiotami:

&/ Na świadczenie usług weterynaryjnych i hotelowych dla zwierząt bezdomnych

zawarto umowę z Panem Jakubem Durda prowadzącym Gabinet Weterynaryjny „

Felix" i hotel dla zwierząt w miejscowości Bobrowa 215, 39-203 Żyraków,

b/ Na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt i świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt

bezdomnych z terenu Gminy Żyraków zawarto umowę z Gabinetem Weterynaryjnym

,. Usługi Weterynaryjne s.c Lekarz weterynarii Bolesław Jarząb i S-ka . 39-204

Żyraków 79.

ci Zlecano również Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zyrakowie

podejmowanie i przewóz zwierząt bezdomnych do hotelu dla zwierząt w Bobrowej.

Ad 2. Opieką weterynaryjna na koszt Gminy Żyraków w 2012 roku objętych było

19 zwierząt w tym 17 psów dla których, świadczone były usługi leczenia

i utrzymania w hotelu, J usługa u nowego opiekuna i l zdarzenie drogowe. W 2012

przekazano do adopcji mieszkańcom powiatu i gminy 9 piesków, eutanazji ze

względów zdrowotnych poddano 2 sztuki, I sztuka padła z przyczyn naturalnych,

pozostałe pieski przekazano do adopcji w 2013 roku .

Ad.3 Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 14 845,23 zł. wypłaconych

na podstawie zawartych umów i miesięcznych rachunków z załączoną specyfikacja

usług weterynaryjnych wg ewidencji zwierząt bezdomnych przyjętych do hotelu dla

zwierząt.

Otrzymują:

l . Adresat


	pk_a.pdf
	pk_b.pdf

