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Urząd G m i n y A u g u s t ó w

16-300 A u g u s t ó w
ul. Wojska Polskiego 51

Augustów dn. 08.04.2009 r.

OS W 6210/7/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.03.2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami Urząd Gminy Augustów uprzejmie informuje:

l . Gmina Augustów ma zawartą w dniu 20.07. 1 998 r. na czas nieokreślony
umowę na wyłapywanie i przechowywanie bezdomnych zwierząt z
Przedsiębiorstwem Transportowym „ Necko" ul. Komunalna 3 16-300
Augustów.

2. W roku 2007 zostały odłowione i umieszczone w schronisku 23 psy, natomiast
w roku 2008 odłowiono i umieszczono w schronisku 1 8 psów.

3. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł w roku 2007 1685,25 zł, natomiast
w roku 2008 1 526,40 zł. Jest to opłata za każde odłowione i umieszczone w
schronisku zwierzę, a jej wysokość zależy od długości okresu przebywania
zwierzęcia w schronisku.

Z yp.
mgr Elżb/jsfa Pszczół.?



8*6-^- Bargłów Kościelny, dn 03.04.2009r
O.6055 - 3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

KRS: 28138
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odnośnie Waszego wniosku z dnia 23.03.2009r o udzielenie informacji na temat sposobu
i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Gminy w Bargłowie Kościelnym informuje że w roku 2007-2008 nie zawierał umów oraz nie
udzielał zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny



DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA Białystok, / A .kwietnia 2009r.
l GOSPODAMI KOMUNALNEJ

15-950 Białystok, ;H j :< Snnlckiego 9
ttl.(Q«g)§09@40Q «ax (085) 869 6529

OSGK. YIII.0307-IP-1 -5/09

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

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej, z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" oraz zgodnie z rozmową telefoniczną przeprowadzoną w dniu 14 kwietnia
2009 z panem Tadeuszem Wypych, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje:

1. W latach 2007 i 2008 Gmina Białystok miała podpisane „porozumienia w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt" z Gminą Krypno, Miastem Wysokie
Mazowieckie, Miastem Hajnówka, Miastem Czarna Białostocka, Miastem Dąbrowa
Białostocka, Miastem Węgrów, Miastem Brańsk, Miastem Mońki, Miastem Bielsk
Podlaski, Gminą Orla, Gminą Jeleniewo, Gminą Gródek, Gminą Dobrzyniewo Duże.
Wykonanie usługi z terenu przedstawionych gmin, uzależnione jest od posiadania
wolnych boksów dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku.

2. W roku 2007 wyłapano 367 psów dorosłych oraz 239 szczeniąt, w roku 2008 -
442 psów dorosłych oraz 283 szczeniąt.
Wyłapane zwierzęta utrzymywane były na koszt gminy a znaczna część wyłapanych
zwierząt została sprzedana bądź przekazana do adopcji.

3. Schronisko dla Zwierząt jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Białymstoku
i na swoją działalność ma zagwarantowane środki finansowe w budżecie miasta,
zatwierdzanym Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku.
Budżet schroniska w 2007 roku wynosił 623.000 zł, w roku 2008 była to kwota
688.584 zł.

RTMOTU
iarki Komunalnej

mgr inz\Kiystyiia Rzędzitw
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1nnnnkifwicza 46 Bielsk Podlaski, dn. 09.04.2009r.17-100 B i e l s k P o d l a s k i

RGP.6052-10/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

informuję, że w/w zakresie:

a) w 2007 roku gmina:

1. posiadała zawartą stałą umowę z Prywatnym Schroniskiem dla Zwierząt, Właściciel Bogdan Lauryn

ul.Sianożęć 3,16-400 Suwałki. Ponadto wyłapywanie bezdomnych psów zlecała następującym podmiotom:

- Schronisko dla Zwierząt ul. Dolistowska 2,15-197 Białystok,

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Hajnówce ul. Targowa 115

- Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt CIAPEK 17-200 Hajnówka ul. Targowa 115

2. wyłapano 13 psów

3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 11998,33 złotych w formie jednorazowej opłaty za każdorazowe

umieszczenie zwierząt w schronisku.

b) w 2008 roku gmina:

1. nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a wyłapywanie psów zlecała

następującym podmiotom:

- Schronisko dla Zwierząt ul. Dolistowska 2,15-197 Białystok,

- Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt CIAPEK ul. Słowackiego 29,17-200 Hajnówka

2. wyłapano 11 psów

3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 7287,50 złotych w formie jednorazowej opłaty za każdorazowe

umieszczenie zwierząt w schronisku.

a/a

z up.
— — - — —

ńż. Anatol Filipiuk
Zastępca Wójta -



URZĄD MIASTA
Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski
ui. Kopernika J Bielsk Podlaski, 2009-04-23

Gk 7082-5/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej otrzymany dnia
31.03.2009r uprzejmie informuję, że:

A d l )

W 2007r została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Bielsk Podlaski, a Hajnowskim
Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt „Ciapek" na okres od 01.08.2007r do 31.07.2009r.
W pozostałym okresie (gdy umowa nie obowiązywała) w latach 2007 i 2008 Gmina Miejska
Bielsk Podlaski nie posiadała innych umów na wyłapywanie bezdomnych psów. Były one
przekazywane do schronisk w Łomży, Białymstoku lub wspomnianym już w Hajnówce w
zależności od tego, które ze schronisk dysponowało wolnymi miejscami.

Ad 2)

W 2007r przekazano w/w schroniskom łącznie 60 psów, a w 2008r 16 psów. Coraz mniejsza
liczba przekazywanych psów wynika z ogromnego przepełnienia wspomnianych schronisk.

Ad 3)

Co to formy płatności to we wspomnianej powyżej umowie obowiązywała opłata ryczałtowa
w wysokości 2000 zł za miesiąc, za co zleceniobiorca zobowiązał się do złapania 5 psów
miesięcznie.
W pozostałym okresie zwierzęta przekazywano w zamian za opłatę jednorazową w wysokości
1000 zł za l psa. W szczególnych przypadkach opłacaliśmy także koszty transportu w
wysokości kilkuset złotych
Tak więc w 2007r za umieszczenie zwierząt w schroniskach wydano łącznie około 44 000,zł
aw2008rokoło 16 000 zł.

, JflfU-«« <;*„

-ospodarki Komu
H a n d l u i Ro]ni,
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Boćki, dnia 2009-04-15

Nasz znak:
BGK-7638/4/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009r. o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie", Urząd Gminy Boćki informuje o realizacji powyższego zadania na swoim
terenie:
l .W 2007 i 2008 roku Gmina Boćki nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W 2007 roku zawarto jednorazową urno we o dzieło na złapanie 2 psów
bezdomnych z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Hajnówce ul.
Targowa 115; dalsza opieka nad tymi zwierzętami należała do wynajętego Towarzystwa.
2.Koszt usługi kompleksowej (złapanie i utrzymywanie w schronisku) odłowionych dwóch
zwierząt w 2007r. wyniósł dwa tysiące zł.
3. W 2008r. tego rodzaju zadań Gmina nie wykonywała.



PI-

WO JT GMINY BRAŃSK
17-120 Brańsk, ul. Rynek 8 bransK, Unia i ) kwietnia

BGRŚ. 7062-14/09

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 24 marca 2009 r. w spawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że gmina

Brańsk w latach 2007-2008 nie miała umów i nie udzielała zezwoleń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt, jak również nie ponosiła kosztów w związku z wyłapywaniem lub utrzymaniem

bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem

~IUW O f J T
Armgr Kfzys\ft] Jaworowskl



U R Z Ą D M I A S T A
17-120 BransK ui Rynek 8

woj „
tel. (085) 73V ft«.-05. 737-59-40

NIP 543-00-09-733

Brańsk, dnia 02.04.2009r.

GKM 6052-4/04

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Miasta w Brańsku w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

z dnia 24 marca 2009r. udziela odpowiedzi na zadane pytania:

ADN. l - Urząd Miasta w Brańsku w 2007r. zlecił wyłapanie bezdomnych zwierząt

Fundacji dla Ratowania Bezdomnych Zwierząt „EMIR", 96-321 Żabia Wola, Oddział,

ul. Słoneczna 4, natomiast w 2008r. nie zachodziło potrzeby zawierania umowy na

wyłapywanie bezdomnych psów ani zlecania wyłapywania bezdomnych psów na terenie

administracyjnym Miasta Brańsk.

ADN. 2 -- W roku 2007 z terenu Miasta Brańsk w/w firma dokonała odłowu 6 sztuk

bezdomnych psów.

ADN. 3 - Koszt akcji wyniósł 6.000,00 zł. wg rachunku Nr 11/07 z dnia 04.10.2007r.

B U R M I S
!

mfrinż. Daniel Antonii L

R Z

ńkowski



BURMISTRZ CHOROSZCZY Choroszcz dn. 01.04.2009 r.
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz
tel. 719-17-37, fax 719-18-39

G.YI.7080/8/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 24.03.2009 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informujemy, że powyższe zadanie było wykonywane na podstawie Uchwały Nr
IW55/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Choroszcz oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Tutejszy Urząd zlecał wykonywanie w/w obowiązku Schronisku dla Zwierząt w
Białymstoku, ul. Dolistowska 2, które wykonywało odłowienie, transport i utrzymanie
zwierząt oraz odłowienie i transport zwierząt do Prywatnego Schroniska w Suwałkach
Właściciel Bogdan Lauryn, z którym to mieliśmy spisaną umowę na przyjęcie i
utrzymanie zwierząt w schronisku w okresie od 2 lipca do 31 grudnia 2007 r. W 2008 r.
obowiązek ten był prowadzony poprzez udzielanie zleceń podmiotom jak wyżej.

Z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2007 roku. zostało odłowionych i ulokowanych
w schroniskach dla bezdomnych zwierząt 35 sztuk bezdomnych psów, w tym w
Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku, ul. Dolistowska 2, umieszczonych zostało 23
psy na koszt 19025,00 zł, w Prywatnym Schronisku dla Zwierząt w Suwałkach,
Właściciel Bogdan Lauryn, umieszczonych zostało 12 psów, na koszt wraz z
transportem 25 277,50 zł.

W 2008 roku, zostało odłowionych i ulokowanych w schroniskach dla bezdomnych
zwierząt 20 sztuk bezdomnych psów, w tym w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku,
ul. Dolistowska 2, umieszczonych zostało 19 psów na koszt 16 342,50 zł, w Prywatnym
Schronisku dla Zwierząt w Suwałkach, Właściciel Bogdan Lauryn, umieszczony został
l pies na koszt wraz z transportem 3 005.50 zł.

Opłata za odłowienie transport i utrzymanie zwierząt była wnoszona po realizacji
usługi i wystawieniu faktury. Całkowity koszt wykonania powyższego zadania w 2007
r. wyniósł - 44 302,50 zł, a w 2008 r. 19 348, 00 zł.

Z up. Burmistrza

mgr inż W/0stów Zalewski
ZASTĘPCA'Bl4ł?MfSTRZA

7
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ul Mcki^^te^y
tt<m}2mi®£fm^% Ciechanowiec, dnia 7 kwietnia 2009r.

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

s (086)27710 66

RI.6073-4/09

Urząd Miejski w Ćiechanowću odpowiadając na pismo z dnia 24 marca 2009 r.
podaje poniżej informacje :

1. Gmina posiada umowę zawartą na czas nieokreślony ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej.

2. W roku :
a) 2007 dokonano wyłapania - 11 szt psów bezdomnych.
b) 2008 dokonano wyłapania - 4 szt psów bezdomnych.

3. W 2007 roku - wydatkowano kwotę na ten cel - 12.383,48 zł , a w 2008
roku kwotę - 6.098,90 zł ( forma płatności jednorazowa za umieszczenie
zwierząt w schronisku).



GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA

ntiCzarna Białostocka, dnia .ff.r.. kwietnia 2009 r

BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

RM.0571-21/09

Burmistrz Czarnej Białostockiej, odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 24 marca
2009 r. w sprawie wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuje:

1) odłowy w 2007 i 2008 dokonywane były siłami własnymi lub przez Schronisko
Zwierząt w Białymstoku. Wyłapane zwierzęta przekazywane były za pisemnym
potwierdzeniem do Schronisk Zwierząt w Białymstoku lub w Łomży. Gmina nie ma
obecnie zawartej umowy na stały odłów bezdomnych zwierząt z terenu Gminy;

2) zwierzęta wyłapane w:

• 2007 roku- 9 szt,

• 2008 roku - 25 szt. (4 psy przekazano bezpośrednio do adopcji);

3) koszty przyjęcia i opieki nad wyłapanymi zwierzętami (jednorazowa opłata za
umieszczenie psów w schronisku):

• 2007 roku-3 100 zł.,

• 2008 roku-27 000 zł.

Z up. B

mgr Agniesl
Z-CA B

TRZA

Tarka wian
STRZA

Sporządziła: Bożena Kucharewicz, tel. (085) 713-13-65

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2

tel. (085)7131340, !ax (085)7131349
www.czarnabialostocka.pl. um@czarnabialostocka.pl



URZĄD GMINY GZEHIT/CHA
17-240 Czerer

ul. Duboisa 14
NIP: 543-10-25-970, Reg. 000534109

Nr.GGiOS.EP.6074-4/09

P l

Czeremcha, dnia 2009-04-09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Dotyczy udzielania informacji publicznej na temat sposobu i skutków zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Urząd Gminy Czeremcha niniejszym informuje:
Urząd Gminy nie miał w 2007 i 2008 roku podpisanych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

Na terenie gminy Czeremcha były wyłapywane w 2007 roku bezdomne psy na
zlecenie tut. Urzędu przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „CIAPEK" w Hajnówce, 17-

200 Hajnówka, ul. Targowa 115. Wyłapano 8 psów, koszt wyłapania wyniósł - 4800,00 zł
(cztery tysiące osiemset złotych).

Popfco



URZĄD GMINY tel. (085)681-89-96
17-207 Czyże 98

adres strony: ugczyze.pl fax: (085)681-89-91
e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

Gospodarka Komunalna i Planowanie Przestrzenne

Czyże dnia 15.04.2009 r.
•dT GMINY CZYŻ"-'

' 207 'l 98

GG 605 1 -4/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 23.03.2009 roku w sprawie
udzielenia informacji na temat „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuj ę jak niżej:
1. Rada Gminy Czyże dotychczas nie podjęła uchwały dotyczącej wyłapywania

bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi
zwierzętami.

2. Wobec braku wspomnianej uchwały nie były udzielane zezwolenia dla
żadnego przedsiębiorcy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt jak też
prowadzenia schronisk dla takich zwierząt. Dlatego też nie poniesiono w
latach 2007-2008 żadnych kosztów finansowych z tym związanych.

Informuję, iż na terenie tak rolniczej gminy wiejskiej praktycznie nie
występuje problem bezpańskich zwierząt. Dlatego też nie podejmowano żadnych
prawnych kroków związanych z tym zagadnieniem. W przypadku zaistnienia
takiej potrzeby odpowiednie akta prawne będą podjęte.

inź. Wanzy Wasiluk
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URZĄD GMINY
CZY?,EW-OSADA

18-220 Czyzew, ul. Maiowiecka 34 Czyżew-Osada, dn. 02.04.2009 r.
woj. podlaskie, poi*, wysokanazowiecki

teUfox (086) 275 50 »3
NIP 723-11-97-34S REGON 000531393

RG:6134/2/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W związku z wnioskiem z dnia 24 marca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej na

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

wyłapywanie, Urząd Gminy Czyżew-Osada informuje:

Ad. l. Gmina w 2007 i 2008 roku nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

ponieważ odławianie bezpańskich psów przeprowadzano we własnym zakresie, na zgłoszenie

mieszkańców gminy.

Ad.2. W 2007 r. gmina nie odłowiła żadnego bezpańskiego zwierzęcia, natomiast w 2008 r.

odłowiono 3 psy,

Ad. 3. Koszt realizacji zadania w 2008 r. wynosi 105,0 zł za szczepienie psów przeciwko

wściekliźnie. Przetrzymywanym zwierzętom znaleziono nowych właścicieli.

uski
r- GMINY



Dąbrowa Białostocka, 02.04.2009 r.

Burmistrz
Dąbrowy Białostockie!

16-200 Dąbrowa Białostocka
ui Solidarności 1

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

BGK.7082-4/09.

W odpowiedzi na Wasz wniosek dotyczący opieki nad bezdomnymi zwierzętami

informuję, że mamy podpisaną wieloletnią umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w

Radysach 13, gmina Biała Piska na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej

opieki, forma płatności - ryczałtowa 3000 zł miesięcznie, bez względu na ilość złapanych psów.

W roku 2007 złapano 21 psów, a w roku 2008 - 29 psów z terenu naszej gminy.

BURMIS

mgr Tadeusz Ciszkatoski



Dobrzyniewo Duże, dnia 07.04.2009r.

W Ó J T G M I N Y
Dobrzyniewo Duże .

ul Białostocka 25 Biuro Ochrony Zwierząt
(6-002 Oobrzvmewo KościelnP

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

IPG. 7082 - 5/09

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 24.03.2009r. o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

Gmina Dobrzyniewo Duże w 2007 i 2008 roku nie miała zawartej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W dniu 10. 07.2002r. Gmina Dobrzyniewo Duże zawarła z Miastem

Białystok porozumienie określające zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie

gminy w ramach, którego korzysta z usług Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.

Należności za wykonaną usługę naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem stanowiącym

załącznik do porozumienia.



WÓJT GMINY
l /'204 Dubicze Cerkiewne

ul.Główna 65 Dubicze Cerkiewne dn. 02 kwietnia 2009r.
tel.(085)6827990, f a x ( 0 8 5 ) 6 8 2 7 9 8 0

Znak: GKBiR.7081-1/09

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

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 24.03.2009r. informujemy, że Gmina Dubicze
Cerkiewne w 2007 i 2008r. nie miała podpisanych stałych umów oraz nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Na terenie tut. gminy zdarzają się sporadyczne przypadki pojawiania się bezpańskich psów
szczególnie w okresie wakacyjnym jest to zjawisko dosyć rzadkie i część z tych psów są
przygarniane przez życzliwych mieszkańców, tut. gminy, bądź też psy samodzielne przemieszczają
się z terenu gminy Dubicze Cerkiewne na teren innych gmin.

W roku 2007 i 2008 Gmina Dubicze Cerkiewne nie ponosiła kosztów związanych z opieką
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem.

W/ÓJT
-"-""̂

Pawlows,



URZĄD GMINY FILIPÓW
Fiftpów, ul. Garbaska 2

tel 087 56 96 032 wew. 25
Filipów, dnia 07 kwietnia 2009 r.

Or.Ol 15-10/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 24.03.2009 r. dotyczący sposobu i skutków
wykonywania zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. Urząd Gminy Filipów uprzejmie informuje:

1. od l lutego 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. była zawarta umowa z Przedsiębiorstwem
Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym k/ Giżycka, na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i sprawowania opieki nad nimi. wyłapywanie bezdomnych psów i ich
transport do schroniska odbywał się przez w/w przedsiębiorstwo;

- od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zawarta jest również umowa pomiędzy
Urzędem Gminy Filipów reprezentowanym przez Wójta Gminy Sylwestra Koncewicza a
Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Bystrym
26, 1 1 -500 Giżycko;

2. w roku 2007 zostało odłowionych i odwiezionych do schroniska 5 bezdomnych psów,
natomiast w 2008 roku 1 2 psów;

3. koszt realizacji zadania wyniósł w roku 2007- 3.695 zł. natomiast w roku 2008- 23.881zł,
opłata za pobyt piesków w schronisku odbywa się co miesiąc na podstawie faktury VAT i
zgodnie z zawartą umową wg ustalonych stawek.

Sporządził: podinspektor Bogusława Czereszko *i U R ' 1 W Ó J T A



URZĄD GMINY GIBY
Giby 74A

1 6 - 5 0 6 G I B Y

Giby, dnia 8.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W związku z prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd
Gminy Giby przesyła następujące informacje:

1. Urząd Gminy Giby w roku 2007 i 2008 miał zawartą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Pensjonatem dla zwierząt
„Cyganowo"- Sejny, ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny.

2. Zbiorcze dane liczbowe z 2007 roku o wyłapanych i przetrzymywanych zwierzętach
przedstawiają się następująco: styczeń-13 szt., luty-13 szt., marzec-13 szt., kwiecień-
13 szt., maj-15 szt., czerwiec-14 szt., lipiec-13 szt., sierpień- 13 szt., wrzesień- 12 szt.,
październik- 13 szt., listopad-12 szt., grudzień- 11 szt.
2008 r. - styczeń -11 szt, luty- 10, marzec -10, kwiecień- 10, maj -11, czerwiec -11,
lipiec -9, sierpień -9, wrzesień- 10, październik- 10, listopad -10, grudzień -9 szt.

3. W roku 2007 koszt realizacji zadania wyniósł 32233,56 zł., w roku 2008 koszt
realizacji zadania wyniósł 25551,44 zł. Formą płatności były miesięczne opłaty oparte
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w pensjonacie.

Z poważaniem:

P O D | N S>sE K T O R
ds Melioracji, R t̂v

i Obrony Cywiln

mgr



f

Urząd Miejski
w G o n ś ad -z. u

19-110 Gomądz Goniądz, dnia 01 kwietnia 2009 r.
Plac 11 Listopada 38
RGN.6052-3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, że :

1. Gmina Goniądz w 2007 r. i 2008 r. nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Doraźnie w 2007 r. i 2008 r. gmina
udzielała zleceń Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku.

2. W 2007 r. odłowiono 7 szt. zwierząt oraz w 2008 r. odłowiono także 7 szt. zwierząt.

3. W 2007 r. koszt realizacji zadania wynosił 6.975,00 zł a w 2008 r. koszt realizacji
wynosił 7.342,50 zł.

z up. Burmistrza
inspektor

mgr inż. Danutawilczewska



pu
URZĄD GMINY GRABOWO

18-507 Grabowo
ul. Gen. Wł. Sikarskiago l . _ A A ~AAnwoj. podlaskie, t^f* o86/179 oo ii Grabowo, 20.04.2009 r.

NIP 721-11-37-099 REGON 000531335
MP.6134-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 24.03.2009 r. Urząd
Gminy Grabowo informuje, że w dniu 13 marca 2006 r. Rada Gminy Grabowo uchwaliła
uchwała nr XXV/154/06 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu
o dalszym postępowaniu z nimi - uzgodniona z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kolnie
oraz uchwalona po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Białymstoku. Uchwała powstała w związku z ciążącym na gminie obowiązku
wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr
106, póz. 1002 ze zm.), której to art. 11 zobowiązuje gminę do opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniu.

Informujemy, że w 2006 roku pomiędzy Gminą Grabowo, a Panem Zygmuntem
Dworakowskim, żarn. ul. Kajki 4/4, 12-230 Biała Piska, prowadzącym Schronisko dla
bezdomnych zwierząt we wsi Radysy 13, Gm. Biała Piska została zawarta umowa zlecenie
przez Urząd Gminy Grabowo na wyłapanie 13 psów. Koszt tej usługi wyniósł jednorazowo
12350 zł (brutto). Natomiast z braku ewidentnej potrzeby w latach 2007-08 nie były
podpisywane żadne umowy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im
dalszej opieki.

PODINSPEKTOR

Do pisma dołączono:
Kopię uchwały nr XXV/154/06 z dnia 13 marca 2006 r..



URZĄD GMINY GRAJEWO
19-200 Grajewo, ul. Komunalna 6
tel./fax 086-272-30-00, 086-272-25-22
Regon 450005397 NIP 719-11-16-199

Grajewo, dn. l kwietnia 2009 r.

R-RG.7080-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 marca 2009 roku, dotyczącego udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy Grajewo informuje, iż w dniu 26 lutego 2007

roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grajewo reprezentowaną przez Wójta Gminy

Grajewo a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska,

polegająca na wyłapywaniu bezpańskich psów z terenu Gminy Grajewo i umieszczeniu ich w

schronisku. Podmiot gospodarczy uchylał się od składania danych liczbowych o zwierzętach

wyłapanych z terenu Gminy Grajewo, w związku z powyższym umowę rozwiązano z dniem

30 listopada 2007 roku. Koszt realizacji zadania wynosił 26.750,00 zł, płatny w ratach

miesięcznych w wysokości 2.675, 00 zł każda.

y i '

Rolnictw*



FU

URZĄD MIASTA GRAJEWO
ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
tel. 086-273-0-800, fax 086-273-0-803

Grajewo 2009.04.29

G N 0717-6 709

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

Urząd Miasta Grajewo odpowiadając na Państwa pismo z dnia 24 marca 2009 roku
uprzejmie informuje, że:

• w 2007 i 2008 roku mieliśmy zawarte stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu m. Grajewo ze SCHRONISKIEM DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Zygmunt
Dworakowski Radysy 13 gm. Biała Piska

• z terenu miasta Grajewo w 2007 roku wyłapano 108 szt., a w roku 2008 wyłapano 102 szt.
bezdomnych psów.

• W 2007 i 2008 roku za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku
płaciliśmy 8.000,00 zł (słownie : osiem tysięcy złotych ) miesięcznie .



P L

URZĄD GMINY
17-315 Grodzisk

ul. l Maja 6
tel./fax 08b/65ó8-040

AG. 6074-3/09

Grodzisk dnia 01.04.2009 rok.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
04-886 Warszawa

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

skutków wykonywania zadań "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Urząd Gminy Grodzisk informuje, że w latach 2007 - 2008 Gmina Grodzisk nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Jednocześnie informujemy że obecnie prowadzimy rozmowy z firmą wielobranżową

KALA z siedzibą w Wasilkowie w celu zawarcia umowy na świadczenie usług

polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt zagrażających bezpieczeństwu

publicznemu.

Wójta
'/ć^
rzcińi

Sekretarz Gminy



•P-L
WÓJT GMINY GRÓDEK
ul. A. i G.Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek „ ,
łel. (085) 718-06-98, fax 718-06-84 Gródek, dnia O A kwietnia 2009

OS. 7082-6/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż:

Ad. l

Gmina Gródek w 2007 i w 2008 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki, lecz udzielała zleceń dla schroniska
dla zwierząt w Białymstoku.

Ad. 2

W 2007 r. zostało wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy 16 psów (2 dorosłe
psy i 14 szczeniąt), zaś w 2008 r. został wyłapany l pies.

Ad. 3

Koszt realizacji całego zadania wynosił w 2007 r. 10 195,00 zł (jednorazowo za
umieszczenie zwierząt na schronisku), zaś w 2008 r. wynosił l 292,50 zł.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. A/a.



PL

Urząd Gminy Hajnówka
17-200 H a j n ó w k a
ul. A l e k s e g o Z i n a 1

S 06221-2/09

Hajnówka, dnia 08.04.2009 r.

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

W związku z Państwa pismem z dnia 24.03.2009 r., w sprawie udostępnienia

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informujemy, że Gmina Hajnówka nie miała

podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w latach 2007 - 2008 na

terenie tut. Gminy.

Jednocześnie informujemy, że w 2008 roku zostało udzielone jednorazowe zlecenie

na odłowienie l psa dla „Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt s.c.", ul. Bąkówka,

07-300 Ostrów Mazowiecki, za które została wystawiona faktura ]VAT na kwotę

2136,01 zł/brutto.



PL

!JRZAn MIASTA HAJNÓWKA
i ; - 200 H a j n ó w k a

ui! Aleksego zina i Hajnówka.2009.04.07
tel.(035)6822'. 80,fax(085)68229!

GKM.7082- 24 /09

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie
wykonywania zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję co następuje.
Ad. l . W 2001 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Białystok a Miastem
Hajnówka n a prowadzenie odłowów bezdomnych zwierząt na terenie Hajnówki.
Porozumienie to ze względu na przepełnienie białostockiego schroniska zostało zawieszone.
W latach 2007-2008 obowiązywało porozumienie z Hajnowskim Stowarzyszeniem Ochrony
Zwierząt "Ciapek", w ramach którego Stowarzyszenie zobowiązane było do odławiania
bezdomnych zwierząt z terenu miasta oraz organizacji opieki nad zwierzętami w
prowadzonym przez siebie schronisku.
Ad.2. W roku 2007 odłowiono 58 sztuk. W 2008 roku odłowiono 43 sztuk . Koszt odłowów
wyniósł odpowiednio 8.7 tyś zł i 4.67 tyś.zł. W latach 2007 i 2008 ogłoszono konkurs na
realizację zadania " Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie przytuliska dla
zwierząt bezdomnych i wolnożyjących z terenu miasta Hajnówka". W 2007 roku na ten cel
przeznaczonych było 20 000 złotych, w 200o r. - 42 000 złotycn. Dotowane są w
szczególności takie zadania jak: organizacja i prowadzenie przytuliska dla zwierząt
odłowionych i bezdomnych, przekazywanie zwierząt do adopcji lub schronisk, organizowanie
akcji wśród społeczności miasta w zakresie opieki i postępowania ze zwierzętami.
Ad.3. Koszt realizacji zadania kształtował się w 2007 r : 28.7 tyś. zł a w 2008 r. : 46,67 tyś. zł.
Opłata jednorazowa za odławianie zwierząt obejmowała: odłowienie oraz przyjęcie do
schroniska.

tastępca Burrmątrza

\ > V
a/a mgr E azyl tytepaniuk



URZĄD GMINY JASIONÓWKA
19-122 Jasionówka ul. Rynek 19

Jasionówka, dn. 03.04.2009 r.
Or.VI.0717-5-2/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Jasionówka informuje, że:

1) gmina w roku 2007 i 2008 nie miała podpisanych stałych umów, ani nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki;
2) w omawianym okresie nie wyłapywano/utrzymywano bezdomnych zwierząt na koszt
gminy;
3) w 2007 roku wykonano tzw. sposobem gospodarczym budę dla bezdomnego psa, którą
przekazano osobie przygarniającej zwierzę, zaś w 2008 roku gmina poniosła koszt
w wysokości 500 zł w związku z badaniami i sterylizacją bezdomnego psa, który został
następnie przygarnięty przez jednego z mieszkańców gminy.

SEKRETARZ GMINY

w$yT
Wiesława Kitlas
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Jaświły, dnia 2009 - 04 - 03

URZĄD GMINY JAŚWIŁY
19-124 JAŚWIŁY
woj. podlaskie

Rl. 7082 - 5/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 24 marca 2009 roku dotyczące
wyłapywania bezdomnych zwierząt „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:

1. w 2007 roku gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z Panem
Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
miejscowości Radysy 13 12 - 230 Biała Piska, natomiast od dnia l lipca 2008 roku gmina
podpisała umowę z Panią Grażyną Jadwigą Dworakowską prowadzącą schronisko w
miejscowości Radysy 13 gmina Biała Piska;

2. w 2006r z terenu gminy odebrano 15szt bezdomnych psów,
w 2007r odebrano 3szt
w 2008r odebrano 2szt,realizując wszystkie zgłoszenia z terenu gminy;

3. za wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości 1000 złotych + 7% WAT za każdy pełny miesiąc,płatne przelewem na konto
schroniska w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku.

'arosz
WÓJTA



URZĄD MIEJSKI
w

18-42'' w-^abne, ul. Żwirki i Wigury 3
R- (Woi: ,-374, N1P 718-1 27-94-22 Jedwabne, dnia 20.04.2009 r.

PRG. 6071-2/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 24.03.2009 r. Urząd Miejski w Jedwabnem uprzejmie
informuje, iż gmina Jedwabne nie miała wcześniej podpisanych stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt: udzielane były zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, zwierzęta umieszczone zostały w schronisku dla zwierząt w Łomży.

Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł 1.481,81, w 2008 r. wyniósł 3 730 zł
(jednorazowa forma płatności za opiekę nad zwierzętami i umieszczenie w schronisku).
W 2008 r. osiem szczeniąt i sukę zabrało z miejscowości Szostaki Gm. Jedwabne
Stowarzyszenie na rzecz Bezpańskich Zwierząt „NICZYJE"- pomoc została zaoferowana
nieodpłatnie.

Obecnie Urząd Miejski w Jedwabnem nie posiada umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z tego względu, iż niedawno Gmina miała zamiar podpisać umowę,
jednak przed jej podpisaniem okazało się, iż druga strona nie spełnia wymogów formalnych.
W chwili obecnej trwaj ą czynności mające na celu wyłonienie innego podmiotu zajmującego
się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt i prowadzeniem schronisk.

Z poważaniem
2 up, BURMISTRZA



•
Jeleniewo. dn. 8 kwietnia 2009r.

RG Z. 0717/4/09

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

W odpowiedzi na otrzymany wniosek z dnia 24 marca 2009 roku w
sprawie o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję, iż:

l/ W dniu 3 grudnia 2008 roku została podjęta Uchwała NR XIX/115/08 przez Radę
Gminy Jeleniewo w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Jeleniewo oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

21 Zgodnie z prowadznym rejestrem działalności gospodarczej gminy Jeleniewo, w
ostatnich l O latach Wójt Gminy nie udzielał zezwoleń przedsiębiorcom na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
zwierząt.

3/ W dniu 27.01. 2009r organ gminy podpisał umowę z prywatnym schroniskiem dla
zwierząt identyfikator wet. Nr 20633402 z siedzibą w Suwałkach.
Na terenie gminy Jeleniewo w latach 2007 i 2008 nie wystąpiły zdarzenia związane z
bezdomością zwierząt. Natomiast w roku 2009 w miesiącu lutym w okolicy wsi
Podwysokie Jeleniewskie zostały odłowione 2 sztuki bezdomnych zwierząt (psy) i
umieszczone w schronisku. Kondycja odłowionych psów: jednego dobra, drugiego
słaba. Po udzieleniu pomocy weterynaryjnej w stosunku do jednego pieska rokowania
niepomyślne (złamana kończyna przednia, prawa kość ramieniowa, silny obrzęk, stan
zapalny, liczne odszczepy), został poddany eutanazji. Drugie bezdomne zwierzę nadal
przebywa w schronisku. Za przyjęcie do schroniska i opiekę nad bezdomnym
zwierzęciem gmina opłaca właścicielowi schroniska wynagrodzenie w wysokości
9,00 zł plus 22% VAT za każdy dzień pobytu w schronisku licząc od dnia przyjęcia do
dnia adopcji.

Z poważaniem

W0 J~T

Shwprrtr Adam Bliski



OD lURZftD GM. JUCHNOUIEC KOŚCIELNY NR FflKSU =0857132881
14 KUI. 2009 12:40 STR.l

URZĄD GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiac Kościelny

ROŚ.0571-1/09
Nr w rejestrze: Or.0570-3/09

Juchnowicc Kościelny,, dnia 14,04.2009r,

Na podstawie art. 10 ust. l ustawy /. dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
public/nej (D/.U. z 2001 r. Nr 112 póz. 1198), w /.wiązku z wnioskiem o udzielenie informacji
public/nej .Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos", ul. Garncarska 37A, 04-886
Warszawa z dnia 24,03,2009r. (data wpływu 30,03.2009r.), Urząd Gminy Juchnowicc Kościelny
informuje:

l , W latach 2007-2008 gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
y.)Zlecenia na odłowienie bezdomnych zwierząt kierowane były do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Białymstoku, ul. Dolislowska 2, 15-197 Białystok:

ł 5 w 2007r, z tego l pies odłowiony
• 5 w 2()08r. z tego 4 psy odłowione

b)Zlecenic na odłowienie be/domnych zwierząt- Fundacja dla Ratowanie Zwierząt Bezdomnych
„EMIR", ul. Słoneczna 4, 96-321 Żabia Wola

» l w 20()8r. z lego odłowiono 7 psów

2. Zwier/.ęta odłowione:
I pies (2007r.),
I 1 psów (2008r.)

3. Koszt realizacji całego /adania;
- 1225,00 zł opłata za umics/c/enie w schronisku (2007r)
- 13965,00 /.l, opłata /a umies/ezcnie w schronisku (2008r.)

/A'ST

Otr/ymuje:
l , Biuro Ochrony Zwier/ąt

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

1. a/a



URZĄD MIEJSKI
W K l e S Z C Z e l a c h ^1pcvr-7^1p Hnia ALi Irwiptniaul. 1 Maja 4. 17-250 Kieszczele Kleszczcie, dnia //«/ Kwietnia

N I P 54300085-14 Regon 000544881

RGK.JS.0115-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt Argos
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej niniejszym

informuję:

1. Gmina Kleszczełe w 2007 i w 2008 r. nie miała zawartych stałych umów na

wyłapywanie bezdomnych psów. W 2007 r. zostało udzielone l zlecenie na odłowienie

bezdomnych psów dla przytuliska w Hajnówce.

2. W 2007 r. odłowiono 4 bezdomne psy, a w 2008 r. nie były odławiane bezpańskie

psy.

3. W 2007 r. koszt realizacji zadania wyniósł 4000 zł płatne gotówką. Kwota ta

obejmowała koszt odłowienia i umieszczenia zwierząt w przytulisku prowadzonym przez

Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „CIAPEK".

SEKRETARZ fc
/'

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a



f t

URZĄD MIEJSKI
w Knyszynie Knyszyn, dn. 14.04.2009 r.

ul Rynek 39, 19-120 Knyszyn
tel. (085) 727 99 71, fax (085) 727 99 70

Gk. 0717-8/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca 2009 r.

informujemy:

1. Gmina Knyszyn ma zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów oraz

ich utrzymanie w schronisku, w 2007 i 2008 r. z firmą: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,

12-230 Biała Piska, Radysy 13.

2. Nie posiadamy danych o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt

gminy, umowa jest ryczałtowa, ustalona jest płatność ryczałtowa, miesięczna niezależnie od

ilości wyłapanych zwierząt. O te informacje prosimy zwracać się do firmy Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt, 12-230 Biała Piska, Radysy 13.

3. Umowa przewiduje miesięczną opłatę ryczałtową, obecnie 2140 zł miesięcznie. W

2007 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 23112 zł natomiast w 2008 r. w

kwocie 24 824 zł.

B U R

mgr Andrtewitvszewski



K• . i : , v l i - łv.."/> >• Kobylin-Borzymy, 16.04.2009r.

OŚ. 6052-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwu wniosek w sprawie udzieleniu informacji
public/.nej dotyc^ccj sposobu i skutków wykonywania zadania
,. opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
- Urząd Gminy w Kobylinie-Borzymach uprzejmie informuje , co następuje :

1. czy i 7 kim gmina miała w 2007 i 2008 r, stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / lub zapewnianie im dalszej opieki ?

- gmina w 2007 i 2008 r. nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt,

- w 2007 i 2008 roku nie udzielała zleceń na wyłapywanie zwierząt,
gdyż nie zachodziła taka potrzeba,

2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i / lub
utrzymywanych ua koszt Gminy w 2007r, a jakie w 2008 roku ?

- w 2007r. i 2008r. grnirm nic poniosła kosztów związanych z wyłapywaniem
i utrzymywaniem be/domnych zwierząt, gdyż w tym okresie na terenie Ctminy
nie stwierdzono przypadku zwierząt bezdomnych ,

3. jaki był w 2007 i 2008 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku ,ryczałtowa ,
oparta na bieżącej ew idencji zwierząt przebywających pod opieką , inna ) ?

- koszt realizacji całego zadania w 2007 i 2008 roku byi zerowy , gdyż w tym okresie
na. terenie Gminy nic zaistniał fakt istnienia zwierząt bezdomnych .

Zpoważaniem

i N ^ '- : - K i O R
u&, uw(rtf.M)cji cic.iH.tinuaci yoapoiJtm

ochrony -;ii.-; iwrjka i lolniclwa

/



URZĄD GMINY KOLNO
1(̂ 500 Kolno

ul. Woiska Polskiego 20

RG.JA.6134-1/09

L-

Kolno, dnia 06.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r., poniżej przedstawiam

informację na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.

W 2008 r. do schroniska oddano 8 bezdomnych psów. Zlecenie wykonała

firma: Schronisko Dla Zwierząt Jer?v Kubrak, u!. Wesoła 12. 18-500 Kolno Za»- • r

przyjęcie psów do schroniska i ich bezterminowe utrzymanie zapłacono kwotę

936,96 zł za sztukę, co daje łącznie kwotę 7495,68 zł.

W 2007 r. nie oddano do schroniska żadnych psów.

Z u ÓJTA

tj Jarzyło
,RATU ROLNICTWA

GOSPODARCZEGO



pL

URZĄD MIASTA
KOLNO Kolno,2009-04-01

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Gospodarki Gruntami

GK.7062-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa prośbę o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania na terenie miasta Kolno, informuję:

1. miasto Kolno w latach 2007 i 2008 usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki zlecało Firmie Handlowo - Usługowej
„CANIS" Wiesława Rykowska 07-410 Ostrołęka , ul Sikorskiego 10/3 ; Schronisku
dla bezdomnych Zwierząt Radysy 13 12-230 Biała Piska Zygmunt Dworakowski ;
Schronisku dla zwierząt Jerzy Kubrak 18-500 Kolno, ul. Wesoła 12.

2. w roku 2007 wyłapano z terenu miasta 31 szt. psów; w 2008 r. 43 szt. psów
3. koszt realizacji zadania w 2007 roku wyniósł 26600 zł, w 2008 roku 48 798 zł i

był opłacony jednorazowo za umieszczenie psów w schronisku.

N A C Z E L N I K
WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNE,!

KI GRUNTAMI

mgr inż. Jarosław PomKhowski
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URZĄD GMINY"
Kołaki KościeSne -,Annul. Kośdeina i i Kołaki Kościelne, dn. 03.04.2009r.

18-315 Ko»aki Kościelne, te!. 086 270 30 26
N!P 723-li^u-4i'' Renon 0'WmO

RD. 6134-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Stosownie do pisma z dnia 24 marca 2009 roku o udzielaniu informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuję,

że Gmina Kołaki kościelne w 2007 i 2008 roku nie miała stałych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W roku 2007 Gmina Kołaki Kościelne nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezpańskich zwierząt, natomiast w roku 2008 dokonano odłowienia bezpańskiego, agresywnego

psa, stanowiącego zagrożenie dla ludzi w miejscowości Głodowo Dąb przez firmę -Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej. Koszt umieszczenia zwierzęcia w schronisku

wyniósł 1.634,07 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści cztery złote i siedem groszy

brutto). Więcej występowań zjawiska bezdomnych zwierząt nie zaobserwowano. Ponadto zasady

„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" zostały określone w rozdziale V-tym

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne", stanowiącego

załącznik do Uchwały Nr XXVI/132/06 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 kwietnia 2006

roku.



URZĄD GMINY KORYON
16-140 KORYCIN

ul. Knyszyńska 2a Korycin dn. 07.04.2009r.

GR.7061-2/09

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

Nawiązując do otrzymanego wniosku z dnia 24 marca 2009r., Urząd Gminy w
Korycinie woj. Podlaskie uprzejmie informuje, że gmina w roku 2007 i 2008 nie podpisała
z nikim umowy bądź zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, gdyż nie zachodziła
taka potrzeba.

Mirostnw Lech

Informację przygotował:

Stanisław Kopciewski
- inspektor



fi
W Ó J T G M S N Y
K R A S N O P O L

16-503 Krasnopol
ul. W o j s k a P o l s k i e g o 4 Krasnopol 03.04.2009 r.

OG.0571/5/09
Pan

TADEUSZ WYPYCH

KIEROWNIK BIURA

OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „AGROS'

ul. Garncarska 37A

WARSZAWA

Nawiązując do wniosku z dnia 24 marca 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej
(data wpływu do UG - 03.04.2009 r.) - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej
z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, póz. 1198), w załączeniu przekazuję następujące
żądane dokumenty:

Ad l

W roku 2007 i 2008 Urząd Gminy Krasnopol miał podpisaną umowę z Pensjonatem
dla zwierząt "Cyganowo" Czesław Anzel, ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny.

Ad 2

W roku 2007 został wyłapany i utrzymywany pies szt.l.
W roku 2008 zostało wyłapanych psów szt.3, utrzymywanych do października 2008 - 4 szt
od listopada 2008 do grudnia 2008 - 3 szt.

Treść informacji do pkt. l i 2 przygotowała Pani Małgorzata Puczyłowska - inspektor.

Ad 3

Koszt w 2007-1618,94 zł
Koszt w 2008-4927,81 zł
Forma płatności - jednorazowa za odłowienie psa i oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką raz w miesiącu.

Treść informacji do punktu 3 przygotowała Pani Lucyna Namiotko - inspektor.



marca 2009r.,r\
16-120 Krynkr ul. Garbarska 16

OR.0571-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos1

ul. Gancarska 37 A
04- 886 Warszawa

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24.03.2009 r.,
który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Krynkach w dniu 30.03.2009r. :

Pytanie 1:
Gmina w roku 2007 i 2008 nie miała stałych umów i nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Pytanie 2:
Gmina nie posiada danych liczbowych i kosztowych ponieważ nie prowadzono

wyłapywania zwierząt bezdomnych w roku2007 i 2008.

Pytanie 3:
Gmina nie poniosła żadnego kosztu w latach 2007 i 2008.

E T A R Z
f

leriy U&o J
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> RZĄD GMINY KRYPNO Krypno dnia 3 kwietnia 2009 r.
KRYPNO KOŚCIELNE 23B

19-111 Krypno, woj. podlaskie
NIP 546-10-93-143 R. 000542304

Or. 0015-1709 BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że w Gminie
Krypno zadania przewidziane ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z
2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.) wykonywane są w sposób następujący:

1. Gmina Krypno od dnia l marca 2006 r. ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w miejscowości Radysy 13, Gmina Biała Piska, woj.
warmińsko -mazurskie, reprezentowanym obecnie przez Grażynę Jadwigę
Dworakowską, na wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Krypno oraz
utrzymywanie tych zwierząt w schronisku prowadzonym w Radysach , Gmina Biała
Piska,

2. Gmina nie posiada danych liczbowych ze schroniska o zwierzętach wyłapywanych i
utrzymywanych w schronisku,

3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł 23.754,-zł; zaś w 2008 r. - 26.001,-
zł; formą płatności wynikającą z umowy jest miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.

A V z . „WÓJTA



fl

18-208 Kulesze Kościelne Kulesze Kościelne, dn. 01.04.2009 r.
ul. Główna 6

.dent. 00053%21/NIP 722-127-43-43
w, 'OS6) 4763-510, tel.lfax 4763-512

OCK.7614-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03.2009 roku na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania" opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję,

że w 2007 i w 2008 roku na terenie gminy Kulesze Kościelne nie zaistniała potrzeba

wyłapywania bezdomnych zwierząt.



G M I N Y
Kuźnica

Kuźnica, ul. Pl 1000-lecia PP1
woi. norJ iask ie Kuźnica, dnia 9 kwietnia 2009r

DG 6134/3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt)(ftGros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonania zadania pn.„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Kuźnica informuje, że Gmina nie
posiada stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W roku 2008 na terenie Gminy interwencyjnie odłowiono 3 szt. bezdomnych
zwierząt za opłatę ryczałtową, które zostały umieszczone w schronisku dla zwierząt bez
ponoszenia kosztów utrzymania przez Gminę.



Burmistrz Lipska

16-315 Lipsk n. Biebrzą, ul. Żtobikmvs1aego 4/2,
tel/0-87/6422703, fax 6-122705, e-mail: gmin a(a lipsk.pl

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

Znak: GTK 607-11/09 Dnia: 31.03.2009 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia

informacji na temat „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:

Ad l./ w roku 2007 gmina zleciła Uchwałą Rady Miejskiej wyłapywanie bezpańskich

psów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku i przekazywanie ich do schroniska dla

zwierząt w razie zaistnienia takiej potrzeby.

W roku 2008 gmina zawarła umowę na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu

Gminy Lipsk i utrzymania tych zwierząt w schronisku prowadzonym we wsi Radysy l, gmina

Biała Piska.

Ad2./ zbiorcze dane o wyłapanych bezpańskich psach: w roku 2007 - O szt; w roku

2008 - 9 szt.

Ad3./ koszt realizacji całego zadania w roku 2007 - l 500 zł (opłata za akcesoria do

wyłapywania psów); w roku 2008 - 8 152,46 zł. (opłata ryczałtowa miesięczna, oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.)

B U R

Cieśluh



,

URZĄD IMIĘ JSKI W ŁAPACH
18-100 Łapy ul. Sikorskiego 24, www.Iapy.podlasie.pl

Łapy, 2009-04-01
BGI.6134/16/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

f^ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Sprawa: dotyczy udzielenia informacji publicznej na temat zadań z zakresu opieki
nad bezpańskimi zwierzętami

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", informuję, iż :

- w pierwszym półroczu 2007 r. odłów bezdomnych zwierząt był wykonywany na
zlecenie przez pracowników schronisk dla zwierząt. Od czerwca 2007 r. do sierpnia
2008 r. Gmina Łapy miała podpisaną stałą umowę, na wykonywanie zadań ze
wspomnianego wyżej zakresu, z firmą MARKOS, w okresie od sierpnia do grudnia
2008 r. nadal współpracowała z tą firmą jednak już na podstawie comiesięcznych
zleceń,

- w roku 2007 na terenie Gminy Łapy odłowiono 113 bezpańskich zwierząt, w tym
82 umieszczono w schroniskach dla bezpańskich zwierząt, zaś w roku 2008
odłowiono 114 zwierząt, z czego do schronisk trafił»66,

- w roku 2007 na zadania z zakresu opieki nad bezpańskimi zwierzętami Gmina Łapy
wydała 82 500 zł, zaś w roku 2008 - 128 217 zł. Na sumy te składają się opłaty za
odłów, tymczasową opiekę, zabiegi weterynaryjne, umieszczenie zwierząt w
schroniskach. Opłaty za utrzymanie zwierząt w schroniskach były uiszczane za
jednorazowo, za każde zwierzę w kwocie wcześniej ustalanej.

Z wyrazami szacunku,

ZASTĘPCA BURMISTRZA-5 . ^0=^1^- £u*
inż. Stanisław Ryszard Raszkowski

Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, tel. centr. 085 715 2251, fax 085 715 2256
Sekretariat burmistrza tel. 085 715 2749, e-mail sekretariat@lapv.podlasie.ph
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Argos/BOZ

Od: "szmierzejewski" <szmierzejewski@gminalomza.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2009 14:37
Temat: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Odpowiedz na wniosek z dnia 24 marca 2009 r

Łomża dn. 03.04.2009 r.

RGO 7041-2/2009

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 24 marca 2009 r. Urząd Gminy w
Łomży informuję że gmina nie miała w 2007 i 2008 r. zawartych umów , oraz nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy
sygnatur wirusów 3983 (20090402)

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

2009-04-02



OD :Urząd. M i e j s k i w Łomży NR FflKSU :0862164556 10 K W I . 2009 11:01 5TR.l

URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY
Wydzisł Gospodarki Komunalny
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
18-400 Łonnża, Stary Ryntk 14

Łomża dnia 6 kwietnia 2009r.

GKO.7080-30/09 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 24.03.2009r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że:

Ad1.
Miasto Łomża w rezultacie dokonania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarło umowę na
administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich z
Łomżyńskim Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami z siedzibą w Łomży ul. Śniadeckiego
6/32. Umowę zawarto na okres od 1.07.2008r, do 30.06.201 Or. W podobny sposób zawarto
umowę w okresie od 1.06.2006r. do 30.06.2008r. Do podstawowych obowiązków
administratora schroniska należy jego właściwe utrzymywanie, opieka nad
przetrzymywanymi tam psami oraz odłów psów bezpańskich na zlecenie Urzędu Miasta,

Ad 2.
W 2007r.
- odłowiono z terenu miasta i umieszczono w schronisku 325 szt. psów;
- 292 szt, psów przekazano nowym właścicielom;
-14 szt, psów po konsultacji z lek, wet. uśpiono;
- 27 szt, psów padło (nosówka, parwowiroza psów,};
- 1 szt. zbiegła;
- wysterylizowano 96 suk.
W 2008r.
- odłowiono z terenu miasta i umieszczono w schronisku 319 szt. psów;
- 273 szt. psów przekazano nowym właścicielom;
-11 szt. psów po konsultacji z lek. wet. uśpiono;
- 22 szt. psów padło (nosówka, parwowiroza psów,);
- 2 szt. zbiegły;
- wysterylizowano 127 suk oraz wykonano 35 kastracji psów.

Ad 3.
Koszt w 2007r. -121,8 tyś. zł.
Koszt w 2008r. - 153,3 tyś. zł.
Podane kwoty wynikają z ceny ofertowej wybranej oferty i cen jednostkowych ryczałtowych;
za administrowanie schroniska za jeden miesiąc i odłów jednej szt. psa z terenu miasta.
Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie, po dokonaniu rozliczenia wykonanych zleceń
odłowu.

N A C Z E L
Wydziału Gospod;
Ochrony Śród

malnej
Rolnictwo

mgr >nż. f,. An^nńj Kartoowski
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MałyHcd

Mały Płock dn. 2009. 04.06

RG. 6073-2/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos "

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Mały Płock przesyła informację dotyczącą
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie '

1. Gmina Mały Płock w 2007 i 2008 r. nie miała umów i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Na terenie gminy w 2007 i 2008 r. nie były wyłapywane bezdomne
zwierzęta i nie były ponoszone koszty związane z wyłapywaniem oraz
utrzymywaniem bezdomnych zwierząt.



WÓJT GMINY MIASTKOWO
18-41S MMSTKOWO

ul. Łomżyńska 32
Miastkowo, 2009-04-23

Roi. 7062-10/09

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

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 marca
2009 r. Urząd Gminy Miastkowo informuje:
1. 2007r.gmina nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt,

2008r.zlecono odłowienie i przyjęcie do schroniska 2 psów firmie Usługowo-
Handlowej „CANIS" Wiesława Rykowska, 07-410 Ostrołęka,
ul. Gen. S ikorskiego 10/3

2. 2008r.-2 psy/2 342 zł brutto
3. 2008r.- 2 342 zł brutto( odłowienie i przyjęcie do schroniska 2 psów)- płatność
jednorazowa za umieszczenie zwierząt w schronisku

mor Ud^akorfataGuejka



Urząd Miejski w Michałowie
16-050 Michałowo

ul. Wąska 1
lll./fax 085 71-31-777, tel. 085 71-31-774

Michałowo 31.03.2009

Or 0717/21/09 JN

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „AGROS'

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37A

Urząd Miejski w Michałowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej uprzejmie informuje:

W latach 2007 - 2008 gmina nie miała podpisanych stałych umów i nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

W dniu 21 maja 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XVIII/186/08 w
sprawie wprowadzenia Gminnego Programu zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych na terenie gminy Michałowo W ślad za przyj etą uchwałą
opracowaliśmy projekt porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji
programu zapobiegającego bezdomności zwierząt pomiędzy Gminą
Michałowo, a Gminą Białystok. Następnie zwróciliśmy się do lekarzy
weterynarii z zaproszeniem do złożenia ofert na wyłonienie lekarza weterynarii
na świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Michałowo z zakresu

l/ dokonywania zabiegów kastracji i sterylizacji psów gdzie gmina
dofinansowuje 80% wysokości kosztów w/w zabiegów

21 zabiegów polegających na uśpieniu miotów psów i kotów do piątego dnia
życia, które są jeszcze ślepe - gmina pokrywa 100% kosztów

3/ trwałego oznakowania psów polegających na trwałym oznakowania
poprzez wszczepienie elektronicznego mikrochipa oraz rejestracji psów w
komputerowej bazie danych- przez pierwsze 3 miesiące od dnia podpisania
umowy koszty oznakowania ponosi gmina.



URZĄD GlflNY MIELNIK
17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38

po* stemwtyck
ta.085,657-7043, te*ax085/657-71-21

RG. 6134-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca 2009 roku

informuję, że gmina Mielnik w 2007 i 2008 roku nie posiadała stałych umów i nie udzielała zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W latach 2007 i 2008 w gminie nie wyłapano bezdomnych

zwierząt.

Z Lip. W(*>JTA

mor
ZASTĘPCA WÓJTA



WÓJT GMINY MILEJCZYCE Milejczyce 03.04.2009 r.
17-332 Milejczyce

ul. Szkolna 5

RL.6134-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Wójt Gminy Milejczyce w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. informuje, iż:

1. Gmina w 2007 i 2008 r. nie miała stałych umów oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki;

2. W 2007 i 2008 r. nie było zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy;

3. W 2007 i 2008 r. nie było kosztów związanych z realizacją po wyższych zadań.



PU

1'RZAD MIEJSKI W MOŃKACH
ul Słowack.ego 5a 19-100 Monk,

.30 Moóki'

GL 7081-3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął

do tutejszego Urzędu dnia 30 marca 2OO9r. przekazuję następujące informacje:

1. gmina Mońki w 2Ooyr. i 2OO8r. miała zawartą umowę na wyłapywanie

i przetrzymywanie bezdomnych, pozostawionych bez opieki psów ze

Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, gm. Biała Piska miejscowość Radysy 13,

Pana Zygmunta Dworakowskiego.

2. Koszty jakie poniosła Gmina Mońki na wyłapywanie i utrzymywanie

w schronisku bezpańskich zwierząt: to około 52 ooo zł. Opłata była ryczałtowa.

P f.rj-:™Ti'K*:*^\^i\

• mż. Marek M;r>k/»w/cz



OD : LJRZflD GMINY NftRElJ

WÓJT GMINY NAREW
"> ?10 N A R E W

c! "^kiewicza 101
U:.. i>,o/ .,ui o/ 53, tax 873 3535

Or, 0717-29/09

NR FfiKSU : 085 8733535 10 KUII. 2009 li: 06 STR. l

Narew, 10 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Warszawa

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o udzielenie informacji publicznej

z dnia 24 marca 2009 r. uprzejmie informuje, że Gmina Narew w roku 2008 udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla Schroniska dla Psów w Hajnówce

CIAPEK oraz Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku. Odłowiono 4 szt. osobników

dużych oraz 11 szt. szczeniąt. Koszt realizacji całego zadania wynosi - 6782,50 zł.

(opłacono jednorazowo za umieszczenie w schronisku).

Z wyrazami szacunku



.

\>L

R. 7082 72/09 Narewka, 2009-03-30

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r - Urząd Gminy Narewka
informuje:
1. W roku 2007 i 2008 udzielono zlecenia na wyłapywanie bezdomnych psów i zapewnienie im dalszej
opieki, Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt w Hajnówce oraz Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku.
2. W roku 2007 na koszt gminy tj. 6.000 zł, odłowiono 6 psów dorosłych.

. W roku 2008 na koszt gminy tj. 10.080 zł, odłowiono 6 psów dorosłych i 15 szczeniąt.
4. Opłaty gmina dokonywała jednorazowo po wykonaniu zlecenia i przedłożeniu faktury lub rachunku.

-



URZĄD GMINY
NOWE PIEKUTY

ui. Główna 8 Nowe Piekuty 2009-04-21
18-212 Nowo Piekuty

IK.6134-3/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 roku, Wójt Gminy Nowe Piekuty

uprzejmie informuje, iż w latach 2007 i 2008 gmina nie posiadała umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

W latach 2007 i 2008 gmina nie organizowała akcji wyłapywania bezdomnych

zwierząt.

Z poważaniem :

2, u p. vW
KIE RÓWNI K

Heferatu Inw: .•,'\ryino-/cniiir,a!nego
Ochrony D<:-'̂ vv';.-.: ' '



URZĄD GMWY NOWINKA
1g.--;, jif4KA

woj. podlaskie

PR. 0571-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął

do urzędu dnia 30 marca 2009r, Urząd Gminy Nowinka informuje, że:

Ad. l Ani w 2007 i 2008r gmina nie miała podpisanych stałych umów i nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad. 2 Gmina nie prowadziła w 2007r i 2008 r zadania w zakresie wyłapywania

zwierząt.

Ad. 3 Nie prowadzono takiego zadania.

z u p

mgr iai.
SEKRETAR



URZĄD MIEJSKI
lt-414 NOWOGRÓD

ul. Łomlyńikt 41. wt*. podtofWe
teUfteOManSS M, 01*217 55M
R- 000530086, NIP 718- 14 33 71$

Nowogród, 07 kwiecień 2009 r.
RG.7062- 07/09

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

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

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

dnia 24.03.2009 r. Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, iż:

1) Gmina Nowogród w latach 2007 i 2008 nie miała stałych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki,

2) nie posiadamy zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych w latach 2007 i

2008,

3) nie ponosiliśmy żadnych kosztów w latach 2007 i 2008 z tytułu wyłapywania i

utrzymywania bezdomnych zwierząt.

Problem bezdomności zwierząt rozwiązywany jest na bieżąco przez znajdywanie

opiekunów wśród mieszkańców gminy. Gmina Nowogród zaangażowana jest również w

rozmowy z przedstawicielami gmin powiatu łomżyńskiego mającymi na celu otwarcie

schroniska dla bezdomnych zwierząt.



O J

Nurzec-Stacja dn.Ol .04.2009r.

URZĄD GMINY
Nurzec Stacja

17-330. Nurzec Stacja
ul. Żerczycka 33

RGK 7082-3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Nurcu-Stacji w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierzątoraz
odpowiedzi na zadane pytania informuje, iż :

odn. pkt.l - gmina w 2007 i 2008 roku nie miała stałych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt,oraz nie zapewniała opieki nad bezdomnymi
zwierzętami,

odn. pkt.2 - negatywnie
odn.pkt. 3 - negatywnie

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt "Agros"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa.
2. a/a



•
WÓJT GMINY ORLA

17-106 Orla
ul. Mickiewicza 5

OG. 0571 - 5/09 Orla, dn. 3 kwietnia 2009

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1) Gmina Orla na podstawie uchwały Nr XXVII/133/01 Rady Gminy Orla z dnia 29

czerwca 2001 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych psów, mając na względzie

konieczność rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt w dniu 18 kwietnia 2002 r.

zawarła porozumienie z Miastem Białystok, w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i

dalszego postępowania z nimi na określonych warunkach. Wielokrotne zlecenia Wójta Gminy

Orla w latach 2007-2008, w sprawie wyłapania i umieszczenia bezdomnych psów w

schronisku nie zostały zrealizowane.

Ad. 2) W 2007 r. nie przekazano bezdomnych zwierząt do schroniska na koszt gminy,

natomiast w 2008 r. bezdomna suka ze szczeniakiem została przekazana do Stowarzyszenia

Ochrony Zwierząt Ciapek w Hajnówce. Dwa zlecenia z 2007 r. i cztery zlecenia z 2008 r., z

uwagi na brak zainteresowania ze strony uprawnionych podmiotów nie zostały zrealizowane.

Ad. 3) W 2007 roku nie zostały poniesione koszty na realizację przedmiotowego zadania, a w

2008 r. jednorazowa opłata za umieszczenie bezdomnej suki ze szczenięciem wynosi 1200,00

PLN.

Ponadto informuję, iż w 2009 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt na terenie

gminy Orla.

a/a J. B. ^«o^U/«*



pt
WÓJT GMINY PlĄTNiCA

18- 421 Piątnica „ ,
„1. Stawiskowska 53 Piątnica, M kwiecień 2009r.

RPU. 6052-4/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 24 marca 2009r., Wójt Gminy
Piątnica informuje, że gmina w 2007 i 2008r. nie zawierała stałych
umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im dalszej opieki.

W <!>

EDWARDyiADA



RZĄD GMINY PŁASKA
16-326 PŁASKA

ROS.6052-02/09

Płaska, dnia 2.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Płaska w odpowiedzi na pismo Nr P L 72 z dnia 24.03.2009 r.(data wpływu

30.03.2009 r.), informuje :

1. Nie były zawierane umowy i wydawane zezwolenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt (nie

była potrzebna dalsza opieka nad wyłapanymi zwierzętami) w 2007 i 2008 roku.

2. W latach 2007 i 2008 roku nie były wyłapywane zwierzęta, tym samym gmina nie poniosła

żadnych kosztów z tym związanych.

3. Gmina w 2007 i 2008 roku nie poniosła żadnych kosztów za opiekę.

WÓJT

Gołaszewskt

*



p t

WÓJT GMINY PRZERÓSŁ

i u
ul. Hynek 2

4 2 7 P R Z E R Ó S Ł
w o j . podlaskie

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

Rg.6052-^09 Przerośl,2009.04.14

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji nt. sposobu i skutków
wykonywania zadań przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, informuję, iż:

1. W 2007 i 2008 roku Gmina nie miała stałych umów ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W 2007 i 2008 roku zwierzęta nie były wyłapywane ani też utrzymywane na koszt Gminy.
3. W 2007 i 2008 roku Gmina nie poniosła kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt.



OD : U.G.PRZYTULY NR TEL : 0862177013 02 KUII. 2009 09=53 STR. l

Przytuły, dn- 02.04,2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt"Agros'

ul.Garncarska 37 A

04-8S6 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03,2009r., Urząd Gminy w Przytułach

informuje, iż w latach 2007 i 200S nie zwierał umów ani nie udzielał zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt ,ponieważ na trenie Gminy w wyżej wymienionym okresie nie było takiej

potrzeby.

Sekretarz Gminy
£#y

Elżbieta. Btaszczak
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Urząd Gminy Puósk
ul. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk Puńsk, dnia 03.04.2009 r.
woj. podlaskie

Or.0305 -1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24 marca 2009 r. odpowiadamy na

wymienione we Wniosku pytania:

1. W 2007 r. i 2008 r. Gmina Puńsk miała podpisaną umowę z „Pensjonatem dla

zwierząt „Cyganowo" Anzel Czesław, ul. Mickiewicza 44,16-500 Sejny".

2. W 2007 r. - na początku roku było 6 psów, do adopcji oddano 2 psy, na koniec

roku pozostały 4 psy.

W 2008 r. - na początku roku były 4 psy, odłowiono 2 psy, razem w

pensjonacie pozostało 6 psów. W 2008 r. adopcji nie było.

3. Za 2007 r. - 12.680,68 zł

Za 2008 r. - 10.833,48 zł

Na podstawie podpisanej umowy z Pensjonatem za pobyt psów w schronisku

były wystawiane Faktury VAT (raz na miesiąc).

inz-Jan Wojcziilis



'

URZĄD GMINY RACZKI
Plac Kościuszki 14
16-420 RACZKI Raczki 30. 03 2009r.

ROP 6134-07/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wasz wniosek z dnia 24 marca 2009 r. Urząd Gminy Raczki pl. Kościuszki
14 16-420 Raczki informuje:

w latach 2007 i 2008 gmina miała podpisane stałe umowy na wyłapywanie i zapewnienie
dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami ze schroniskiem dla zwierząt.

w 2007 r. zostało odłowione i umieszczone w schronisku 17 zwierząt zaś w 2008 r. 15
zwierząt.

koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł- 17521,15 zł zaś w 2008 r. 7341,07 zł .
Rozbieżność w kwotach w kosztach realizacji zadania wynika z faktu płatności za opiekę
opartej na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Sporządził insp. UG

Bogusław Konieczny



U R Z Ą D G M I N Y
19_213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
NIP719-11-92-740 REGON 000542244

fel 086-273-60-01

Or 6052- 2/09

RL

Radziłów, dnia 31 marca 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "Argos"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na pismo z dnia 24.03.2009 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. Urząd Gminy Radziłów uprzejmie

informuje:

Ad.l.Została zawarta umowa na czas określony od dnia 01.10.2006r. do dnia 01.10.2008r.

„Schronisko dla bezdomnych zwierząt, 12-230 Biała Piska, Radysy l". 30 czerwca 2008 r. została

rozwiązana umowa za porozumieniem stron

Ad. 2. Dane liczbowe wyłapanych psów w 2007 r. - 4 szt, a w 2008 r. - 2 szt.

Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2007 r. wyniósł 19.260,00 zł łącznie z VAT, a w 2008 r.

wyniósł 9.630,00 zł. Forma płatności za wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku zgodnie z

zawartą umową jest ryczałtowa.
\ 'S\

Wójt Gminy R-adąiłov,

C_x

mgr inż. Robert Ziewfo i CM >

Otrzymują:

l . Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt "Argos",

2. A/a.



19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32
-lip-"-

fL

Rajgród, dnia 02.04.2009r

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. Urząd Miejski w Rajgrodzie informuje, iż gmina

Rajgród od 28.11.2006r. posiada podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów oraz

utrzymywanie tych zwierząt w schronisku prowadzonym w Radysach 13, 12-230 Biała Piska.

Za wyłapywanie i utrzymywanie zwierząt zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe netto w

wysokości 3000,00 zł. (+7% VAT) za każdy pełny miesiąc.

Zbiorcze dane o psach wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy przedstawiono poniżej:

• 2007r. -17 psów,

• 2008r.-21 psów.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



OD : URZfiDGMINYRUTKflTPRTflK NR FfiKSU : 0875687255 31 MflR. 2009 10:55 STR.

OŚ.6052-7/09

v<0. Rutka-Tartak, dnia 3l marca 2009 r.

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

ponoszenia

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

ę.

Z powiżaniem



Pl

U R Z Ą D G M I N Y
w Rutkanli

u l - 11-go Listopada 7 Rutki - Kossaki, dnia 14.04.2009r
18-312 Rutki Kossgki

RŚD. 7062-2/&-

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informujemy:

1. Nie posiadamy stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jednorazowe zlecenia
były wykonywane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej

2. W 2007 roku oddano do schroniska 6 psów - koszt usługi 4 493zł, w 2008r. z Gminy
Rutki zabrano do schroniska 7 psów - koszt usługi 7 801 zł. Za wykonane zlecenie płacono
jednorazowo.



Sejny, dnia^?.04.2009r.

WÓJT GMINY SEJNY
16-500 S E J N Y

ul. Śwlerczewskiego 1
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Agros'
ul. Garnacarska 37A
04-886 Warszawa

Roi. 6134-03/09

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.03.2009r w sprawie udzielenia informacji

publicznej, Wójt Gminy Sejny informuje:

1. W roku 2007 i 2008 Gmina Sejny miała zawartą umowę z Pensjonatem dla zwierząt

„Cyganawo:" uL Mickiewicza 44, 16-500 Sejny na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im dalszej opieki.

2. W roku 2007 w Pensjonacie przebywało średnio 8 szt. zwierząt bezdomnych, w roku 2008, średnio

11 zwierząt.

3. W roku 2007 koszt realizacji zadania wynisół 16 729,74 zł w roku 2008 koszt realizacji

zadania wyniósł 23 723,90 zł. Płatność następowała przelewem każdego miesiąca oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką



PL

Burmistrz Mfcsta Sejny
u!. PHsuds^ago 25

1 6 - 5 O O S E J N Y

GM.7080/2/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta w Sejnach przesyła informację na Wasz wniosek z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie",
1. Gmina Miasto Sejny w 2007r i 2008r. miała zawarte umowy roczne z

Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna
Maria Krajewska-Kuncewicz,
11- 500 Giżycko, Bystry 26, województwo warmińsko-mazurskie.

2. W roku 2007 odłowiono i sprawowano opiekę nad 19 psami- koszt realizacji zadania
60 tys.zł,
W roku 2008 odłowiono i sprawowano opiekę nad 18 psami - koszt realizacji zadania
50 tyś. zł,

3. Forma płatności za przetrzymywanie i opiekę nad zwierzętami była opłata wynikająca
z umowy tj. iloczyn ilości psów przebywających w schronisku i kwoty będącej
kosztem pobytu w ciągu miesiąca, na podstawie miesięcznych zestawień ilości psów.

p MiSTRfJIASJA



OKI.0571-4/09 Skira dn.6.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ł-undacja dla zwierząt „Argos"
ULGaracarskii 37 A
.04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania ,, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
l j r/ad Gminy w Sidrzc informuje:
l ,w latach 2007 i 2(308 gmina nie miała podpisanych stałych umów na w y ł a p y x v a n i e

bezdomnych zwierząt,
2.w latach 2007, 2008 mt,urząd nic wydatkował funduszy za umieszczenie zwierząt w

schronisku.

. 1 . 1 y mu M



Siemiatycze dn. 10.04.2009 r

RG.6074-12/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009 roku Urząd Gminy

Siemiatycze informuje, że:

- W dniu 21 czerwca 2007 roku Urząd Gminy Siemiatycze zawarł umowę na

opiekę na bezdomnymi zwierzętami z Prywatnym Schroniskiem dla Zwierząt z

siedzibą przy ulicy Sianożęć 3A w Suwałkach, natomiast odławianie i transport

wykonywało Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach

- W 2007r odłowiono i przekazano do adopcji na terenie gminy 1 psa, oraz w

2008 roku odłowiono 1 psa,

- Koszt odłowienia, transportu i przetrzymania jednego psa wynosił 249,02 zł.



f L-

BURMISTRZ MIASTA Siemiatycze. dnia 2009.04.^
SlEMIATYC^t

l7-300Siemiatvcze, ul. Pałacowa 2

IG.6134-3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

Odpowiadając na pismo z dnia 24.03.2009r. dotyczące tematyki sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję:

ad l - wyłapywaniem psów w latach 2007 i 2008 na terenie miasta
Siemiatycze zajmowało się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w
Siemiatyczach i czyni to do chwili obecnej - zgodnie z zawartą umową;

ad 2 - na koniec grudnia 2008r. w miejscu chwilowego przetrzymywania
zwierząt znajdowało się 26 bezpańskich psów .W ubiegłym roku 17 psów
oddano do adopcji a 13 poddano zabiegowi sterylizacji. Rok 2007 - 15 szt.
odłowionych bezpańskich psów;

ad 3 - koszt odłowu i utrzymania bezpańskich psów wyniósł: w 2007r. -
23942,15 zł a w 2008r. 64606,70zł.

Informację przygotował inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta

Siemiatycze: Paweł Jakimczuk.

Organ udostępniający informację: Burmistrz Miasta Siemiatycze.



BURMISTRZ SOKÓŁK,
16-100 S O K Ó Ł K A Sokółka 2009.05.04

'ac Kościuszk i 1

GR. 7400/ 2 /09 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 roku (data wpływu 30 marca 2009
roku) w załączeniu przesyłam informacje:

Ad. 1. W 2007 i 2008 roku Gmina Sokółka miała zawarte stałe umowy związane z
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zawarte ze Zdzisławem Piekarskim,
mającym swoją siedzibę w 16 - 100 Sokółka, ul. Białostocka b/n.
Umowę zawarto w drodze przetargu nieograniczonego.

Ad. 2 Stan na dzień 1.01.2007 rok- 50psów.
— wyłapano - 93
- oddano/sprzedano - 77
- uśpiono/padło - 14

Stan na 1.01.2008 rok - 52 psów
— wyłapano - 112
— oddano/ sprzedano - 87
- uśpiono/padło - 18

Stan na 1.01.2009 rok 59 mów

Ad 3. Koszt utrzymania w 2007 roku - 59 658 zł brutto
Koszt utrzymania w 2008 roku - 64 416 zł brutto
Zakup kojców z budami - 52 338 zł brutto - 2008 rok
Zakup kojców - 15 573b zł brutto -- 2009 rok
Dzierżawa terenu - 12 000 zł brutto - 2008 rok

Forma płatności za opiekę - zgonie z umową przetargową.

B U
2 egz. JS

rMałach wiej

f



Strona 1 z 2

Argos/BOZ

Od: "GPK- Janusz Sawicki" <gpk1@sokolka.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 4 maja 2009 07:42
Temat: informacja na temat schroniska

Sokółka 2009.04.30

GR. 7400/ 2 /09 Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS:286138

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009 roku (data wpływu 30 marca 2009 roku) w
załączeniu przesyłam informacje:

Ad. l . W 2007 i 2008 roku Gmina Sokółka miała zawarte stałe umowy związane z prowadzeniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt zawarte ze Zdzisławem Piekarskim, mającym swoją siedzibę
w 16 - 100 Sokółka, ul. Białostocka b/n.

Umowę zawarto w drodze przetargu nieograniczonego.

Ad. 2 Stan na dzień 1.01.2007 rok-50psów.

• wyłapano - 93

• oddano/sprzedano - 77

• uśpiono/padło - 14

Stan na 1.01.2008 rok - 52 psów

• wyłapano - 112

• oddano/ sprzedano - 87

• uśpiono/padło - 18

2009-05-04



Strona 2 z 2

Stan na 1.01.2009 rok-59 psów

Ad 3. Koszt utrzymania w 2007 roku - 59 658 zł brutto

Koszt utrzymania w 2008 roku - 64 416 zł brutto

Zakup kojców z budami - 52 338 zł brutto - 2008 rok

Zakup kojców - 15 573b zł brutto - 2009 rok

Dzierżawa terenu - 12 000 zł brutto - 2008 rok

Forma płatności za opiekę - zgonie z umową przetargową.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszej informacji

2009-05-04



PL

U R Z Ą D M I E J S K I
18-520 STAWISKI

ul. Plac Wolności 13/15
ul. 278-55-n, f „x 278-55-33 Stawiski, 22 kwietnia 2009r.

woj. podlaskie

DRG 6134-04/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009r. Urząd Miejski w Stawiskach informuje,

iż w 2007 i 2008 roku nie zawierał umów na opiekę nad bezdomnymi i ich wyłapywaniem.



P l Strona l z l

Argos/BOZ

Od: <suchowola.os@op.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2009 13:07
Temat: =?ISO-8859-2?Q?informacja publiczna na temat zadania"opieka nad bezdomnymi

zwierz=EAtami i=

Witam,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 marca 2009 roku dotyczące
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż:

ad. l
Gmina Suchowola w latach 2007 i 2008 miała podpisaną umowę wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt znajdującym
się w miejscowości Rydysy 13, 12-230 Biała Piska.

ad. 2
W roku 2007 zostało wyłapanych 28 szt. bezdomnych psów, natomiast w roku

2008 wyłapano sztuk 39.

ad. 3
W umowie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt zapisano ryczałtową formę
rozliczania się za wykonywane zadanie. W 2007 koszt wyłapywania i
utrzymania psów w schronisku wyniósł 21.828,00 zł
natomiast w 2008: 24.000,00 zł

Z wyrazami szacunku:
Marek Ratkiewicz- podinsp. w UM w Suchowoli

2009-04-02



U R Z Ą D M I E J S K I
W SUPRAŚLU

16-030 Supraśl, ul. J. Pitsudskiego 58
tel. 085 7132-700, fax 085 7131-500
REG. 000530057 N i p 542-030-43-1P Supraśl,dn.06.04.2009 r.

SM-523175/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009 r. Urząd Miejski w Supraślu informuje , że

nie posiada zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W latach 2007 i

2008 r. udzielano zleceń na wyłapywanie bezpańskich psów dla Schroniska dla Zwierząt w

Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2. Odłowione zwierzęta były umieszczane w w/w

schronisku, jak również w schroniskach dla zwierząt w Łomży i Suwałkach. W 2007r.

odłowiono 15 psów, a w 2008r. 14 psów. Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł

18162,50 zł, a w 2008r - 15666,50zł. We wszystkich przypadkach płatność była jednorazowa

tj. za umieszczenie psa w schronisku.

ara Piekarska



BURMISTRZ SURAZA Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Nr RL. 6134- 2/09 Data: 03.04.2009r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 24 marca 2009r.

Urząd Miejski w Surażu informuje, iż w dniu 28 października 2003r. podjęto uchwałę Nr

XI/62/03 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie

miasta i gminy Suraż oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Gmina Suraż jest małą gminą liczącą ponad 2 tyś. mieszkańców w związku z tym na

dzień dzisiejszy nie był zgłoszony problem bezdomnych zwierząt.

<?r Sławomir Halicki



strona l z l

Argos/BOZ

Od: "URZĄD GMINY SUWAŁKI" <sekretariat@gmina.suwalki.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 10 kwietnia 2009 12:06
Temat: wnisek o udzielenie informacji publicznej

Suwałki, 10 kwietnia 2009 r.

Or.H. 0305-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt "Argos"

W odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia 24 marca 2009 r. Urząd Gminy Suwałki udziela informacji:

1.Gmina Suwałki ma zawartą umowę na odbiór i opiekę w schronisku nad bezdomnymi psami z

terenu naszej gminy z Hodowlą Psów Rasowych - schronisko "SIANOŻEĆ" Bogdan Lauryn w

Suwałkach.

2. W 2007 r. zostały odłowione i przekazane do schroniska 45 szt. bezpańskich psów. W 2008

r. zostały odłowione i przekazane do schroniska 37 szt. bezpańskich psów

3. Koszt całego zadania za pobyt psów w schronisku wyniósł:
- w 2007 r. - 33.160,82 zł

- w 2008 r. - 85.713,67 zł

Odpowiedzi udzielił: Jerzy Kaplo

Urząd Gminy suwałki

2009-04-10



Suwałki, dnia 6 kwietnia 2009 r.

..„•»£ Ą t» .',•'.. •*•> ]

•l £-400 SuWALK!
V viJZint OCHIO»Y LODOWISKA

W-'K' KOMUNALNE)

Pan

Tadeusz Wypych

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37A

04-886 Warszawa

OSGK-II-0114-29/09

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przedstawiam, co

następuje:

ad.l w 2007 r. Urząd Miejski w Suwałkach posiadał Umowę zawartą z Przedsiębiorstwem

Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. z terminem realizacji od 01.01.2007 do

31.12.2007 r. na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt jak również

wyłapywanie.

Ponadto w 2007 r. została zawarta umowa z P. Bogdanem Lauryn Hodowla Psów

Rasowych Schronisko Sianożęć na odbiór bezdomnych psów z terenu miasta Suwałk

z terminem realizacji od. 1.XI.2007 do 31.X.2010 r.

W 2008 r. Miasto posiadało 2 umowy na wyłapywanie zwierząt. Umowa z PGK

w Suwałkach, która obowiązywała od 02.01.2008 r. do 31.02.2008 r. oraz umowę

zawartą z p. Bogdanem Lauryn Hodowla Psów Rasowych Schronisko Sianożęć

obowiązującą od 01.02.2008 do dnia 31.12.2008 r.

ad.2 W 2007 r. wyłapano 155 psów i 15 kotów. W 2008 r. wyłapano 200 psów i 6 kotów.

ad.3 W 2007 r. koszt realizacji umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

wyniósł 202.032,00 zł.

W 2008 r. koszt wyłapywania zwierząt wyniósł 40.000 zł (ryczałt), koszt prowadzenia

schroniska dla kotów 21.960,00 zł (ryczałt), koszt odbioru bezdomnych zwierząt

240.000,00 zł (płatne od sztuki odebranego bezdomnego psa)



Szczuczyn, dn.01.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
U R Z Ą D Fundacji dla zwierząt „Argos"
19-230 w Szczuczynie, Pl. 1000 lecia 23 vi T- •
tei./fax (0-86) 273-50-81,273-50-80 w Warszawie

Nasz znak: 7082-01/2009 Data: 01.04.2009r.

Urząd Miejski w Szczuczynie w odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009r. informuje:

1. Urząd Miejski w Szczuczynie posiadał i posiada stałą umowę na wyłapywanie i
utrzymywanie bezdomnych zwierząt w roku 2007 i 2008 (ze „Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt" Dworakowska Grażyna Jadwiga 12-230 Biała Piska
zam. Radysy 13).

2. W roku 2007 wyłapano 41 sztuk zwierząt, a w roku 2008- 47 sztuk.

3. Zgodnie z umową Urząd Miejski w Szczuczynie w 2007 roku płacił 2550 zł
miesięcznie, a w roku 2008-3000 zł za wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich
zwierząt w schronisku.

I N S P E

fózej



'

SZEPIETOWO
•V, ul?5« Biuro Ochrony Zwierząt

, 4760133, td.|«476o Fundacj i dla Zwierząt „Argos'
N1P 722-1 n-00.16ft J

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

OSR.7062-5/09 Szepietowo 3.04.2009 r.

Urząd Gminy w Szepietowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
zwierzętami i ich wyłapywanie" z dnia 30 marca 2009 roku informuje:

Rada Gminy Szepietowo podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XXVI/197/2002 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 marca 2002 roku
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Szepietowo oraz
dalszym postępowaniu z nimi
2. Uchwała Nr XX/134/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w
sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na
terenie Gminy Szepietowo.

Wójt Gminy Szepietowo nie udzielał w latach 2007 i 2008 r. zezwoleń dla
przedsiębiorców na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub prowadzenie schronisk
dla bezdomnych zwierząt. W przypadku prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt na terenie gminy Szepietowo nie wpłynął żaden wniosek w wyżej
wymienionym okresie. Wójt Gminy Szepietowo w 2005 roku ogłosił przetarg na
wyłonienie podmiotu wyłapującego bezdomne zwierzęta na terenie gminy
Szepietowo. Żaden podmiot nie złożył oferty na wyłapywanie bezpańskich psów.
Gmina Szepietowo nie ma zawartych umów z przedsiębiorcami wyłapującymi
bezpańskie zwierzęta ze względu na brak konkretnych i rzetelnych ofert
przedsiębiorców.

W budżecie gminy na 2009 r. zostały zaplanowane środki finansowe na sterylizację i
kastrację psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów.

h. Wyszyński



Sztabin dnia 31.03.2009 roku

GR-7615-01/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt "ARGOS"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Sztabin w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 roku
udziela następującej odpowiedzi na pytania zawarte w tym piśmie:

Ad.l. 15 września 2008 roku gmina nasza zawarła umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała Piska.

Ad.2. W roku 2008 zostało wyłapanych 9 psów przez wyżej wymienione Schronisko
dla Zwierząt, a w roku bieżącym 12 sztuk.

Ad.3. Za wyłapywanie psów z terenu naszej gminy oraz ich utrzymanie w schronisku
gmina płaci w formie ryczałtowej miesięcznie.

Z poważaniem
Zenon Sieńko



SZUMOWO Szumowo, dnia 29.04.2009 r.
1&305 Szumowo ul 1 Maja 50

w ó l . p o d l a s k i e
tel.(086) 476 80 11. ta 476 8012
R-OOOS3963? NI" ?•*»*:**«»'

ROŚ 6 1 34 -2/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 w sprawie udzielenia informacji na temat

opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy Szumowo uprzejmie

informuje, iż:

1) gmina w 2007 r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie

im dalszej opieki dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt s.c. przy ulicy Bąkówka

w Ostrowi Mazowieckiej;

2) zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych z terenu gminy w 2007 r. wynosi:

15 szt. bez utrzymania ich na koszt gminy;

3) koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł: 11 673,23 zł. i była to płatność

jednorazowa za umieszczenie w schronisku;

4) gmina w 2008 r. nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

.
. Zdzisław Lutostański



f L

Szypliszki31.03.2009r.

URZĄD GMINY SZYPLISZKI

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009r. informujemy co następuje:

l .W roku 2007 i 2008 Gmina Szypliszki udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt P.G.K. w Suwałkach. Zwierzęta przekazywano do schroniska w
Suwałkach, przy ulicy Sianożęć 3.

2.W roku 2007 wyłapano dwa psy, a w roku 2008 - pięć. Dwa przekazano do schroniska,
czterem znaleziono nowych właścicieli, a jeden pozostaje na utrzymaniu Gminy.

3.Koszty realizacji zadania (płatności jednorazowe) przedstawiaj ą się następująco:

rok2007-1485zł
rok 2008 - 2980zł

sporządził: Jerzy Jaśkiewicz - inspektor U.G. Szypliszki



WÓJT GMINY ŚNIADOWO
ol. Ostrołęcka 11, tel.473-83-91

18-411 ŚNIADOWO
paw. iomtyńtki

Śniadowo, dn 04.2009 r.
WSG. 7080 - 3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

KRS:286138
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek Biura Ochrony Zwierząt 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 Śniadowo

uprzejmie informuje iż w latach 2007, 2008 gmina nie miała stałych umów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki oraz nie udzielała zleceń na żadne z

wymienionych działań.

W związku z powyższym nie ma danych liczbowych dotyczących wyłapywania i

kosztów utrzymywania zwierząt za rok 2007 i 2008.

Z up

mgr int.łBrdMiaSzostak
-EKRflTARZ GMINY



WÓJT GMINY TRZCIANNE Trzcianne, dnia 2009-04-01
Ttztienne
Potatiego 10

RDG.6074-1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009 r. przesyłam następujące informacje:

1. W latach 2007 i 2008 gmina nie miała podpisanych żadnych umów na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt, ani też nie udzielała zleceń ich wyłapywania.

2. Zbiorcze dane wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w latach 2007 i 2008 - 0.

3. W związku z powyższym w latach 2007 i 2008 gmina nie ^poniosła kosztów na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W/€£3 T

w Dąbrowski



Tllf^l
eS6 T U RO L

Ul, Juua Pawła II 49

U
Turośl, dnia ..'..l. marca 2009

OR 6071-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Warszawa

Urząd Gminy Turośl uprzejmie informuj, iż w 2008 r. nie zawieraliśmy

stałych umów ze schroniskiem, zlecono wyłapać psy z terenu gminy Turośl Schronisku dla

Zwierząt w Kolnie, oddano do schroniska 3 szt., za które Urząd GninyTurośl zapłacił

2 928 zł. .

I N S P E/K T O R



r L

n m « G'MIN Y Turośn Kościelna 2009-04-15
TUROSN KOŚCIELNA

ul. Białostocka 5
18-106 TUROŚKl KOŚCIELNA

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje , iż w latach 2007 i 2008 Gmina
miała zawartą stałą umowę na świadczenie usług- przyjęcie psów i sprawowanie nad nimi
opieki- z Prywatnym Schroniskiem dla Zwierząt w Suwałkach ul. Sianożęć 3 A oraz udzielała
jednorazowych zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczenie ich w schronisku w
Białymstoku ul. Dolistowska 2.

W 2007 roku z terenu Gminy zostały wyłapane 6 bezdomne psy - opłata
jednorazowa za umieszczenie zwierząt w schronisku wyniosła 4862,50 zł

W 2008 roku z terenu Gminy zostało wyłapanych 16 psów - opłata
jednorazowa za umieszczenie zwierząt w schronisku wyniosła 12 522,90 zł.

SEKRElTAfeZ GMINY



w

Tykocin 31.03.2009r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że

1. Gmina Tykocin w roku 2007 i 2008 miała zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym zakresie

i zapewnienie im dalszej opieki.

2. W 2007 roku z Gminy Tykocin zostało wyłapanych 28 psów, w 2008- 23 psy.

3. Forma płatności: faktura VAT- wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne.

Z poważaniem

Teresa Andruszkiewicz

Z- ca Burmistrza



URZĄD MIEJSKI
W :

ocka "'

BGGN.7062-4-8/09

P L

Wasilków,2009.04.14

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009r. dotyczącym udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, co następuje:
1. Gmina Wasilków w 2007 i 2008 roku udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i/lub zapewnienie im dalszej opieki dla:
- Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Śniadeckiego 6 m 32, 18-400 Łomża
Schronisko Arka - ul. Wojska Polskiego 136, 18-400 Łomża

- Zakład Budżetowy Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku
ul. Dolistowska 2, 15-197 Białystok

2. Zwierzęta wyłapane:
- 2007r. - 16 szt.
-2008r. - 12 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania i forma płatności za opiekę:
- 2007r. - 12775,14 zł; opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku oraz za udzielenie
opieki weterynaryjnej na podstawie wystawionych faktur,
- 2008r. - 10935,36 zł; opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku oraz za udzielenie
opieki weterynaryjnej na podstawie wystawionych faktur,

aa.

'Z Q.

MINY
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URZĄD GMINY
WĄSOSZ

19-222 Wąsosz, Plac Rzędziana 8
woj. podlaskie

teUfax 086-273-10-01

Wąsosz, 01.04.2009r.

Nasz znak: 7082-02/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"

w Warszawie

Urząd Gminy Wąsosz w odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009r. informuje:

1. Urząd Gminy Wąsosz posiadał i posiada stałą umowę na wyłapywanie i utrzymywanie

bezdomnych zwierząt w roku 2007 i 2008 (ze „Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt"

Dworakowska Grażyna Jadwiga 12-230 Biała Piska zam. Radysy 13).

2. W roku 2007 wyłapano 13 sztuk zwierząt, a w 2008 - 17 sztuk.

3. Zgodnie z umową Gmina Wąsosz w 2007 i 2008 roku płaciła 1.600,00 zł miesięcznie za

wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt w schronisku.

INSPEKTOR d*,
rolnictwa, te*ntetwa i ochrony śrotbwiska



URZĄD GMINY WIZNA
jg.430 Wizna

ul Plac Kapitana Raginisa 35
woj, podlaskie

tel. (0-86) 11940-18, fex (0-86) 21940-5

GK 6032 -6/09 Wizna, dn. 31 marca 2009r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24 marca 2009r. informujemy, iż
Gmina Wizna w latach 2007 i 2008 nie zawierała stałych umów i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i w związku z tym nie ponosiła żadnych
kosztów.



pL

Urząd Gminy Wiżajny 16-407 Wiżajny ul. Rynek l
pow. suwalski, woj. podlaskie, Polska

tel./fax: +48 (0-87) 568 80 49
e-mail: wizajny@su.home.pl http:// www.wizajny.pl

WÓJT GMINY WIŻAJNY
u i . R y n e k 1 Wiżajny, dnia 3 kwietnia 2009 roku

1 6 - 4 0 7 W I Ż A J N Y

PRG.6052-5/09

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

Urząd Gminy w Wiżajnach udziela odpowiedzi na pytania zawarte w
piśmie z dnia 15 marca 2007 roku a mianowicie :

1. Gmina w 2007 i 2008 roku nie miała zawartej stałej umowy i nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie zapewniała
im dalszej opieki.

W,ÓJT

<-<} C
/<Jze/ Laskowski



TwcWewicw L . Wysokie Mazowieckie. 2009.04.6
Ul- Lvk , . fwT^-jfTlT**'*r t l • J

Vvs<:
woi

OE. 6134/7/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r. dotyczącego sposobu i skutków

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

informuję:

Ad 1. Gmina Wysokie Mazowieckie w latach 2007 i 2008 nie miała podpisanych stałych

umów i nie udzielała zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej

opieki.

Ad 2. W związku z powyższym nie występują dane liczbowe i koszty.

Ad 3. W związku z powyższym nie występują dane o kosztach i o formach opieki.

/motyk Wp&teto



Urząd Miasta
Wysokie Mazowieckie

Referat Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa

Wysokie Mazowieckie 02.04.2009r.

MK.7081-3/09

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 24.03.2009r o udzielenie informacji publicznej uprzejmie

informuję:

- w 2007 i 2008r Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie miała zawarte porozumienie ze Schroniskiem dla

Zwierząt w Białymstoku ul Dolistowska 2

- w 2007 i 2008r schronisko na terenie miasta Wysokie Mazowieckie nie przeprowadzało odłowu i nie

przyjęło bezdomnych zwierząt.

lem

mgr tnżJaeóSau) Siei

Urząd Miasta; ul. Ludowa 15; 18-200 Wysokie Mazowieckie; tel.:(086)2752592; fax: (086) 275 2593 wew. 32
www: http://www.wysokiemazowieckie.pl; e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Urząd Gminy Wyszki" <ug_wyszki@post.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2009 12:14
Temat: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 24 marca 2009r.informujemy:
l.Nie mieliśmy podpisanych umów czy tez stałych zleceń w roku 2007 i 2008
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2.Nie wyłapywaliśmy i utrzymywaliśmy na koszt gminy zwierząt w roku 2007 i
2008.
3.Nie ponieśliśmy kosztów w roku 2007 i 2008 kosztów związanych z opieką
nad zwierzętami.
Z poważaniem Kazimierz Tymosiak Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i
Budownictwa.

Urząd Gminy Wyszki
ul Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. (85)730 58 90
fax (85)730 58 99

2009-04-07



U IŁ £/-i D M I E J S K I
w Zabłudowie

16-060 Zabtudów, ul. Rynek 8
tei. (0-85) 718-81-22. 7 i8 81-88

tel./fax (0-85) 718-81-00 wew.
woj. podiasKie

NIP 542-020-78-74 REGO^ 00053102?

Zabłudów 17.04.2009 r.

RGK.7080-13.1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla zwierząt

„Agros" KRS: 286138

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2009 roku, informuje:

Ad 1. Urząd Miejski w Zabłudowie nie posiadał stałych umów, a jedynie zleca wyłapywanie

bezdomnych zwierząt do Schroniska dla zwierząt w Białymstoku.

Ad 2. W 2007 roku odłowiono 12 szt, w 2008 roku 14 szt. bezpańskich psów.

Ad 3. Koszt realizacji zadania z roku 2007 wyniósł 4530 zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści

złotych ), w roku 2008 realizacja zadań i koszty z tym związane wyniosły 9954,33 zł (dziewięć

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści trzy grosze).

wz. BURMISTRZA

mgr inż. j



URZĄDGMINnAMBRÓW
18-300 ZAMBRÓW

Zambrów, dn.23.04.2009r.
RRG.6071/3/09

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

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009r. dot. sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
uprzejmie wyjaśniam:
Ad.l. Urząd Gminy Zambrów wyłapywanie bezdomnych psów zleca
Schronisku dla Zwierząt 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Bąkówka.
Ad.2. Łącznie w 2007 r. i 2008 r. zlecono złapanie 15 szt. psów. na łączną
kwrotę 20tys. zł,
Ad.3 .Forma płatności za opieką jest jednorazowa za umieszczenie psa w
schronisku.



S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Miachał Skarzyński" <m.skarzynski@zambrow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 9 kwietnia 2009 13:15
Temat: informacja

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2009r. Urząd Miasta Zambrów informuje, iż posiada podpisaną umowę na
wyłapywanie bezpańskich psów z terenu miasta Zambrów ze Sschroniskiem dla bezpańskich zwierząt w Ostrowi
Mazowieckiej.
W roku 2007 odłowiono 56 szt. bezpańskich psów, natomiast w roku 2008 odłowiono 68 szt.
Koszt wyłapywania bezpańskich psów w roku 2007 ukształtował się około 65 000 zł natomiast w roku 2008 około 70 000
zł.

Michał Skarzyński
UM Zambrów
Wydział Gospodarki Komunalnej

2009-04-09
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Zawady, 16.04.2009 r.

Urząd Gminy w Zawadach
Plac Wolności 12
16-075 Zawady
tel. 0857140028
e-mail: rolnictwo@zawady.pl

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa,
tel./fax:0226155282
e-mail: boz@boz.org.pl
PL 117

Odpowiedz na
wniosek o udzielenie informacji publicznej

Biuro Ochrony Zwierząt zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie w formie listownej, faksem lub pocztą elektroniczna krótkiej odpowiedzi na
pytania:

l. czy i z kim gmina miała w 2007 i 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im dalszej opieki?

Odp: NIE DOTYCZY

2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2007 roku, a jakie w 2008 roku?

Odp: NIE DOTYCZY

3. jaki był w 2007 r. i jaki byą w 2008 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Odp: NIE DOTYCZY

SPORZĄDZIŁA/WYKONAŁA: M. Maliszewska

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie
nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który
mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).



U R Z Ą D
GMINY ZBÓJNA

li- 4ł6 Ztajna Zbójna dnia 01.04.2009r.
ul. Łomżyńska 64

RLŁ.7062.02/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2009r. informuję:
1. W roku 2007 i w 2008 gmina Zbójna nie miała zawartej stałej umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie udzielała zleceń.
2. W roku 2007 i 2008 nie dokonywano wyłapywania bezdomnych zwierząt

ponieważ na terenie Gminy nie stwierdzono bezdomnych zwierząt.
3. Gmina Zbójna nie ponosiła kosztów w latach 2007 i 2008 związanych z

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt ponieważ w tym okresie nie realizowano
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

n Biaiobneskt
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