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URZĄD GMINY
Bobowo' *** o8-04-2009 r-

PSWt Iłtregordzkl, wo|. pomorskie
tal. 863.17-66, fax 562 17 23

OC/12/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja 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 „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie „ udzielamy następujących informacji:

1. W roku 2008 gmina nie miała podpisanej stałej umowy oraz nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W roku 2008 nie poniesiono kosztów związanych z wykonywaniem

czynności związanych z wyłapywaniem i utrzymywaniem bezpańskich

zwierząt.
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BURMISTRZ BRUS

ul. Na Zaborach l
89-632 BRUSY
woj pomorskie Brusy,2007-02-27

Nr IRG 7062-1/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. dotyczące sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie gminy Brusy
informuję jak niżej:

• W zakresie usługi wyłapywania zwierząt i ich odstawiania do schroniska gmina w
roku 2008 miała stałą umowę z firmą „ AZYL" spółka zo.o. w Glinczu 83-330
Żukowo

• Zwierzęta są przyjmowane na podstawie indywidualnych zleceń do schroniska dla
zwierząt w Kościerzynie

• W roku 2008 gmina posiadała na swoim utrzymaniu w schronisku w Chojnicach 2 psy
z lat ubiegłych oraz 8 psów w schronisku w Kościerzynie.

• Koszt roczny wyłapywania i utrzymania zwierząt w roku 2008 wyniósł 9366.00zł

• Koszty pobytu zwierząt w schronisku w Kościerzynie pokrywane są miesięcznie
kwotą ryczałtu w roku 2008 w wysokości 610 zł zgodnie z umową oraz w przypadku
schroniska w Chojnicach na podstawie otrzymywanych faktur opartych na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Z up. IJurmistrza
mgr ini. Jacek Domozych
Dyrektor wydziału Inwestycji

* Rozwoju Gospodarczego



BYTÓW
MIASTO NA KASZUBACH

URZĄD MIEJSKI
ul. 1-go Maja 15 77-100 Bytów

Tel.: (059) 822 20-11, (059) 822 23-17, Fax. 059 822 25-92
www.bytow.com.pl, e-mail:urzad@bytow.com.pl

Wydziały:

• organizacyjny
Tel.59 822 2317
sekretarz@bytow.com.pl

• finansowy
Tel.59 822 89 23
skarbnik@bytow.com.pl

• edukacji i promocji
Tel.59 822 89 11
edukacja@bytow.com.pl

• ń|ia komunalnego
Te™8228910
s. sroka@bytow. com.pl

• gospodarki przestrzennej
Tel.59 822 89 06
archtekt@bytow.com.pl

• spraw obywatelskich i
społecznych
Tei.59 822 89 04
e.kulaszewicz@bytow.com.pl

• inwestycji i infrastruktury
Tel.59 822 8921
k.szymanski@bytow.com.pl

• spraw rolnych o ochrony
śrojtawska
TeW822 89 26
m.chac@bytow.com.pl

• pozyskiwania środków
pozabudżetowych i rozwoju
Tel.59 822 89 16
lobelia@bytow.com.pl

• USC
Tel.59 822 89 27
m. chwarzynska@bytow.com. pl

Bytów, dniai/?.0^.2009r.

Nr RO.F. 7082 -1/2009

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009r. uprzejmie informuję że,
Gmina Bytów zleciła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.
sprawowanie nadzoru dotyczącego bezdomnych zwierząt.

W związku z powyższym MPK Sp. z o.o w Bytowie zawarło umowę w 2008r. z
Panem Mariuszem Dewo firmą AZYL Dla Bezdomnych Zwierząt, z siedzibą
Glincz, 83-330 Żukowo na interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt
domowych z terenu gm. Bytów wraz z przetransportowaniem i przechowaniem
ich na terenie schroniska zwierząt w Kościerzynie.

W ramach umowy „Wykonawca" interwencyjnie wyłapał 41 psów z zachowaniem
wszelkich wymogów bezpieczeństwa, humanitarnego traktowania zwierząt,
zapewnieniem opieki i doraźnej pomocy weterynaryjnej.



URZĄD GMINY CEDRY WIELKIE
ul. Krasickiego 16; 83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 / 683 61 64 fax 58 / 683 61 66
województwo pomorskie NIP 593-19-10-037

Cedry Wielkie, dn. 6.04.2009r.

Or 0812/90/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 (data wpływu do Urzędu 02.04.2009r)

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich przesyła dane podmiotu zajmującego się wyłapywaniem

oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami:

-Lecznica Specjalistyczna dla Koni i Małych Zwierząt Andrzej Pyliński z siedzibą w

Trąbkach Wielkich, przy ul. Gdańskiej 18, 83-034 Trąbki Wielkie.

Równocześnie przesyłamy informację, iż w 2008r. na terenie Gminy Cedry Wielkie

odłowione zostało 9 bezdomnych zwierząt.

Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2.949,20 zł, opłata wnoszona każdorazowo po

otrzymaniu faktury za wykonane zlecenie.

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacja dla Zwierząt „Argos" ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa
2. a/a
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GK.6134/01/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS: 286138
ul Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek informujemy:
1. Gmina w 2008r. podpisała umowę na cały rok z firmą, której zleciła wyłapywanie

bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki.
2. Firma w roku 2008 wyłapała około 32 szt psów bezdomnych.
3. Koszt realizacji całego zadania za 2008r. wyniósł 23.112 zł.

Faktury za realizację powyższego zadania były płatne przelewem, w równych ratach
miesięcznych.
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Od: "Zygmunt Wenta" <inwestycje@chmielno.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 12 maja 2009 09:35
Temat: Argos-psy.doc

Chmielne dnia 12.05 2009r.

KOM. 2231/24/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundac
dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

Gmina Chmielne w odpowiedzi na pismo z 30 marca 2009r informuje, że posiada

stałą umowę na wyłapywanie bezpańskich psów z Azylem dla bezdomnych zwierząt

Glincz, ul. Wierzbowa 83-330 Zukowo ( Tel. 58 685-95-65). W 2008 roku przeprowadzono

21 interwencji, podczas których wyłapano 10 sztuk psów. Koszty realizacji zadania

wyniosły zgodnie z umową 12 tyś. zł.

Zastępca Wójta Gminy

Zygmunt Wenta

2009-05-12



WÓJT GMINY CHOCZEWO
84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 wojt@choczewo.com.pl
ul. Pierwszych Osadników 17

Choczewo, dnia 16.04.2009 r.

RROWiŚ 6139/12/2009

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

Urząd Gminy Choczewo w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2009 r. o udzielenie

informacji publicznej, niniejszym przekazuje informacje na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:

1. Umowa zawarta dnia 02.01.2008 r. do 31.12.2008 r. z:

AZYL Sp. z o. o. w Glinczu

ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo

filia Kościerzyna ul. Przemysłowa

2. Zwierzęta wyłapane w 2008 r. na terenie Gminy Choczewo - 5 szt.

3. Koszt realizacji zadania: 610 zł x 12 m-cy = 7320 zł za rok 2008.
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Chojnice, dnia 03.04.2009r.
l N »

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z dnia
30.03.2009r. (wpływ 02.04.2009r.)

Odpowiadając na Państwa wniosek informuję, że w 2008r. (jak i w latach ubiegłych)

Gmina Chojnice podpisała porozumienie z Miastem Chojnice - właścicielem Schroniska dla

bezdomnych zwierząt „Przytulisko" położonego w miejscowości Chojnice przy ul. Igielskiej

24. W ramach porozumienia między Miastem Chojnice a Gminą Chojnice, schronisko jest

zobowiązane do przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu działania Gminy Chojnice oraz

sprawowania nad nimi opieki. Schronisko jest prowadzone przez Chojnickie Stowarzyszenie

Miłośników Zwierząt. W 2008r. na koszt Gminy Chojnice do schroniska przekazano 30 psów.

Gmina Chojnice co roku udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości

50.000 zł z przeznaczeniem na wyżywienie i pielęgnację psów oraz na wyłapywanie

bezdomnych psów. W ramach tej dotacji schronisko przyjmuje bezpłatnie od Gminy 31 psów,

za każdego następnego wystawia fakturę uwzględniając w niej koszt dojazdu do miejsca

wyłapania i koszty zabiegów weterynaryjnych.

Z poważaniem

Z up. Wójta CSwmy
Andrzej Brut

"Dyrektor Wydziału
felnldwo WowJ"! i GnWorki Nteruchomoścwiw



URZĄD MIEJSKI
89-600 CHOJNICE
WydKomS3!£?af" Chojnice, dnia 20.04.2009r.

i Ochrony Środowiska

KM. 7080-4/08

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

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009r.
informuje iż:

Ad l Gmina Miejska Chojnice jest właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt.
W roku 2008 realizowana był umowa podpisana z Chojnickim Stowarzyszeniem
Miłośników Zwierząt na utrzymanie i prowadzenie schroniska, która m.in. obejmowała
usługę wyłapywanie i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Ad 2 W 2008 roku na terenie Miasta Chojnice zostały wyłapane 124 zwierzęta, których
koszty utrzymania poniósł tut. Urząd.

Ad 3 Podpisana umowa realizowana była ryczałtem miesięcznym w wysokości 15 000,00 zł.

D Y

Otrzymują:
1. BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-776 Warszawa

2. a/a

M. S.



GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
ul. Gdańska 5
77 - 116 CZARANA DĄBRÓWKA

7635/21/09
Czarna Dąbrówka 09.04.2009 r.

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

Dotyczy: Pisma z dnia 30.03.2009 r. data wpływu 02.04.2009 r.

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka stosownie do w/w pisma informuje:
1. Gmina Czarna Dąbrówka udziela każdorazowo zlecenie na wyłapanie bezdomnych

zwierząt.
2. W roku 2008 na koszt Gminy wyłapano 12 bezdomnych psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 7.343,09 zł. - forma płatności za

umieszczenie w schronisku płatność przelewem, za wyłapanie płatność gotówką.
• Jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku 428,00 zł.
• Jednorazowa opłata za wyłapanie - 100 zł.
• Jeden raz zlecono wyłapanie z umieszczeniem w schronisku bezdomnego psa

oplata wyniosła - 749.00 zł.

Wysłano elektronicznie - boz@boz.org.pl



MIEJSKI P/t

83-262 Czarna Woda
ul. Mickiewicza 7

t«i. 058 587 88 55, 058 587 89 1 3 Czarna Woda, 07.04.2009r.
fax 0585878801

KICH-

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
tel./fax: 022 615 52 82

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, z dnia 30 marca 2009r.,

Urząd Miejski w Czarnej Wodzie uprzejmie informuje, że w roku 2008 z terenu Gminy Miejskiej

Czarna Woda do schroniska dla bezdomnych zwierząt nie trafił żaden bezdomny pies. Gmina nie

miała umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, z dnia 13 marca

2008r., sygn. akt Wp 50/07 Wp 45/08, Urząd Miejski w Czarnej Wodzie został zobowiązany do

objęcia opieką psów będących własnością jednego z mieszkańców naszej miejscowości, podczas

wykonywania wobec niego kary pozbawienia wolności od dnia 13.03.2008r. do 12.09.2008r. Koszt

opieki nad ośmioma psami wyniósł 2457,78zł

Z poważaniem

Miasta

-—-̂ 7
ara Sikora
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Gmina Czarne - Urząd Miasta i Gminy
77-330 Czarne ul. Moniuszki 12, tel. 059 83 32 076, 078, 079, fax. 0598332353

e-mail ugczarne@unet.pl http://bip.czarne.pl

ISO 9001:2001

RO 7081-3/09

Czarne dnia 2009-04-07

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

Warszawa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie informacji

o sposobach i skutkach wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywania", informuję, że w 2008r. Urząd Miasta i Gminy

w Czarnem zapłacił za wyłapanie 18 bezdomnych psów 11.590 zł.

W 2008 r. Gmina Czarne miała zawartą umowę stałą na wyłapywanie

bezdomnych psów i ich przetrzymywanie ze schroniskiem dla zwierząt „Azyl"

spółka z o.o w Glinczu ul. Wierzbowa .

Za każdą czynność wyłapywania psów tut. Urząd w terminie 14 dni po

wykonaniu usługi ( faktura) przekazywał kwotę na konto wskazane przez

wykonawcę . Koszt wykonania usługi za l psa wynosił w 2008 r. 610 zł w tym

22% podatek VAT.



Czersk, dnia 8 kwietnia 2009 roku

B U R M I S T R Z
CZERSKA

WR.7080-1/09

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat wyłapywania
i opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:

1. Wyłapywanie zwierząt w 2006 roku Gmina Czersk zlecała Panu Romanowi
Rocławskiemu, 89-620 Chojnice, ul. Gdańska 6 oraz Chojnickiemu Stowarzyszeniu
Miłośników Zwierząt. Wyłapane psy przekazywano do schroniska dla zwierząt w
Chojnicach prowadzonego przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt,
89-620 Chojnice, ul. Igielska 24.

2. Wyłapano w 2008 roku 19 psów.
3. Łączny koszt wyłapywania psów i ich utrzymania w schronisku wyniósł w 2008 roku

33.450 złotych. Gmina płaciła ryczałtową kwotę za przyjęcie psa do schroniska
250/300 zł, koszty szczepień i sterylizacji oraz opłatę w wysokości 5/6 zł/dzień za
wyżywienie zgodnie z bieżącą ewidencją zwierząt przebywających pod opieką
(W trakcie roku ceny uległy zmianie i dlatego podano obie ceny).

URMISTRZA .

Otrzymują: [ JafrQliszczyński
1. Adresat » Zastępc^Surrnistrza
2. P. Ł.



URZĄD GWINY Człuchów 28-04-2009r-

7%HP?^ÓWfol

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

04-886 Warszawa
ul. Garncerska 37A

W związku z pismem z dnia 30 marca 2009r. Urząd Gminy w Człuchowie informuje

1. Urząd Gminy w Człuchowie w roku 2008 miał podpisaną umowę na świadczenie usług

związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów z spółką z o.o. Azyl w Glinczu,

ul.Wierzbowa, 83-330 Żukowo.

2. W 2008 roku liczba stwierdzonych bezdomnych zwierząt wyniosła 22 szt.

3. Urząd Gminy w 2008 roku wydatkował na zadanie związane z wyłapywaniem psów

7 tyś. złotych

mgr ArktmiwŁmbalewski
SEKRETARZ OHWNY



URZĄD MIEJSKI
w CZŁUCHOWIE Człuchów 7.04.2009

GPiOŚ.II.61 34/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Zgodnie z ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001
Burmistrz Miasta Człuchowa informuje, że:

1. W 2008r gmina zawarła umowę ze schroniskiem „AZYL" z siedzibą w Glinczu.
Zakres umowy obejmował wyłapanie na terenie miasta bezdomnych zwierząt i umieszczeniu
ich w Azylu wraz z leczeniem itp.

2. W roku 2008 na terenie miasta wyłapano 30 bezdomnych psów.

3. Wydatki związane z ochroną zwierząt wyniosły w roku 2008 9760 zł. Kwota
obejmuje miesięczną opłatę za wyłapanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt.

Z up.

a Pazda
inspektor

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. A/a



URZ.ĄAJ
76-248 Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska, dnia 08.04.2009 r.

woj. pomorskie

OS 6134-5/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu

w dniu 2 kwietnia 2009 roku, w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu

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

informuję, iż:

1. Gmina Dębnica Kaszubska w 2008 roku miała podpisane 2 stałe umowy:

1) Schronisko dla Zwierząt w Słupsku, od dnia 1 stycznia 2008 roku,

2) Spółka z o.o. AZYL z siedzibą w Glinczu, filia w Kościerzynie, od dnia 26 mają

2008 roku,

2. W 2008 roku na koszt Gminy Dębnica Kaszubska wyłapanych zostało 13 psów

i 3 koty.

3. Koszt realizacji zadania za 2008 rok wyniósł:

1) Schronisko dla Zwierząt w Słupsku - 3 450,00 zł,

a) forma płatności: za 1 psa - 500 zł (brutto), za 1 kota - 150 zł (brutto)

2) Spółka z o.o. AZYL z siedzibą w Glinczu, filia w Kościerzynie - 3 660,00 zł,

a) forma płatności: ryczałt - 500,00 zł netto + 22 % VAT.

Otrzymują:

Q/ Adresat

2. A/a.



fM

BURMISTRZ DZIERZGONIA * 82-440 DZIERZGOŃ * PLAC WOLNOŚCI 1 Tel.: (055276) 2612, 2501
FAX: (055) 2762257,e-mail: umd@el.onet.pl, internet: www.dzierzgon.pl

Dzierzgoń 09. 04. 2009r.

OSiR-6073/172009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos "
Warszawa

Urząd Miejski w Dzierzgoniu w odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r.

informuje:

Gmina Dzierzgoń w 2008r. posiadała umowę na wyłapywanie bezpańskich

zwierząt ze Spółką AZYL w Glinczu 83-330 Żukowo.

Gmina dokonywała płatności jednorazowej po wystawieniu faktury za każdego

wyłapanego psa. Koszt realizacji zadania za 2008r. wynosił 2.000,00 zł.

mgr mz.
Zastę



p/n

«7 «'n rń Sf Gardeja, dnia 09.04.2009 r.
82-520 Gardeja

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

URZĄD GMINY GARDEJA

«7 «'n rńSRf 2?

82-520 Gardeja .:
pow. kwidzyński

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji
na temat wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję :

1. Gmina Gardeja ma zawartą umowę ze Spółką z o. o. AZYL w Glinczu przy ulicy
Wierzbowej 83 - 330 Żukowo

2. Wynagrodzenie miesięczne za odławianie bezdomnych zwierząt w roku 2008
wynosiło: 610 zł.

3. W roku 2008 na w/w cele Gmina wydała kwotę: 7320 zł

mgr Je



U R Z Ą D M I E J S K I w G D A Ń S K U
W Y D Z I A Ł G O S P O D A R K I K O M U N A L N E J

Gdańsk 0< .04.2009r.
WGK-III-7080/19-2/93753/09/JM

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

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

1. Miasto Gdańsk w ramach jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny
„Wybrzeża" prowadzi własne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, które wykonuje
wszelkie działania związane z opieką i wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu
Gdańska.

2. Rotacja i średni stan zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku
przedstawia się następująco:

koty
psy

Rok 2008
przybyło

336
791

ubyło
286
766

stan zwierząt 3 1 . 1 2.2008r
149
368

3. Wydatki na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w ramach jednostki
budżetowej MOZW za rok 2008 wyniosły l 474 709zł. Środki przeznaczone były
przede wszystkim na pokrycie niezbędnych, bieżących kosztów eksploatacyjnych
schroniska dla zwierząt, a szczególnie w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt,
prowadzenia interwencji na terenie miasta, sterylizacji i kastracji zwierząt oraz
utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt jak
również wynagrodzenia pracowników.

Z poważaniem
KIEROWNIK

EF6RATU KOMUNALNEGO

zimierz Kuncewicz

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Te/.: 058 323-61-21, Faks: 058 323-61-78

E-mail: wgk@gdansk.gda.pl
Internet: http://www.gdansk.pl



r/n

RLIS 6041/02/2009

WÓJT GMINY GŁOWCZYCE
76-220, Główczyce, ul. Kościuszki 8

tel. (0-59) 811-60-10 , fax (0-59) 811-61-59

Główczyce, dnia 06 kwietnia 2009 roku

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "AGROS"

o4 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem przewidzianym w ustawie o ochronie
zwierząt informuję :

>

> w
>

gmina w 2008 roku zawarła umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami ze schroniskiem " AZYL" Spółka z.o.o Glincz 83-330 Żukowo
w 2008 roku wyłapano 16 bezdomnych zwierząt
koszt realizacji całego zadania w 2008 roku, wyniósł 10.248 zł. w formie ryczałtowej

Z poważaniem

l. a/akta.



P/H

Gnlew,dnla 2009-04,4
SE.05621-5.1/09

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu
02.04.2009 r.) w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
Burmistrza Miasta i Gminy Gniew uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
Ad. l Gmina w 2008 r. nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i nie zlecała takiej usługi. Gmina w 2008 r. nie miała stałej umowy na
zapewnienie im opieki. Gmina zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom
poprzez jednorazowe przekazywanie zwierząt do Domu Pomocy dla
Bezdomnych Psów „Pusia" w Zelgoszczy.

Ad. 2 W 2008 roku na koszt Gminy utrzymywane były cztery psy.
Ad. 3 Koszt realizacji zadania w 2008 r. wyniósł łącznie 2 860, 00 zł wraz z opłatą za

opiekę weterynaryjną, opłata jednorazowa.

Z up. BURMISTRZA
MlasMNJi»iny Gniew

Otrzymują:
l . Adresat
2. a/a



P/H

STRAŻ GMINNA w Gniewinie
z siedzibą w Kostkowie

Kostkowe ul Wejherowska 24 A; 84-250 Gniewino

TEL. 058 670 66 21; TCL./FAX; 058 670 69 98

e-rnail: gcrkostkowo@wp.pl

Kostkowe, diiia 06.05,2009 r.
/2009

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

Referat Straży Gminnej w Gniewinie z siedzibą w Kostkowie nawiązując do Państwa pisma

z dnia 30 marca 2009 r. informuje, iż:

- w 2008 r. Urząd Gminy Gniewino miał zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

z firmą: AZYL Spółka z 0.0. - odławianie i opieka, Ctincz 83 - 330 Żukowo,

- firma „AZYL" w 2008 r, odłowiła 4 psy,

~ koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wynosił 1220,00 zł, formą płatności była opłata

ryczałtowa.

Z poważaniem
p.o. Kierownika

Referatu Straży Gminnej



Urząd Miasta Helu
ul. Wiejska 50, 84-150 Hel

tel. 058 67-77-240, fax 058 67-77-277
e-mail: sp-upo@gohel.pl www.goHel.pl

Hel, dnia 7 czerwca 2009 roku.

Znak sprawy: RO- 058- 4/09

Biuro Ochrony Zwierząt
UL Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy pisma nr:
Nasz znak wpływu pisma:

PM28
UM Helu l.dz. 998/2009

z dnia:
data wpływu:

30.03.2009
03.04.2009

Sprawa: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W związku z nadesłanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:
- odp. na pytanie nr l - miasto Hel miało zawarta umowę stałą w 2008 roku z firmą

Spółką z o.o. AZYL w Glinczu,
przy ul. Wierzbowej, 83-330 Żukowo,

filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej
NIP 5891800494, REGON 192942492, Numer KRS 0000172881

polegającej na przyjęciu do wykonania usługi ria terenie miasta Helu:
a) prowadzeniu działań interwencyjno-profilaktycznych dotyczących bezdomnych zwierząt

z terenu miasta Helu,
b) odławianiu bezdomnych zwierząt, następnie przewożeniu i umieszczaniu ich w "azylu dla

bezdomnych zwierząt" na działce nr 80, przy ulicy Przemysłowej w Kościerzynie, gdzie po
15 dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oczekiwać na adopcję.

- odp. na pytanie nr 2 - w 2008 roku wyłapano 7 zwierząt - psów, które zostały oddane ich
opiekunom. 4 - krotnic strażnik Straży Miejskiej ukarał mandatami właścicieli psów. Nie
umieszczono żadnego psa w schronisku.

- odp. nas pytanie nr 3 - koszt realizacji całego zadania wyniósł 7200 zł brutto. Płatności
realizowane były przelewami.

Z upoważnienia
zastępcy burmistrza Helu

SEKRETARZ MIASTAr,\ 1.1
Wyk. M.D. (058 6777240)
Dn. 07.06.2009 r.



URZĄD MIASTA.
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24

•W. (0-58) 675-19-08

SM - 034/09

r/i

Jastamia, dnia 06.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 03.2009 r. o udzielenie informacji publicznej w sprawie

bezdomnych zwierząt Urząd Miasta Jastarni zawiadamia, że 2008 r. Gmina Jastarnia miała

podpisaną stałą umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Zarządem

Głównym Europejskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt 84-200 Wejherowo ul. Kochanowskiego

19 A/9.

W okresie obowiązywania umowy 15.01.2008 - 14.01.2009 z terenu gminy dokonano odłowu 3

psów i 1 1 kotów.

Roczny, ryczałtowy koszt realizacji przedsięwzięcia zamknął się kwotą 12 tyś. zł brutto.

Z p 0 wa z a n i e m



r/n

Urząd Gminy Kaliska
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

(Dtel. (058) 58-89-201, ifax (058) 58-89-206, 0De-mail: sekretariat@kaliska.pl

Kaliska, 2009-04-27

Nr 7040/10/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo dot. sposobu oraz skutków wykonywania zadania pn. „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że Gmina Kaliska podpisała na

2008 r. umowę polegającą na odławianiu i umieszczaniu w Azylu zwierząt ze Spółką z o.o.

AZYL w Glinczu, ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie, ul. Przemysłowa.

Ponadto informuję, że w 2008 r. przekazano do Azylu 3 bezpańskie psy, za co zapłaciliśmy

1820 zł (opłata jednorazowa za umieszczenie zwierząt w Azylu).



URZĄD GMINY
ul. Długa 222

83-440 K a r s i n
łel. 6873-322, 6873-120

Karsin, dnia 16.04.2009r.

Or 0114 - 23/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r.
uprzejmie informuję :

1. Gmina Karsin posiada umowę ze Schroniskiem dla
Zwierząt „Przytulisko" w Chojnicach. Umowa polega na
ustnym zapewnieniu gotowości do wyłapywania i przyjęcia
bezdomnych zwierząt na zgłoszenie telefoniczne.

2. W roku 2008 wyłapano 3 szt. bezdomnych psów, które po
krótkotrwałym pobycie na terenie Urzędu przekazano dla
dalszej opieki mieszkańcom gminy.

3. Koszt realizacji (zakup karmy) wynosił w roku 2008 -
217,29 zł.

Z poważaniem

\v w < > j t
wz.
mgr inz.

Sekr tarz Gminy



BU
;OZY

IK.R.7080-../09 Kartuzy dnia 2009-04 Of
~.... .w.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznych z dnia 02.04.2009r.
(l.dz.7036), informuję co następuje:

- w miesiącach od 01 stycznia do 31 marca 2008r. Gmina Kartuzy posiadała umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki z Ogólnopolskim
Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ „ANIMALS" z siedzibą w Bydgoszczy ul.
Grunwaldzka 298,

- w miesiącach od 01 kwietnia do 31 grudnia 2008r. Na zlecenie Gminy, usługę tę
prowadził Ośrodek Tresury Psów, Sławomir Twardziaka, hotel i schronisko dla
psów MAŁOSZYCE, 83-302 Lębork,

- w 2008r. razem wyłowiono i oddano do utrzymania z terenu Gminy Kartuzy 51 szt.
psów,

- koszt realizacji całego zadania w 2008r. wyniósł 24.142 zł, co zostało uregulowane
w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przelewem na konta zleceniodawców.

Otrzymują:
Adresat

2. a/a

Zup. BURMISTRZ
/X>;aMwśkiTomasz Brz

ZASTĘPCA BkMMfSTRZA



UH£ĄD MIEJSKI
w KĘPiCACH

Kępice dnia 06.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Kępicach w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r
informuje:

l. W 2008r nasz urząd miał podpisaną umowę stałą z „Azyl dla Bezdomnych
Zwierząt Glincz" dotyczącą wyłapywania i opieki nad bezpańskimi
zwierzętami.
2.Nie prowadzono rejestru zwierząt a z raportu „Azylu" wynika 23 wyjazdy,
17- wyłapanych zwierząt,
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008r to 7320 zł 00/100 gr.

Z-CA BURMISTRZA.

Otrzymują:

L a/a

2. adresat



f A\

ca
ul. Główna 20,76-251 Kobylnica

tel./fax: (+4859) 8429070

GPŚ/PE-7080/02/09

Kobylnica, dn.28.04.2009r.

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" w roku 2008r.

uprzejmie informuję:

1. Gmina Kobylnica zawarła umowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie

odławiania bezpańskich psów i zagwarantowania im schronienia, wyżywienia oraz opieki

weterynaryjnej - „AZYL" Sp. z o.o. Glincz, 83-330 Żukowo.

2. Do schroniska przekazano llszt. psów pozostawionych bez opieki. Adopcja psów przy

zaangażowaniu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Słupsku w ilości 12szt..

3. Koszt realizacji zadania gminy w roku 2008r. zgodnie z zawartą umową wynosił - 7.320 zł.

KL/KL

Z poważaniem

liński

.oftylnica



URZĄD GMINY KOCZAŁA
ul Człuchowska 27, 77-220 KOCZAŁA
tel 059 857 42 58 łax 059 857 40 73
NIP 843-00-04-766 REGON 000537616

Koczała, 14-04-2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca

2009 roku na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Koczała przesyła

odpowiedzi na zadane we wniosku pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina Koczała nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i/lub zapewnianie im opieki, nie udzielała też zleceń ze względu na brak takich

potrzeb. Obecnie na terenie gminy nie ma problemu bezdomnych zwierząt.

2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2008 roku?

Nie dotyczy.

3. jaki był w 2008 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za

opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieka, inna)?

Nie dotyczy.



p/l
URZĄD GMINY

KOLBUDY
ul. Staromłyńska l

83-050 Kolbudy
Kolbudy, dnia 09 kwietnia 2009 r.

GK. 7080 -2/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej

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

i ich wyłapywanie" przekazujemy następujące informacje:

1. W 2008 r. Gmina Kolbudy miała umowę z Sp. z o.o. AZYL w Glinczu przy ul.

Wierzbowej, filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej. Umowa dotyczyła działań

interwencyjne - profilaktycznych.

2. Gmina Kolbudy nie posiada danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i/lub

utrzymywanych na koszt gminy.

3. Całkowity koszt zadania wyniósł 18000,00 zł brutto, płatność była w formie

ryczałtowej.

W Ó J T A

Irena Paleń
Sekretarz Gminy



r*

77.140 KOŁCZVG«v

-— ' Kołczygłowy 2009.04.06

6114-9/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt" Argos"

ul. Garncarska 37 A

04 - 88 6 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2009 r. dot. Udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego

ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Kołczy głowach informuje, co

następuje:

Ad.l

Gmina nie miała w 2008 roku zawartej umowy stałej oraz umowy zlecenia na

wyłapyv/anie bezdomnych zwierząt.

Ad.2

Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł - 535,00 zł ( l pies ).

Forma płatności za umieszczenie w schronisku -jednorazowa.

Z poważaniem

zak

D.A.



URZĄD GMINY Konarzyny2009-04-15
Konarzyny

uL Szkolna 7
powiat Chojnice woj. pomorskie
rel./fcrit (059) 833-10-11. 833-10-08

Nr 6033/3/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. Urząd Gminy w Konarzynach informuje:
1. Gmina Konarzyny od dnia 01 marca 2006 r. ma zawarte porozumienie w sprawie

wyłapywania i odbioru zwierząt z Firmą
„Rakarnia" Skup zwierząt padłych oraz odpadów poprodukcyjnych Roman Rocławski
Lipienice gm. Chojnice.

2. Ilość zwierząt wyłapanych w roku 2008 - O
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 - O

Umgr ini Maria Kozjowska



p/1

Urząd Gminy Kosakowo
8 1- 19$ KOSAKOWO

ul.Żetomskiego69

SSfM^} Kosakowo, dnia 7 kwietnia 2009r.
NIP 586- 1 0-23-761

GKOŚ-EK.7082-../09-1../

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa
ul. Garncarska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca
2009r. Wójt Gminy Kosakowo informuje, że w roku ubiegłym tj. 2008r. Urząd Gminy
podpisał umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze Schroniskiem „CANIS" z siedzibą
w Pucku, przy ulicy Przebendowskiego 23/10, właściciel- p. Krzysztof Linard.
Umowa została podpisana na okres 01.01 -31.12 2008r. i obejmowała odławianie zwierząt z
terenu Gminy Kosakowo na każde żądanie Zamawiającego oraz przewóz i umieszczenie w
schronisku dla bezdomnych zwierząt działającym na podstawie obowiązujących przepisów.

Za wykonywanie usług objętych w/w umową ustalono wynagrodzenie ryczałtowe na
czas trwania umowy w wysokości l.SOOzł miesięcznie. Kwotą ryczałtową objęty był odłów
zwierząt w ilości do 2sztuk, koszt każdego następnego odłowionego zwierzęcia,
przewiezienia i umieszczenia go w schronisku wynosił 305zł.

Urząd Gminy Kosakowo nie prowadzi ewidencji schwytanych zwierząt, w związku z
czym nie posiada dokładnych danych o ich ilości. Proponujemy zwrócić się z pytaniem
bezpośrednio do w/w firmy.

Z poważaniem

MiizetPflfcł



Straż Miejska Kościerzyna
83-400 Kościerzyna ul. 3-go Maja 9 A

tel./fax (058) 680-23-71
strazmiejska@koscierzyna.gda.pl

Kościerzyna, dnia 04-05-2009r.

SM 7082-1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Ad 1. W roku 2008 Gmina Miejska Kościerzyna miała stałą umowę na wyłapywanie i
utrzymywanie zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt z firmą „Azyl" z
Glincza.

Ad 2. W minionym roku z terenu miasta Kościerzyna wyłapano i umieszczono w
schronisku dla zwierząt 19 dorosłych bezpańskich psów oraz 12 szczeniaków.

Ad 3. W minionym roku Gmina Miejska Kościerzyna na realizację zadania wydała
14640 zł. Płatność realizowano w formie ryczałtu miesięcznego.

K O M E N D A N T
STRAŻY MIEJSKIEJ

L,,--
Tomasz Sniuczyński

j? teY AŻ r? t



S t r o n a l z l

Od: "Krzysztof Lisakowski" <k.lisakowski@koscierzyna.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 kwietnia 2009 11:52
Temat: odpowiedź na pismo z dnia 30-03-2009

1. Urząd Gminy Kościerzyna posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą AZYL z siedzibą
w Żukowi e
2. w roku 2008 wyłpano 25 sztuk psów
3. koszt realizacji wyniósł 9000 zł

Z pozdrowieniami
Krzysztof Lisakowski

2009-04-24



URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA
ul. Górników 15. 82-120 Krynica Morska
m (55) 247 65 27 jj (55) 247 65 66
NIP 578-00-17-940 REGON 170008774

Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15. 82-120 Krynica Morska, tel. (O 55) 247 65 27. tel/fax ffl 55) 247 65 66

Krynica Morska 08.04.2009r.

GKK 7610/1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. w sprawie wniosku o udzielenie

informacji publicznej Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, iż w roku 2008 Gmina nie

miała stałych umów, ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze

względu na fakt, iż zjawisko takie w Mieście Krynica Morska nie występuje.

Z poważaniem

BURJflte
Miasta J#yniea Morś

<4l4"f

Do wiadomości:

1. adresat

2. a/a



p/1

ul. Grudziądzka 30
82-500 K W I D Z Y N

Kwidzyn, dnia 1 6 kwietnia 2009r.
ER. 6074 - 1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37a
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 30 marca 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:

1. Gmina Kwidzyn w 2008r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

z terenu Gminy i zapewnienie im dalszej opieki z Przedsiębiorstwem Handlowo

Usługowym „Daniel" Zielaskowski Artur z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem, l

2. W roku 2008 z terenu Gminy Kwidzyn wyłapano i przewieziono do schroniska dla zwierząt

w Węgrowie, Gmina Grudziądz, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo

Usługowe „Daniel", 13 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 26580,75 złotych, w tym:

1) za wyłapanie zwierząt i ich przewiezienie do schroniska 6467.22 złotych,

utrzymania w schronisku 20113.53 złotych, płatne za usługi wykonane w danym

miesiącu na podstawie faktury wystawionej w następnym miesiącu.

21 up^ W Ó J T A
Sporządziła: /*^<s-^\ L
M. Mroczkowska Drżysz/o/ /WżcAc/sAż
16..04.2009r. p'°- ZASTĘPCY V, Ó,TA



Nr sprawy GM. 7080-1/09

BURMISTRZ MIASTA W KWIDZYNIE
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

t 0-55 6464759 P 0-55 6464703

Kwidzyn, 09.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W związku z pismem z dnia 30 marca 2009 r (wpływ 02.04.2009 r.) dotyczącym prośby o

udzielenie informacji publicznej o sposobie i skutkach wykonywania opieki nad bezdomnymi

zwierzętami uprzejmie informuję, że:

1. do 31.03.2008r obowiązywała umowa między Miastem Kwidzyn a Andrzejem

Zielaskowskim, prowadzącym Zakład Usług Leśnych „Daniel" Andrzej Zielaskowski, ul.

Nad Torem i w Grudziądzu, która zawarta została w dniu 30.03.2005 r. na okres 3 lat.

W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu 25.03.2008 r. kolejna

umowa na świadczenie usług wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt z

Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "Daniel" Artur Zielaskowski z siedzibą w

Grudziądzu przy ul. Nad Torem l. Obowiązywała ona od 01.04.2008 r do 31.12.2009 r.

Umowa ustala opłaty za wyłapywanie psów oraz cenę za utrzymanie zwierzęcia w

schronisku (podana jest stawka dzienna, która mnożona jest przez liczbę dni przebywania

psa w schronisku);

2. W ubiegłym roku wyłapano łącznie 22 psy z terenu miasta Kwidzyna, które są

utrzymywane w schronisku na koszt gminy do momentu znalezienia nowego właściciela;

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r wyniósł 101 730,41 zł. Gmina wnosi opłaty,

zgodnie z umową, raz w miesiącu na podstawie wystawionej faktury za wyłapywanie oraz

utrzymywanie psów w schronisku w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających

pod opieką.

Z poważaniem

Grau
mgr



MIEJSKI ZARZĄD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
64-300 Lębork. ul.Kard.S.Wyszyńskiego 3

EGON 771591610, NIP 841-15-96-168

MZGK/TK/W/7080/1/09 1

Lębork, 21.04.2009r.

Pan

Tadeusz Wypych

Kierownik Biura Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Pana pismo złożone w Urzędzie Miejskim w Lęborku w dniu

8.04.2009 r. informuję, że:

1) MZGK w Lęborku w 2008 r. posiadał zawartą umowę na odłów i przechowywanie

bezdomnych zwierząt z terenów komunalnych miasta Lęborka z firmą : Ośrodek

Tresury Psów, Hotel i Schronisko dia Psów „Bajer", Sławomir Twardziak z

Małoszyc.

2) W trakcie obowiązywania umowy w 2008 r wyłapano 123 szt. zwierząt w ujęciu :

44 szt. psów,

54 szt. kotów,

4 szt. kun,

l szt. sarny,

- 21 szt. ptaków (kaczki krzyżówki, bocian, mewy, gołębie).

3) Wartość umowy za 2008 r. wynosiła : 57.780 zł brutto. Umowa obejmowała płatności

ryczałtowe po zakończeniu okresu kalendarzowego za każdy miesiąc w wysokości :

4.500 zł netto i 4.815 zł brutto.

Otrzymują:
1) Adresat,
2) p. Alicja Zajączkowska

Z-ca Burmistrza Miasta Lęborka

dot. pisma OŚG/M-7080/5272/283/1/09,

3) a/a.

Z poważaniem :

U Y
ivizc

t t ,E K TK T O R
rku

or inż. \ w Brzezińska



U R Z Ą D GMINY
82-224 LICHNOWY

ul. Tczewska 6, tel. 055-271-27-23
NIP 579-00-15-109

RGIII7080/2/09 Lichnowy25.05.2009r.

l

t

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo odnośnie udzielenia informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informujemy, iż posiadamy

aktualnie umowę na odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Lichnowy, która została

zawarta w dniu 16.07.2007r. na okres 4 lat z firmą AZYL Sp. z o.o, Głincz, 83-330 Zukowo,

miesięczny koszt z tytułu podpisanej umowy wynosi 800 zł brutto, bez względu na liczbę

wyłapywanych psów. W 2008r. zostało zabranych 6 psów.



r/H

WÓJT GMINY LINIA
84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15 tel (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-88

www.bip.ug-linia.pl e-mail: rada@,ug-linia.pl

Linia, dnia 27.04.2009r.

ROL-6078/01/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 30 marca 2009 r. Urząd Gminy
Linia udziela odpowiedzi na zadane w nim pytania:

1) gmina Linia w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia
im dalszej opieki współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt „ AZYL" w Glinczu, gm. Żukowo, jest to umowa stała.

2) tut. urząd nie prowadził takiego zestawienia

3) koszt realizacji całego zadania za 2008 r. to 8784,00 zł ( osiem tysięcy
siedemset osiemdziesiąt cztery złote), płatności dokonywano ryczałtowo.

błoński



URZĄD GMINY
83-420 LINIEWO

woj. pomorskie Liniewo, dnia 27.04.2009 r.

RGKiR-708/03/09

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

Urząd Gminy w Liniewie w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyła odpowiedzi na zadane pytania.

1. W roku 2008 Gmina Liniewo miała stałą umowę z Schroniskiem „AZYL" Sp. z o.
o. ul. Przemysłowa, 83-400 Kościerzyna.

2. W 2008 r. na terenie Gminy Liniewo v/yłapano 4 bezdomne zwierzęta.
3. Koszt realizacji w 2008 r. zadania to ryczał 300 zł netto miesięcznie.

Sekretarz Gminy

Otrzymują:
a) adresat,
b) a/a.



Urząd Gminy Lipusz
83-424 Lipusz, ul. Derdowskiego 7

tel. 058 687 45 15 lub 30; fax. 058 687 45 91
e-mail. ug@lipusz.pl, www.lipusz.pl

Lipusz, dnia 07.04.2009 r.

KO.OŚ. 7062-11/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2009 r. o udostępnienie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, iż 2008 r. Gmina Lipusz nie posiadała stałej

umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W 2008 r. nie zostało odłowione żadne bezdomne zwierzę.

P O D I N S P / E K T O R
ds. ochrony środowiska

zaopatrzenia^* w toodę i dróg



woUrząd Gminy Lubicho
ul. Zblewska 8

83-240 Uubichowo
t e l .(058)5885226, fax 5835 34f

Lubichowo, dnia 10.04.2009 r.
9 OL W - 605/2/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. tutejszy Urząd informuje, że

w 2008 r. na terenie naszej gminy nie zaistniała sytuacja dotycząca wyłapywania

bezdomnych psów.

% a/a

Wyk. K. B. tel. (058) 5885221 wew. 24 dr jf& Sławomir Bieliif



URZĄD GMINY
84-242 w Luzinie

woj. pomorskie
000539897

GOP- 7614-01 /09
Luzino, 10 kwietnia 2009 roku

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 roku (data wpływu: 02.04.2009 r.)

o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania

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

zwierząt przekazujemy następujące odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:

1. W 2008 roku Gmina Luzino zawarła umowę na odławianie bezdomnych zwierząt

z firmą „AZYL" Spółka z o.o. z siedzibą w Glinczu przy ulicy Wierzbowej, 83-330

Żukowo.

2. W 2008 roku odłowiono z terenu Gminy Luzino 17 dorosłych psów i 7 szczeniąt.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 9863 zł (z podatkiem VAT 22%), w tym:

• od 1.01.2008 r. do 30.04.2008 r. - 3708 zł (płacone miesięcznie ryczałtem)

• od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r. - 6155 zł (opłata za 10 odłowionych psów

i 7 szczeniąt).

O J T A
r"

GospodarkiTGrMbfm i Otł,^.- Ś r o d o w i s k a

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a.



p/ł

Burmistrz Miasto Łeby
84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90 tel.(0-59) 86-61-513, fax.(0-59) 86-61-337
www.leba.eu

Łeba, dnia 2009-04-08
GKI.JS.7624-12/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie informacji publicznej
„opieka nad bezdomymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że gmina nie ma
podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomych zwierząt.
W przypadu interwencji każdorazowo zlecamy odbiór zwierząt przez firmę „BAJER"
Ośrodek Tresury Psów Hotel i Schronisko Dla Psów Sławomir Twardziak z Małoszyc.
W roku ubiegłym było 5 intewencji i wyłapano 3 psy, 2 koty i l ptaka. Opłata jest
każdorazowo za wykonanie usługi i 2008 wyniosła 6955,00zł.



URZĄD GMINY ŁĘCZYCF
ul.Długa ^9, 84-218 Łęczyce 23.04.2009 r.
tel.67 89 214, 6789631, 67 891-io t .7

tei/fax6789125

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca (wpływ do tui. Urzędu 02 kwietnia br.),

dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie", Urząd Gminy Łęczyce informuje:

1. do 31 maja 2008 r. Gmina współpracowała (na podstawie umowy stałej) ze Schroniskiem

„AZYL" z Glincza, gmina Zukowo, natomiast od 02 czerwca 2008 r. Gmina posiada umowę

ze Schroniskiem z Małoszyc - Ośrodek tresury psów, hotel i schronisko dla psów „BAJER",

Sławomir Twardziak,

2. wg informacji posiadanej w tut. Urzędzie, ilość odłowionych bezdomnych zwierząt

w 2008r. z terenu Gminy wyniosła 23 sztuki,

3. koszt realizacji całego zadania (opłata ryczałtowa) w 2008 r. wyniósł 28 570 złotych.

Z-ca W Ó J T A

mgr Bartłomiej Peptowski



U B Z A -
82-20'

NIP 579-10-03-249 ^̂  ̂  %

RG-ffl-607/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
00-666 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30. marca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie - Urząd Gminy Malbork informuje, że w 2008 r.:

1. Wyłapanie bezdomnych zwierząt zlecone było Spółce z o.o. AZYL w Glinczu, przy

ul. Wierzbowej, 83-330 Żukowo filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej

2. Liczba wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy zwierząt - 18 szt.

3. Koszt realizacji - 9.000 zł. Forma płatności - jednorazowo za umieszczenie w schronisku.

z poważaniem

ZASTĘPCA WÓJT/P^L
Ry&zaifd Wirtwein

Otrzymują:
/D adresat
V a/a



PĄ
U R Z Ą D MIEJSKI
Wydział Gospodarki Komunalne j

i Ochrony Środowiska
GKO/i$0&&/aM)9 Malbork, dmą 22..04.2009r.

82-200 MALBORK

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta Malborka w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03.2009r.
dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania, "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt przedstawione odpowiedzi na zadane pytania.
W Malborku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Straż Miejska. Zwierzęta
te są okresowo umieszczane w specjalnych kojcach na bazie ZGKiM i następnie
przewożone do schroniska w Tczewie. W 2008 r przewieziono do schroniska w Tczewie
29 psów. Całkowity koszt realizacji całego zadania wyniósł 87078 zł i został
sfinansowany z budżetu miasta Malborka. Ustaloną formą płatności za opiekę nad
zwierzętami w 2008 r. był ryczałt.

nifc wydziału Gojspodarki
s<orr•••.'•• "*.G\ ' Ochrony Śj-odowiska

mgr Barbara Komka

Otrzymują:
l,adresat
2/a/a
Dane zebrała
Bożena Gorczyca
tel0556479900,wew.!23



p A

U R Z Ą D M I E J S K I
WYDZIAŁ ROLNICTWA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI l OCHRONY ŚRODOWISKA

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1 tel. 059 857 20 81 fax 059 857 23 68
Miastko, dnia 14.04.2009r.

WGN-7080/06/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03.2009r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

1. W 2008r. gmina Miastko miała podpisaną umowę z Ośrodkiem Tresury
Psów, Hotel i Schronisko dla psów „Bajer" Sławomir Twardziak Małoszyce
84-302 Lębork na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i z Przychodnią
Weterynaryjną s.c. lek. Wet. Andrzej Serement 77-200 Miastko ul. Szkolna l
w zakresie opieki weterynaryjnej.

2. W 2008r. ogółem odłowiono 26 bezdomnych zwierząt i odstawiono je do
schroniska.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008r. wynosił 5664,00zł (opłata
jednorazowa za umieszczenie w schronisku).

JG/JG

Rolnictwa, Gospodarki Nierachomośctefn!
l Odirony Sraftwfcfca



p/t

URZĄD GMINY
w Mikołajkach Pomorskich

Ul. Dzierzgońska 2
S (0-55) 640-43-57do 61 fax.640-44-61

e-mail: Mikolajki_Pomorskie ©gmina.bmb.com.pl

RG.IY.6134-1/09 Mikołajki Pom. 2009-04-09

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

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich w odpowiedzi na
pismo z dnia 30 marca 2009 r. dotyczące udzielenia informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie, uprzejmie informuje iż:

1) Gmina nasza w 2008 r. zawarła umowę na odłowienie, transport i pobyt
bezpańskich zwierząt w schronisku z firmą:
„AZYL" Spółka z o.o.
Glincz, 83-330 Żukowo.

2) W 2008 roku z terenu naszej gminy wyłapano 4 bezpańskie psy.
3) Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. to kwota 4 270 zł., którą Gmina płaci

miesięcznie w formie ryczałtowej.

Brygida Podlaska



Urząd Gminy w Miłoradzv
'.al. 271-15-31, fax 271-15-65 w.16
•ii. Żuławska 9, 82-213 MMoradz

N1P579-001-50-78
REGON 0005371 f??

Nr 60/607/1/2009
Miłoradz 3.04.2009r.

Biuro Ochrony zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Agros''
Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009r. Urząd Gminy
Miłoradz informuje, że zadanie "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie odbywało się w sposób następujący :
1. Gmina Miłoradz miała zawartą umowę na wyłapywanie bezpańskich psów

i ich pobyt w schronisku ze Spółką AZYL w Glinczu przy ul. Wierzbowej.
2. Wyłapano 5 psów i utrzymywano je na koszt gminy w schronisku.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 6710,00 złotych.

Płaciliśmy miesięcznie bez względu na ilość wyłapanych psów. Opłata
miesięczna wynosiła 610,00 złotych. Opłaty nie uwzględniają miesiąca
stycznia 2008r.



Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska

ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska

RR 6052-8/2009

NIP 841-10-05-724
nr tel. 059/8612428,
fax.8612164

Nowa Wieś Lęborska 2009-04-09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w odpowiedzi na pismo z dnia 30
marca 2009 r. uprzejmie informuje, iż:

1.

2.
3.

Gmina Nowa Wieś Lęborska w 2008 r. miała podpisaną umowę
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej
opieki ( z uwagi na tajemnice przedsiębiorcy nie możemy
udzielić informacji, z jakim przedsiębiorcą).
W 2008 r. na zlecenie Urzędu Gminy wyłapano 31 psów.
Koszt realizacji zadania 19 260 zł jako kwota zryczałtowana
płatna w 4 równych ratach.

izisr.cn
P.O. WIE

referatu roiniclw

iO\/lacki
...IKA
datki grunlami.

gospodarki prze3!;zennVi ochrony środowiska



p/l

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (O 55) 247 24 01, fax. (O 55) 247 24 05

www.miastonowvdwor.pl urzad@miastonowvdwor.pl

Nowy Dwór Gdański, dnia 06.04.2009r.
ITiGK-AN-7080/3 709

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. w sprawie „opieki nad
zwierzętami i ich wyłapywania" uprzejmie wyjaśniam:

W roku 2008 Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim posiadał stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z „Azyl" Spółka z o.o. z siedzibą w Glinczu przy
ulicy Wierzbowej, 83-330 Żukowo.
W roku 2008 wyłapano i przewieziono do schroniska 23 bezdomne psy na łączną
kwotę 14.030 zł. (+ opłata stała 1.220,00 zł).
Potrzebę zabierania bezdomnych psów każdorazowo zgłaszano do schroniska, które
po wykonaniu usługi wystawiało fakturę dla Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Gdańskim.
Do kosztów doszły jeszcze usługi weterynaryjne: leczenie, szczepienia na kwotę
468,66 zł.
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 15.718,66 zł

B U R

'z. Studziński

Referat Inwestycyjno Techniczny i Gospodarki Komunalnej
tel. (O- 55) 247 24 01 w. 34 fax. (0-55) 247 24 05

inwestycje&.misstonowydwor.pl



Nowy Staw, 06.04.2009
Urząd Miejski
ul. Bema 1
82-230 Nowy Staw

IGNOŚR-7082-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Nowym Stawie w odpowiedzi na Państwa prośbę udziela informacji:

pkt. 1
Gmina Nowy Staw dnia 18 marca 2008 r. podpisała umowę z Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt „Azyl" Sp. z o.o. ul. Wierzbowa, Glincz, 83-330 Żukowo -
umowa obowiązywała od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2008r.

pkt.2
W 2008 roku odłowionych i odwiezionych do schroniska zostało z terenu Gminy
Nowy Staw 10 psów.

pkt. 3
Koszt realizacji zadania w 2008 roku wynosił:
- opłata ryczałtowa w wysokości 2.000,00 zł brutto/1 rok (słownie: dwa tysiące
złotych) za gotowość do świadczenia usługi na każde wezwanie zamawiającego,
- 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każde wyłapane zwierzę oraz
czynności odłowienia, odwiezienia do schroniska oraz wykonania niezbędnych
zabiegów weterynaryjnych oraz leczenia chorych zwierząt

BU



URZĄD GMINY
83-242 Osieczna

ul. Plac 1000-lecia l
tel.(058)5881468,5881480 _ . , . no . . . . _ A A _

f«v IM*\ Wi 47s Osieczna dmą 08 kwietnia 2009 r.(058) 5881478

PB 5225-1/2009
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos „

Ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na pismo PM 66 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywanie „
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - Urząd Gminy podaje informację w tym
zakresie :

l . Gmina Osieczna w 2008 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ,ponieważ nie zachodziła taka potrzeba przeprowadzenia takiej akcji.

2. W 2008 r. nie była przeprowadzona żadna akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt
- stan zerowy

3. Gmina nie ponosiła żadnych kosztów za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w
schronisku ,ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką)
nie zachodziła taka potrzeba .

Z poważaniem

mgr i nż.



p/1

W Ó J T G M I N Y
12-112 OSTASZEWO

SM.7080-1/2009 Ostaszewo dnia 08.04.2009 rok

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzieleniu informacji publicznej
dot. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w
Ostaszewie informuje, że w roku 2008 gmina nie miała podpisanej umowy na opiekę i
wyłapywania bezdomnych zwierząt.
W roku ubiegłym zaistniał l przypadek, gdzie potrącono psa, lekarz weterynarii na

miejscu stwierdził jego zgon, został zabrany przez uprawnioną firmę. Koszt całej
operacji wyniósł 78,65 zł.



p/1
GMINY Parchowo 20-04-2009r.

NrRL- 6033/7/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Parchowie odpowiadając na wasze pisma z dnia 30-03-2009 r.
w sprawie zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Parchowo.
Informujemy, że;

1. W roku 2008 Gmina nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, usługa została zamawiana w miarę potrzeb u pana Sławomira Twardziaka.

2. Na terenie Gminy Parchowo dokonano wyłapania trzech bezdomnego psów
przez wyspecjalizowaną jednostkę. Po wyłapaniu psy zostały przekazane
do schroniska dla zwierząt gdzie opłacono ich pobyt.

3. Opłaty były jednorazowe (ryczałtowe) za każde odłowione zwierze w wysokości
700 złotych.

4. Na terenie Gminy nie ma potrzeby budowy schroniska dla zwierząt. Wyłapane
zwierzęta przebywały na koszt Gminy w schronisku.

5. Nie było przypadku odebrania zwierząt hodowcom.
6. Nie zanotowano żadnego przypadku znęcania się nad zwierzętami przez

Urząd Gminy.

Z poważaniem:

INSPEKTOR

Int. KazitJtFsrŹLipiiski



URZĄD MIASTA I GMINY
83-130 PELPLIN

województwo pomorskie

RTI - GR/6078/04/09 Pelplin, dnia 15.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że:

1. Gmina Pelplin w 2008 r. podpisała umowę na prowadzenia działań interwencyjno -
profilaktycznych której przedmiotem było zapewnienie opieki bezdomnym psom z
Azylem dla Bezdomnych Zwierząt Glincz ul. Wierzbowa gmina Żukowo. Azyl
zapewnia dostarczonym do azylu psom wyżywienie, opiekę weterynaryjną oraz
właściwe warunki bytowe.

2. Na terenie gminy Pelplin w zeszłym roku wyłapano 10 psów, w tym 8 trafiło do
schroniska, natomiast 2 znaleziono nowych właścicieli.
Informujemy również, ze w tym było 6 szczeniaków pozostawionych w pudełku
kartonowym w lesie.

3. Gmina pokryła część kosztów utrzymania psów w Azylu poprzez przekazanie kwoty
pieniężnej w wysokości 2000,- zł za rok 2008 oraz 500,- zł za każde zwierzę.
Ponadto współpracujemy z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji
Zwierząt z siedzibą w Gdańsku.

Otrzymują:
f{\.) adresat,

2, a/a.

Wyk. M. D.



p/n
WÓJT GMINY

"OTĘGOWO

RLŚ.7062-1/09 Potęgowo, 10.04.2009r.

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej zgodnym z ustawą z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, póz. 1198 ze
zm.) przesyłam odpowiedzi na poszczególne pytania:

1. Czy i z kim Gmina miała w 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Gmina miała podpisaną umowę na odławianie bezpańskich psów z firmą Azyl -
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Azyl Sp. z o.o. w Glinczu"
Umowa obowiązywała od 01.02.2008 r. do 31.12.2008 r. Dnia 11.06.2008r.
wystosowano do firmy pismo w sprawie niedotrzymania warunków umowy i
niezabranie bezpańskiego psa z terenu gminy Potęgowo w którym rozwiązaliśmy
umowę, pismo zostało podjęte dnia30,07.2008r.
Od tego czasu dostawała zlecenia wyłapywania bezpańskich psów z terenu naszej
Gminy firma Bajer z Małoszyc. Umowa z tą firmą nie została podpisana.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbo we o zwierzętach wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2008 r.

Zwierząt wyłapanych w 2008 r. było 18 sztuk.

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

Koszt realizacji za odławianie bezpańskich psów wynosił w 2008 r. -
Firma Azyl - l 830,00 zł - 3 bezpańskie psy,
Firma Bajer - 8 025,00 zł - 15 bezpańskich psów.

K.S. W Ó

mgr Jerzy Waldeń ir Awchimieni

Otrzymują:
Q) Adresat
2. a/a



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Karol Mościcki" <k.moscicki@prabuty.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 1 lipca 2009 09:46
Temat: informacje

W odpowiedzi na Państwa pismo Urząd Miasta i Gminy Prabuty informuje:

1. W 2008 roku Miasto i Gmina Prabuty miała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im opieki z firmą Azyl sp. z o.o. Glincz 83-330 Żukowo
2. W 2008 r. firma o której mowa w pkt. 1 wyłapała 21 bezdomnych zwierząt
3. Całkowite koszty jakie poniosła gmina Prabuty w 2008 r. to kwota 15.200 zł. Gmina ponosiła opłaty
miesięczne.

pozdrawiam

Karol Mościcki, Urząd Miasta i Gminy Prabuty tel: 0-55 262 41 52

2009-07-01



G M I N A M I E J S K A
PRUSZCZ GDAŃSK I

83-OOO Pruszcz Gdański
ui. Grunwaldzka 20 Pruszcz Gdański 16 kwietnia 2009 r.

Regon 191674919. NiP 593-02-06-827

GK/f^/2009

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

W związku z pismem w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
podaję do publicznej wiadomości następujące dc ne:
W grudniu 2007 r. wysłaliśmy zapytanie ofertowe do wszystkich schronisk

zlokalizowanych w okolicy, dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Miejskiej Pruszcz Gaański w roku 2008. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Nawiązaliśmy współpracę z lekarzem weterynarii, który prowadzi lecznicę dla zwierząt
w Trąbkach Wielkich. Przez cały 2008 r. bezpańskie psy odbierała od nas Lecznica dla
zwierząt w Trąbkach Wielkich na podstawie jednorazowych zleceń.
W roku 2008 wyłapano 47 psów, całkowity koszt odłowienia i utrzymania 47 psów wyniósł
13 578,30 zł, płatne ryczałtowo za wykonanie jednorazowej usługi.
Od 2002 roku do chwili obecnej realizujemy program rejestracji i identyfikacji psów oraz
korzystamy z usług inspektorskich na podstawie umowy z Polskim Towarzystwem
Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt z siedzibą w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 1.
W roku 2007 wprowadziliśmy program sterylizacji kotów.
W 2007 roku rozpoczęliśmy rozmowy z Ogól ̂ opolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt
OTÓŻ Animals w sprawie partycypacji w kosztach budowy nowego schroniska i jego
utrzymania, niestety do dnia dzisiejszego na.?ze rozmowy nie przyniosły oczekiwanych
rozwiązań.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komatralnych

AndrzefSzymański



URZĄD GMINY PRZODKOWO
ul. Kartuska 21

83-304 PRZODKOWO
tel, 685-14-25, 685-14-23

GK-7082/ l /2009

f/1

Przodkowe, dnia 18.05.2009 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2009 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 informujemy, że:

1. W 2008 r. Gmina Przodkowo miała zawartą stałą umowę z firmą „AZYL" Sp. z o.o.

Glincz, 83-330 Żukowo

2. W 2008 r. zostało wyłapanych 10 psów.

3. Opłaty były w formie ryczałtowej, całość zadania wyniosła 11.000,-zł.

Kierownik Retef ctodarki Komunalnej



p/t

GMINA PSZCZÓŁKI
Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, 683-91-29, fax, +48 58 682-91-95

urzad@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

Pszczółki dnia 06.04.2008

RIG.JD.7082-01/2009

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009
roku uprzejmie informuję, że:

- Gmina Pszczółki wyłapywanie bezdomnych zwierząt zlecała w 2008 roku Lecznicy
Specjalistycznej Dla Koni i Małych zwierząt w Trąbkach Wielkich. Zlecenie obejmowało
zarówno wyłapanie bezdomnego zwierzęcia j ego zaszczepienie jak i udzielenie dalszej
opieki do momentu znalezienia nowego właściciela,

w roku 2008 wyłapano 11 bezdomnych psów oraz jednego jastrzębia ze złamanym
skrzydłem, psy po odłowieniu, zaszczepieniu i okresie 14 dniowej obserwacji trafiły do
nowych właścicieli. W 10 przypadkach były to mieszańce ras dużych wypuszczane przy
drodze przez byłych właścicieli. W jednym przypadku ze względu na stan zdrowia pies
został uśpiony przez lekarza przeprowadzającego interwencję. Jastrząb po wyleczeniu
został wypuszczony.

- Koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 3.177,90 zł. Wielkość jednorazowej opłaty
była uzależniona od wielkości zwierzęcia, jego kondycji, stopnia agresywności itp.
czynników i wynosiła średnio ok. 269,450 zł za wyłapanego psa .

Koszt leczenia jastrzębia wyniósł 214 ,00 zł

kowskct



URZĄD GMINY
ul. 10-go Lutego 29

84-100 PUCK
Puck. dnia 21.04.2009r.

Roi. 7082-3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
04-836 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. (wpływ 03.04.2009r.) w sprawie dot. odłowu
bezdomnych zwierząt, utrzymania ich oraz kosztów, informujemy co następuje:

1. W latach 2004-2007 mieliśmy zawarta umowę ma odłówr bezdomnych zwierząt z
„Europejskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt'" w Wejherowie reprezentowanym przez
p.Annę Kontną. W 2008 roku nie podjęto dalszej współpracy z w/w towarzystwem oraz p.
Anną Kontną z uwagi na otrzymanie informacje o niewłaściwym prowadzeniu schroniska
oraz o panujących w tym schronisku warunkach niezgodnych z wymaganiami. W 2008 roku
współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z „Przychodnią Weterynaryjną" Pana Adama
Lipskiego w Pucku. Współpraca obejmowała odłowienie zwierząt w razie potrzeby
udzielano pomocy lub wykonywano zabiegi weterynaryjne oraz przekazywano do rodzin
zastępczych. W skrajnych przypadkach gdy zwierzę było bardzo mocno poranione i leczenie
nie dawało gwarancji wyzdrowienia, zwierze było usypiane.

2. W 2008 roku odłowiono łącznie 10 bezdomnych psów w tym l sukę z szczeniętami, ó szt.
przekazano do rodzin zastępczych natomiast 4 szt. zostały uśpione.

3. Łączny koszt związany z odłowem, badaniem, zabiegami weterynaryjnymi itd. wyniósł
6550, 13 zł.

UCK

Puszkam vk



URZĄD MIASTA PUCK
84-100 Puck, ul. l Maja 13

tel. 673-27-32, 673-29-21
673-05-00, 673-05-01

fax 673-05-33

OH/ ZW/24/2009 Puck, dnia 09.04.2009 r.

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

Burmistrz Miasta Pucka w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia
03.04.2009 r. dotyczący udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, informuje iż Gmina Miasto Puck od 2001 roku zawiera umowę z Polskim
Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku. W ramach tej umowy
Towarzystwo realizuje wszystkie potrzeby gminy związane z identyfikacją zwierząt
(czipowariiern), rozwiązywanie problemów psów bezdomnych oraz zapewnieniem
prawidłowej opieki nad psem.
Ponadto posiadamy czasowe przytulisko z czterema boksami dla odławianych psów, które są
odbierane do właściwego schroniska.

W 2008 r. odłowiliśmy 15 psów, z czego część trafiła w prywatne ręce.
Roczne koszty podpisanej umowy z Towarzystwem wyniosły w roku 2008 18.000zł a w
roku bieżącym 20.000 zł, koszty zakupu karmy do tymczasowego przytuliska wyniosły
3.500 zł.
Jednocześnie zaznaczmy, że przytulisko otrzymywało również /cło^aźną pomoc od
darczyńców.



CIASTA
ul. Puefca nr S, §4*140 RIDA
. (0-58) 67MO-Ź3, tex (048) 67&31-24

egen 00053SS83 Reda -2009-04-28
IN/6134/1/09

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

Urząd Miasta w Redzie, odpowiadając na Państwa pismo z dnia 30 marca
2009 roku, informuje:

1. Gmina Reda w 2008 roku miała zawartą stałą umowę na odławianie bezpańskich zwierząt
z Panem Krzysztofem LINARD prowadzącym działalność gospodarczą p.n. "CANIS" .

2. Odłowione bezpańskie zwierzęta odwożono do Schroniska dla Psów "BAJER"
w Małoszycach, z którym również Gmina miała zawartą stałą umowę.

3. W 2008 roku odłowiono i odwieziono do Schroniska w Małoszycach 65 bezpańskich
zwierząt.

4. W 2008 roku koszt realizacji całego zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami wyniósł 56,8 tyś. zł.

5. Zgodnie z zawartą umową na wyłapywanie zwierząt, Gmina ponosiła opłaty za każdego
wyłapanego i zawiezionego do Schroniska pieska. Koszt wyłapanego zwierzęcia
uzależniony był od pory wyłapywania (godziny pracy UM, popołudniowe czy nocne) oraz
dnia (roboczy czy świąteczny). Każde odłowione zwierzę musiało być zgłoszone do
Urzędu Miasta, gdzie sprawdzono wykonanie pracy. Zaplata następowała po odwiezieniu
zwierzęcia do schroniska i dostarczeniu pokwitowania przyjęcia psa do Schroniska.

6. Za umieszczenie zwierząt w schronisku Gmina ponosiła stałą opłatę miesięczną w formie
ryczałtu, bez względu na ilość przyjętych zwierząt.

Z poważaniem:

Z u p . B J
l. Adresat
2> A'a- mgf Janusz Moiak

Zastedca Burmistrza
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tel. (58) 671 94 10, 671 94 26, 679 65 00 burmistrz.rq@um.rumia.pl

PGMOS-7082/11/09 Rumia 20.04.2009r.

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.03.2009r. w sprawie przesłania
informacji dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki w 2008r. uprzejmie
informuję, iż w dniu 17.12.2007r. Gmina zawarła umowę z Panem Krzysztofem Linardem,
właścicielem firmy „CANIS", z siedzibą przy ul. Przebendowskiego 23/10 w Pucku, w zakresie:
l/ wyłapywania zwierząt wałęsających się i zabłąkanych na terenie miasta Rumi, a w
szczególności psów i kotów, oprócz zwierząt gospodarskich, w ramach uzgodnionych ze
Zleceniodawcą harmonogramów wyjazdów: 2 razy w miesiącu wyjazdów lustracyjnych oraz
wyjazdów interwencyjnych - na zgłoszenia Straży Miejskiej w Rumi, Policji i Urzędu Miasta
Rumi,
21 wyłapywania zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
3/ pomocy bezpańskim zwierzętom z wypadków w zakresie:

a/ udzielenia niezbędnej pomocy medycznej,
b/ uśpienia, o ile lekarz weterynarii uzna to za konieczne,

4/ przetrzymywania zwierząt przed przekazaniem do schroniska w siedzibie Wykonawcy,
5/ przekazywania odłowionych zwierząt do schroniska dla zwierząt „Bajer" w Małoszycach gm.

Nowa Wieś Lęborska.
W 2008r. odłowy zwierząt wałęsających się, zabłąkanych na terenie miasta odbywały się

w drugą środę i czwartą sobotę miesiąca. Odłowiono 131 sztuk zwierząt w tym 122 psy oraz 9
kotów. Umowa obowiązywała w 2008r.

Na powyższy cel przeznaczono kwotę 29.280,00 zł. Za usługę tut. organ płacił miesięcznie
kwotę ryczałtową.

Z kolei w dniu 14.12.2007r.gmina zawarła umowę z Panem Sławomirem Twardziakiem
właścicielem schroniska dla psów „Bajer" w Małoszycach gm. Nowa Wieś Lęborska zakresie:

l/ przyjmowania i przetrzymywania z terenu Gminy Rumia zwierząt zagubionych,
zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, w szczególności psów i kotów, a
także innych zwierząt, oprócz gospodarskich, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne
samodzielnie egzystować;

21 leczenia chorych zwierząt przebywających w schronisku;
3/ przekazywania zwierząt osobom zainteresowanych ich posiadaniem i zdolnym zapewnić

im należyte warunki utrzymania;
4/ usypiania zwierząt dorosłych i ślepych miotów zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie

zwierząt, w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
51 zapewnienia obsługi i optymalnych warunków bytowych dla zwierząt bezdomnych

przebywających w schronisku.



Umowa obowiązywała w 2008r.
Na powyższy cel przeznaczono kwotę 38.520,00 zł. Za usługę tut. organ płacił miesięcznie

kwotę ryczałtową.

Wyk.K.B.
a/a

Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Tel. (58)67965 11, 6796561, 6796560, 6796503

pzmos@um.rumia.pl. k.bielinska&.um.rumia.pl



Urząd Gminy Rzeczenica
ul. Człuchowska 26

77 - 304 Rzeczenica
tel./fax: +48 059 8331682

+48 059 8331722
*»*»*»««««. e-mail: ug_rzeczenica@po.onet.pl

Rzeczenica, dnia 8 kwietnia 2009 r.

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

1. Gmina Reczenica w 2008 r, miała podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Panem Mariuszem Dewo "AZYL" sp. z o.o. w Glinczu

filia w Kościerzynie.

2. W 2008 r. nie zostało wyłapane żadne zwierze jak również żadne zwierze nie

było utrzymywane na koszt Gminy Rzeczenica.

3. W 2008 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł O zł.



m
WÓJT GMINY SADLIM1

ul. Kwidzyńska 12 Sadlinki 06.04.2009r.
82-522 S A D L I N K I

Oś- 6134/1/09

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

W odpowiedzi na wasze pismo Urząd Gminy Sadlinki informuje iż, w 2008
roku mieliśmy podpisaną umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„Daniel" z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nowy Targ l na wyłapywanie oraz opiekę
na bezpańskimi psami z terenu Gminy Sadlinki.

W ubiegłym roku zostały zlecone cztery interwencje związane z wyłapaniem
bezdomnych zwierząt i umieszczeniem ich w schronisku.

Całkowity koszt jaki poniosła gmina w ubiegłym roku to 2.375,34 zł.
Powyższa kwota jest związana z wyłapaniem i późniejszym utrzymaniem zwierząt w
schronisku płatna co miesiąc po przedłożeniu faktury VAT.

Z poważaniem
W.ÓJT

Gminy Sadlinki
• ć L

Krajeńska



URZĄD GMINY
83-340 SIERAKOWICE

ul. Lęborska 30
woj. pomorskie, tei. (058) 681-61-20

Ldz.7082/2/2009

Sierakowice, dnia 14.05.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Sierako wicach w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009r.

dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami przesyła następujące informacje.

W 2008 roku Gmina Sierakowice zawarła stałą umowę na wyłapywanie i opiekę

nad bezdomnymi zwierzętami z Firmą „AZYL" Schronisko w Kościerzynie,

83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa, tel. 058 685-95-65, www.azyl.gda.pl

Odnotowano 38 interwencji i odłowiono 26 bezpańskie - bezdomne psy.

Roczny koszt zadania wyniósł 12000 zł, płatny ryczałtowo w miesięcznych ratach.

Z poważaniem
I N S PEJŁJLO K

i leśnictwa

r&gliński



Urząd Gminy Skórcz, dnia 06.04.2009 r.
ul. Dworcowa 6
83-220 Skórcz
Roi. 606/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
e-mail: boz@boz.org.pl

dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. Urząd Gminy w Skórczu
informuję, że w 2008 r. nie mieliśmy zawartej stałej umowy i nie udzielaliśmy
nikomu zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem

WÓJT

/-/ Erwin Makiła



f/H

URZĄD MIEJSKI

Skórcz, dnia 06.04.2009 r.

BGK-7615/IP-01/09
Biuro Ochrony Zwierząt

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.l 198) Burmistrz Miasta Skórcz udziela
informację publiczną na pytania zadane we wniosku:

1) Gmina Miejska Skórcz 29 lipca 2008 r. zawarła umowę stałą na odławianie
bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku ze Spółką z o.o. AZYL w
Glinczu, przy ul. Wierzbowej 22, 83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie.

2) Na koszt gminy w roku 2008 wyłapano trzy psy.

3) Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 3 660,- złotych. Gmina Miejska
Skórcz ponosi miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 732,- zł brutto.

BU



P/M

^
SŁUPSK SłUpSk' 3 kwiCtnia 2009r'

tel 059; 842 84 09, fax 842 92
NI P 839-29-1 8C-{V5

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 r. odnośnie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Na podstawie art 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 05 Nr. 236 póz.
2008 z póz. zm.) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek
chronić mieszkańców przed bezpańskimi zwierzętami. Urząd Gminy w Słupsku przesyła
kserokopie umowy Nr 01/08 zawartej na rok 2008 miedzy zamawiającym Gmina Słupsk z siedzibą
w Słupsku ul. Sportowa 34 76-200 Słupsk a wykonawcą Spółka z o.o. AZYL w Glinczu przy ul.
Wierzbowej, 83-330 Żukowo.Wynagrodzenie miesięczne dla wykonawcy umowy wynosiło
1000,00 zł netto + 22% VAT miesięcznie i było przesyłane na konto wykonawcy umowy, w
terminie 14 dni od daty przedłożenia przez wykonawcę faktury. Zgłoszenia do odbioru bezpańskich
zwierząt z terenu Gminy Słupsk były wykonywane telefonicznie. Wszelką dokumentację
ewidencyjną przyjmowanych zwierząt do schroniska prowadził wykonawca umowy.

Z poważaniem

G^INKiBŁUPSK

larakybak

Otrzymują:
l . Adresat

Do wiadomości:
1. a/a



UMOWA Nr...{2u.<#

Zawarta w dniu O^̂ .O. pomiędzy.. & H. ̂  Ą ̂ ^ . P A ^ - S ^ . ^ ^ . ^ ^ *« -
Zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez: ............

A Spółką z o.o. AZYL w Giinczu, przy ulicy Wierzbowej, 83-330 Żukowo, filia w
Kościerzynie nrzy ulicy Przemysłowej, reprezentowanym przez Prezesa Mariusza Dewo,
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ" została zawarta umowa o treści
następującej:

§ 1

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuj e wykonanie następujących
zadań na terenie G fc.UW. .$W.W&
Prowadzenie działali interwencyjne- —profilaktycznych dol Psów z terenuGiSWP^ołegających
na odławianiu bezdomnych psów i umieszczaniu ich w Azylu,gdzie po i 5 dniach
kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oczekiwać na adopcje.

§2

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania
zadań objętych niniejszą umową przez WYKONAWCĘ ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzegania przepisów ustaw}'- z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003
r. Nr. 106,poz, 1002 z późn. Zm. ). W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO
naruszenia przepisów przytoczonej ustawy, niniejsza umowa zostanie rozwiązana w trybie
natychmiastowym.

§ 3

W ramach tej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do odławianie bezpańskich zwierząt,
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez wyznaczony do tego celu organ.
Interwencje wyjazdowe wykonywane są od godziny ósmej do godziny osiemnastej, po
godzinie osiemnastej do ósmej samochód interwencyjny podejmuje tylko wyjazdy do rannych
zwierząt i w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. WYKONAWCA zobowiązany
jest do skutecznego odłowienia psa nie później niż w terminie 24 godziny od godziny
zgłoszenia.

§ 4

Wynagrodzenie miesięczne dia WYKONAWCY będzie wynosić 1000,00 zł netto + 22% YAT
i będzie przekazywane na konto WYKONAWCY, w terminie 14 dni od daty przedłożenia
przez WYKONAWCĘ faktury.



Umowa zostaje zawarta w dniu .&.>.. l ?.?&?1*A:. na okres od dnia .?:.' .-.T^-Py/.*... do dni
Każda ze stron, może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
albo rozwiązać j ą za obopólną zgodą o każdym czasie, zastrzeżeniem okoliczności
wymienionych w § 2.

§6

W przypadkach nieuregulowanych umową zastosowanie niają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będą Sądy Powszechne
właściwe miejscowo dia ZAMAWIAJĄCEGO.

7

Wszelkiego rodzaju zmiany niniejszej umowy wymagają uzgodnienia na piśmie pod rygorem
^ l t T ' T''"**"tn "^
-l. V* AWllJ-l i

§ 8

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

GMINY

ciykier

GMINA SŁUPSK
76-20O SŁUPSK

ul. Sportowa 34
tel. 059/ 842 84 59, fax 842 92 54

NIP 839-1006-682

2=424;?



URZĄD MIEJSKI
3-11709 Słupsk, dnia 27.04.2009r.

/L

Pan
Tadeusz WYPYCH
KIEROWNK
Biura Ochrony Zwierząt
w Warszawie

ł

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.03.2009 roku, które wpłynęło do Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w dniu 03.04.2009 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, uprzejmie informuję, iż:

1. Schronisko dla Zwierząt w Słupsku od 01 stycznia 2000 roku jest jednostką budżetową Gminy
Miejskiej Słupsk. Funkcjonując jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Słupsku przy
ul. Portowej, działa na podstawie Uchwały Nr XIII/179/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
29 grudnia 1999 roku oraz na podstawie statutu zatwierdzonego przez Zarząd Miasta Słupska
uchwałą Nr 56/2000/GKiOŚ z dnia 21.01.2000r.

2. W 2008 roku Schronisko dla Zwierząt w Słupsku miało podpisane pięć umów w sprawie
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami tj. z: Gminą Miejską Ustka, Gminą Trzebielino,
Gminą Tuchomie, Gminą Ustka oraz Gminą Dębnica Kaszubska.

3. Zbiorcze dane liczbowe dotyczące ww. zadania:
3.1 Interwencje:

-w mieście 441
- poza miastem 40
- łącznie 481

3.2 Stan psów:
-przyjeto 616
- oddano do adopcji 587

3.3 Ze środków budżetowych utrzymywano łącznie:
- 748 psów
-129 kotów

Urząd Miejski w Słupsku
Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

tel. (059) 842 32 36, fax (059) 842 35 83
ivwvv«liin<k ni? p-mail- iii-ztirlrffliitn cliinck



3.4 Szczepienia przeciwko -wściekliźnie:
-psy 471
-koty 81

3.5 Inne szczepienia:
- psy 471
-koty 103

3.6 Sterylizacje:
-psy 71
-koty 144

Łączny koszt realizacji całego zadania w roku 2008 roku wyniósł 585.802,00.

A^/
Z up. DPf^YDENTA

^HOCOWSKA



U RZĄD GMIN Y
83-230 Smsiowo Graniczne
uK Dworcowe 10. wór pomorsk,.
,,lp59o_iO-03-823, Reg.000547156

Smętowo Graniczne, dnia 02.04.2009 r.

OSN 7614/1/2009

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

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009
r. podaje następujące dane:

Ad 1. W roku 2008 Gmina Smętowo Gr. posiadała podpisaną umowę na odławianie
bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w Azylu zawartą w dniu 21.04.2008 r. z e Spółką z
o.o. „Azyl" w Glinczu, ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo.
Ad 2. Na koszt gminy w 2008 r. został odłowiony i utrzymywany w schronisku l pies.
Ad 3 Koszt realizacji całego zadania ( umowa od 21.04.2008 r. do 30.11.2008 r.) - 4.270 zł.
brutto. Forma płatności - ryczałtowa, 500 zł. netto za l miesiąc obsługi.



OD JURZftD GMINY SOMONINO

P A

NR FflKSLJ : 0586841144
22 KU Ia,II. 2039 13:03 STR. l

U R K Ą D GMINY
8 3-31-'i S om o n i n o

uJ, Ccynowy 21
tel. (058) 684-11-21

OŚ-7633/14/2009

Somonino,22.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy Somonino poniżej przedkłada informację na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt;

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów) zlecano firmie „BAJER" - Hotel i
Schronisko dla Zwierząt - Małoszyce, 84 - 302 Lębork 4.

2, W roku 2008 wyłapano 9 bezdomnych psów,
3. Koszt, realizacji całego zadania wyniósł 11 060 zł . Forma płatności

jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.



PA

URZĄD MIASTA SOPOTU
Wydział

Inżynierii i Ochrony Środowiska
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

IOŚ.III. 6134-3/09 Sopot, dnia 14-04-2009

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

Urząd Miasta Sopotu - Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska w
odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przedstawia informacje :
1. PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOPOCIE -

WSPIERANIE DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH POPULACJĘ BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT Gmina Miasta Sopotu powierzyła Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w
Polsce, Oddział w Sopocie - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. Wymierne rezultaty realizacji zadania - na podst. sprawozdania za rok 2008 :
- przyjęcie do Schroniska 511 zwierząt (psy i koty),
- odłowiono z interwencji i wypadków 103,
- uśpiono 264 ślepe mioty (psy i koty),
- wysterylizowano 29 bezdomnych kotek.

3. W roku 2008 na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie
przekazano dotacje w wysokości 285.000 złotych ( słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy).Kwota dotacji przekazywana była w równomiernych co miesięcznych transzach.

Z poważaniem

NACZE

Otrzymują:
1 .Adresat
2.IOŚ a/a
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Urząd Miasta Sopotu
ul- Tadeusza Kościuszki 25/27, 81 -704 Sopot
te!.: (+48 58) 52 13 794, fax: (+48 58) 551 01 33

www.sopot.pl



Urząd Gminy Stara Kiszewa
ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa
tel. (058) 687-60-20, fax. (058) 687-60-42

e-mail : urzadgminy@starakiszewa.pl

NIP 591-10-05-654, REGON 000-547-141

Stara Kiszewa,dnia 06.04.2009r.
UG.SCH.7080/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04 -886 WARSZAWA

Urząd Gminy w Starej Kiszewie informuje, że w 2008 roku tut. Urząd miał
zawartą umowę na odławianie bezdomnych psów i umieszczaniu ich w schronisku
z firmą- Spółka z o.o. AZYL w Glinczu, przy ul. Wierzbowej, 83 - 330 Żukowo,
filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej, 83 - 400 Kościerzyna, reprezentowanym
przez Prezesa Mariusza Dewo.
W 2008 roku wyłapano 10 sztuk bezdomnych psów, koszt ich wyłapania
i utrzymania w schronisku wyniósł 7000,00 złotych.
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URZĄD GMINY

Starogard Gdański 03.04.2009 r,
GPK-861/18/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Starogard Gdański przesyła informację na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi /wierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2008 roku.

W odpowiedzi informujemy że:
1. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na. terenie Gminy Starogard Gdański zajmuje

się Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie mając do tego zakupiony odpowiedni
sprzęt (przyczcpka, klatki, łapacze itp.). Co roku zostaje zawarta umowa dotycząca
przyjmowania do schroniska dla bezdomnych /wierząt w Starogard/ie Gdańskim
bezdomnych psów z terenu Gminy. Schronisko jest własnością Gminy Miejskiej
Starogard Gdański i formalnie każdego roku na podpisanie umowy Prezydent Miasta
wyraża zgodę.

2. w 2008 roku wyłapaliśmy i odstawiliśmy do schroniska 22 psy.
3. koszt realizacji /.adania wyniósł w 2008 roku 13,200,00 zł gdyż płacimy na

pokrycie kosztów utrzymania za umieszczenie w schronisku jednego psa 600,00 zł (nie
liczyliśmy kosztów transportu ani zakupu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania
psów).

WÓJTA

*t»W Kowalski



Urząd Miasta Starogard Gdański

Starogard Gdański 2009-04-03
W0.6134-5-1/2008
ID 300657

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

W związku z pismem z dnia 30 marca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej przedstawiam
odpowiedzi na zadane pytania:

1. W Gminie Miejskiej Starogard Gdański funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt
prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals" na podstawie
umowy podpisanej w grudniu 2001 roku na okres 10 lat pomiędzy Towarzystwem a Gminą.
W ramach w/w umowy OTÓŻ zajmuje się także wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Miejskiej Starogard.

2. W styczniu 2008 roku stan zwierząt w schronisku wynosił - 115, w przeciągu całego roku
przybyło 374 zwierząt, schronisko opuściło 366 (adopcja, oddano właścicielom, poddano
eutanazji).

3. Środki finansowe przekazywane przez Gminę Miejską Starogard Gdański na utrzymanie
schroniska w 2008 roku wyniosły 157.556,00 zł., (raty miesięczne).

Miasta

Zbtówew Toporowskimgr

83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska B tel. (+1858)53081(12 f a k s 5 3 0 6 1 1 1 wiw.starogarii.pl 2tiigfliew.toporawski@uin.staro9ard.pl
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Stary Dzierzgoń, dnia 7 kwietnia 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Grancarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu w odpowiedzi na pismo z dnia 30

marca 2009r. udziela następujących informacji na zadane pytania:

- gmina w 2008r. nie miała zawartych stałych umów oraz nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

- brak zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2008.

- gmina w 2008r. nie poniosła żadnych kosztów związanych z opieką nad

wyłapywanymi zwierzętami.

Z poważaniem

.Ó^T

Ludwik



JRZĄD GMirn
w Starym Targu

ul. Gen. Świercz*vłskiego 2<
82-410 Stary Targ

>•( 640-50-50 f«x 277-82 8ft Star T a r ? dni& 15.04.2009r.

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

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej informujemy, że w roku 2008 Gmina Stary Targ nie miała podpisanej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Takie usługi bezpłatnie świadczyło Gminie Schronisko
dla zwierząt w Iławie, ul. Komunalna 2A, 14-200 Iława. W roku 2009 z terenu Gminy Stary
Targ do schroniska trafiły 2 bezdomne psy.



UKZĄD GMINY
82-103 STEGNA, ul. Gdańska 34
tel. 2478171 fax 2478293

000542646

Stegna dnia 18.05.2009 r.

OŚR 4156/01/09

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

t

W odpowiedzi na pismo, Urząd Gminy w Stegnie informuje, że w 2008 r. na odłów
i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów umowa podpisana była ze Spółką „Azyl"
Glincz, ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie.
Koszt odłowu l psa wyniósł 671,00 zł brutto.
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™ ™~ ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca
pow. kartuski, woj. pomorskie

G M I N A S T Ę Ż Y C A tel. (058) 684 33 44,684 33 05
REGON 000547135
NIP 589-15-95-806

R.G.6077/01/09 Stężyca dn. 2009-04-27

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Gmina Stężyca w 2008 r. zawarła roczną umowę z spółką z o.o. AZYL w

Glinczu, przy ulicy Wierzbowej, 83-330 Żukowo z filią w miejscowości Kościerzyna

przy ulicy Przemysłowej. W ramach umowy spółka z o.o. AZYL zoboiwązana jest do

odłowienia bezpańskich zwerząt z terenu Gminy Stężyca i umieszczaniu ich w

schonisku należącym do spółki, gdzie zwierzęta zostają poddane kwarantannie i

oczekują na adopcję.

W 2008 r. Gmina Stężyca zgłosiła 18 bezdomnych zwierząt spółce z o.o.

AZYL. Natomiast łączny koszt poniesiony przez Gminę Stężyca w 2008 r. wyniósł

13600 zł.

Jekretarz Gmiiv£_———

Otrzymują :
1. Adresat
2. a/a

J.S./2009-04-27



77-143 STUDZIENICE
ul. Kaszubska 9
woi pomorskie

NrDR-6134-1/09
Studzienice, 22.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w

Studzienicach uprzejmie informuje:

Adl. W roku 2008 gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

wyłapywanie zwierząt odbywa się na zasadzie zleceń doraźnych

Ad2. W roku 2008 zaopiekowano się 5 psami porzuconymi na naszym terenie

Ad3. Koszt utrzymania i realizacji zadania to kwota około 800,00 zł (karma, szczepienie i

utrzymanie psów do czasu znalezienia nowego właściciela)

INY



Strona l z l

Od: "Gmina Subkowy Sekretarz" <sekretarz@subkowy.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2009 09:01
Temat: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Gmina Subkowy

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej - Urząd Gminy Subkowy informuje:

1. Gmina Subkowy miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki ze Spółką z o.o. AZYL w Glinczu przy ui.
Wierzbowej, 83-330 Żukowo,

2. wyłapanych zostało 7 psów,
3. z budżetu gminy wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

wyniosły 5734,- zł. Opłata miesięczna jest stała bez względu na ilość
odławianych i utrzymywanych przez AZYL zwierząt.

w Regina Jankowska

Sekretarz Gminy Subkowy

9000-04-07
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U R Z Ą D G M I N Y
Ul. Kaszuo-Ka 26

83-320 SUi_ĘC.-VNO
wo). pomorskie Sulęczyno, 2009-04-14

^^8/614-40-59

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. - Wniosek o udzielenie

informacji publicznej, odpowiadam na pytania o następującej treści:

1. Czy i z kim gmina miała w 2008 roku stałe umowy albo udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Gmina Sulęczyno w roku 2008 współpracowała z: Ośrodkiem Tresury Psów „BAJER"

Sławomir Twardziak- hotel i schronisko dla psów, Małoszyce, 84-302 Lębork

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na

koszt gminy w 2008 roku?

Ilość zwierząt wyłapywanych i lub utrzymywanych na koszt gminy w roku 2008

wynosiła 7 sztuk.

3. Jaki był w 2008 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za

opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?.

Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wynosił 3.959,00 zł. - płacone przelewem.

z up.| W Ó JT A

Henryk Kopyczkowski
inspektof Jljs. leśmeuua,

rolnictwa, o\%wuy środowiska
i utriytnłhut ii r ó g

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



P/K
URZĄD OMINY W SZEMUDZIE
ul Kartuska 19, M-217 Sumud

we). p»wor»Mt
M. (OM) «TM4-», ta. (OM) 670-11-1;

MWIta|MNM4MN Szemu(j 10.04.2009

RG 7080 / l 72009

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

Urząd Gminy w Szemudzie w odpowiedzi na Wasze pismo uprzejmie
informuje:
Gmina Szemud w 2008 r była związana stałą umową ( wielkość kwoty jest tajemnicą

handlową) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Ośrodkiem Tresury Psów
Sławomir Twardziak Hotel i Schronisko dla psów „BAJER" z siedzibą w
Małoszycach 84- 302 Lębork 4.

Umowa zawarta z podmiotem wyłapującym zwierzęta określa szczegółowo
zasady i opiekę nad zwierzętami zgodnie z określonymi w ustawach zasadami tj.
wyłapywaniu i ochronie zwierząt. Firma ta spełnia nasze oczekiwania. W roku 2008
odłowiono i przewieziono do schroniska: 15 psów, 3 koty, l bociana.

Z poważaniem

J s~rZ uprWójtaf Gminy

ysztof Brzezicki
i Wójta Gminy

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



Urząd Miasta i Gminy p f \
w Sztumie

Reierat Gospodarki Komunalnej
i Spraw Obywatelskich

ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum Sztum dnia 05.05.2009 rok

OC-R-1-6073/21709

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul.Garncarska 37A

Odpowiadając na pismo z dnia 30.03.2009 roku, w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania - opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Miasta i Gminy w Sztumie uprzejmie
informuje, że realizując postanowienia Uchwały Nr XXXIII/209/2005 z dnia 30 marca 2005
roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Sztum (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2005 r. Nr.
57 póz. 1071 ), podpisana została umowa ze Spółką z.o.o. „Azyl" w Głinczu, na odławianie
bezdomnych psów Wynagrodzenie składa się z ryczałtowej miesięcznej opłaty za przyjęcie i
przechowywanie w schronisku. Wynagrodzenie płatne jest po każdorazowym schwytaniu i
przyjęciu do schroniska, bezpańskiego zwierzęcia i przedłożeniu faktury.

W budżecie na 2008 rok zaplanowano i wydano kwotę 22.231 złotych.
Powyższa kwota zawiera również wydatki związane z transportem, leczeniem i obserwacją
bezpańskich psów w Lecznicy Weterynaryjnej w Barlewiczkach .

duriiustrz Miasta i



URZĄD G M I N Y
82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 5£
tel./55/24781 51, 2478152
247 83 24 fax 1551247 83 96

woj. pomorskie

Sztutowo, dnia 2009-04-03

KM. 6134-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

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

uprzejmie informuję, że w 2008 roku Gmina Sztutowo miała podpisaną umowę na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą „AZYL" spółka z o.o Glincz. Koszt realizacji

zadania wynosił 1000 zł. miesięcznie Zbiorcze dane liczbowe dotyczące zwierząt

wyłapanych zostaną przekazane w terminie późniejszym.

sranistew Kochanowski



U R Z Ą D GMINY
82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55
tel. /55/ 247 81 51, 24781 52
247 83 24 fax /55/ 247 83 96

woj. pomorskie

Sztutowo, dnia 2009-05-12

KM. 61 34-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt

„Argos"

ui. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu dc pisma z dnia 03-04-2009 r., w załączeniu przekazuję protokół

odławiania psów z terenu Gminy Sztutowo za 2008 r.

Z up» Wójta Gminy

wsko



DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Ul.Wierzbowa 83-330 Żukowo

Filia Azyl Kościerzyna
Tel./fax (58)685-95-65 kom 0514 83 22 71

www.azyl.gda.pl
Emaihschronisko.gtincz@vp.pl

Konto: Bank Millennium w Kościerzynie
3511 6022 0200 0000 0084

PROTOKÓŁ

Odławianie psów z terenu Gminy Sztutowo za rok 2008.

Przy odławianiu byli obecni:

1. Mariusz Dewo - Azyl
2. Piotr Czekała - pracownik Azyli

INTERWENCJE: 16 wyjazdów

WYŁAPANO: 13 szt.

Potwierdzenie zgodności :

'&

J.

2
3



URZĄD GMINY
83-110 T C Z E W

ul. Lecha 12
woj. pomorskie

Tczew, dnia 06.04.2009r.

ML-6134-1/09 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Stosownie do Waszego pisma z dnia 30.03.2009r. Urząd Gminy
w Tczewie przesyła informację dotyczącą sposobu i skutków wykonania
zadania polegającego na wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami.

1. W 2008 roku gmina podpisała umowę na wyłapywanie i utrzymanie
bezdomnych zwierząt ze Spółką z o.o. Azyl Glincz w Kościerzynie
zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r. Nr 106 póz. 1002
z póz. zm.).Umowę zawarto na okres od 01.0I.2008r do 31.12.2010r.

2. W 2008 roku wyłapano z terenu gminy 17 sztuk psów za łączną kwotę
14640 złotych brutto. Opłata miesięczna ryczałtowa wynosi 1220 zł.
zgodnie z umową.

Otrzymują: merowski

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Urząd Gminy ML a/a



r/n
T C Z E W U r z ą d M i e j s k i w T c z e w i e Wydział Spraw Komunalnych

plac M. J. Piłsudskiego l teL: 058 775 93 46; 775 93 370 ______
83-110 Tczew fax: 058 53134 52 m.mi MlftSIS IC21WH

e-mail:info@um.tczew.pl mt < 1111

Tczew 14 kwiecień 2009r.

WSK-Y-7080/22/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ARGOS

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie przesyła w załączeniu
sprawozdanie dot. działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie.

NACZELNIK/WYDZIAŁU

mgr im. Kryćztof Witosmski



TCZEW WYDZIAŁ SPRAW
KOMUNALNYCH

I. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH

ZWIERZĄT ZA ROK 2008

II. INFORMACJA Z REALIZACJI
OZNAKOWANIA I EWIDENCJI

PSÓW W ROKU 2008

marzec 2009



I. Informacja o działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt

W roku 2007 Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego

w Tczewie ogłosił przetarg na prowadzenie Azylu dla bezdomnych zwierząt.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy

w trybie ogłoszonego przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów -

Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa z Ogólnopolskim

Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS.

Umowa została zawarta na lata 2008 - 2010. Wykonawca przejął

w bezpłatne użyczenie na czas zawarcia umowy obiekt schroniska dla

bezdomnych zwierząTpołożony w Tczewie przy ul. Malinowskiej.

Łączna zabezpieczona kwota brutto na prowadzenie schroniska wynosi

507.000,00 zł, w tym za poszczególne okresy:

• za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 - 160.000 zł

• za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 - 169.000 zł

• za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 - 178.000 zł

Środki finansowe przekazywane są na rzecz Wykonawcy w terminie do 10-go

każdego miesiąca w wysokości 1/12 kwoty przyznanej w danym roku, po

uprzednim rozliczeniu się za poprzedni miesiąc.

Przyznane środki finansowe w roku 2008 wykorzystane zostały zgodnie

z zawartą umową na:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi

dla osób obsługujących Azyl - 101 832,90 zł

• leki i opiekę weterynaryjną - 38 221,73 zł

• karmę dla psów - 6 540,51 zł

• środki czystości, środki dezynfekcyjne - 893,40 zł

• materiały biurowe - 287,28 zł

• opłaty za energie - 2 439,27 zł

• opłaty za wodę - 934,04 zł

• opłatę za wywóz nieczystości - 989,55 zł

• ogrzewanie - 2 745,04 zł



• opłatę za gaz - l 845,01 zł

• opłaty za spalanie zwłok i transport - 1316,10 zł

• opłaty za telefon stacjonarny - l 330,85 zł

• drobne remonty - 390,72 zł

• prowizje bankowe - 233,60 zł

Ogółem 160.000,00 zł

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2008 zatrudnionych było 6

osób. Schronisko posiadało stałą opiekę weterynaryjną.

W okresie 01.01.2008r. - 31.12.2008r. przeprowadzono 123 akcje

interwencyjne na terenie miasta Tczewa. Interwencje zostały zgłoszone przez

Straż Miejską lub osoby prywatne i polegały na odłapywaniu błąkających się

psów oraz na wyjazdach do zwierząt potrąconych przez samochód lub

skrzywdzonych przez człowieka. Psom i kotom po wypadkach została udzielona

natychmiastowa pomoc - 3 psy zostały zoperowane i po wyleczeniu znalazły

nowych właścicieli.

W 2008 roku udało się znaleźć domy dla 162 psów. 50 psów po

odczytaniu numeru czipa zostało oddanych właścicielom. Liczba adopcji

zwiększa się sukcesywnie dzięki zaangażowaniu pracowników schroniska,

członków OTÓŻ Animals, wolontariuszy oraz pomocy lokalnych mediów.

Prowadzona jest intensywna kampania adopcyjna poprzez współpracę z Gazetą

Tczewską, Dziennikiem Bałtyckim oraz portalem internetowym tcz.pl.,

w których cyklicznie umieszczane są zdjęcia i charakterystyki psów

przeznaczonych do adopcji oraz szczegóły przeprowadzanych przez nas akcji.

OTÓŻ Animals prowadzi stronę internetową schroniska w Tczewie, na której

zamieszczamy zdjęcia i opisy naszych zwierząt oraz aktualności na temat

działalności schroniska i OTÓŻ Animals.

W I kwartale 2008 roku OTÓŻ Animals zorganizowało akcję 1% podatku

na schronisko w Tczewie. Współpraca z Pocztą Polską pozwoliła na



rozprowadzenie ulotek, a dzięki uprzejmości ZKM Yeolia Tczew plakaty

i ulotki „1% na schronisko" umieszczono w autobusach i na przystankach ZKM.

Dzięki staraniom OTÓŻ Animals wolontariusze działający na terenie

Niemiec przeprowadzili zbiórkę i w marcu trafiło do schroniska 700

kilogramów suchej karmy i puszek.

Również w marcu została zawarta umowa darowizny pomiędzy OTÓŻ Animals,

a firmą Callgill, która przekazała schronisku 500 kilo suchej karmy.

Szeroko rozpowszechniona w lokalnych mediach przedświąteczna akcja

zbierania darów dla naszych podopiecznych spotkała się z bardzo dużym

odzewem mieszkańców i instytucji Tczewa i okolic. Pod choinką ustawioną

w schronisku darczyńcy zostawiali suchą karmę i puszki oraz koce. W rezultacie

tak dużych darowizn, środki, które musielibyśmy przeznaczyć na zakup karmy

mogliśmy zainwestować w poprawienie estetyki schroniska, kupno leków

i szczepionek oraz wdrażanie programu sterylizacji i kastracji.

W schronisku wdrażamy program sterylizacji i kastracji zwierząt -

w ramach posiadanych środków finansowych. Propagowane w nim zabiegi

stanowią skuteczną metodę zapobiegania niekontrolowanemu przyrostowi

populacji bezdomnych zwierząt. W okresie od 01.01. do 30.06.2008

przeprowadzono 31 zabiegów sterylizacji i kastracji.

OTÓŻ Animals prowadzi w schronisku kampanię edukacyjną: schronisko

odwiedzają dzieci ze szkół i przedszkoli na pogadanki związane z problemem

bezdomności psów oraz odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

Zapoczątkowaliśmy w schronisku idee wolontariatu. Liczba wolontariuszy

zwiększa się sukcesywnie. Obecnie jest 8 wolontariuszy systematycznie

współpracujących ze schroniskiem. Wolontariusze wyprowadzają psy na

spacery, pomagają w ich pielęgnacji oraz organizują w swoich szkołach akcje

pomocy dla schroniska. W dniu 26.04.2008r. ACK Zebra i Fundacja Pokolenia

zorganizowały przy współpracy ze schroniskiem koncert dobroczynny z którego

dochód przeznaczono na potrzeby schroniska.

Na dzień 31.12.2008r. w Azylu przebywały 85 psy. Wszystkie psy

znajdujące się w schronisku były poddawane cyklicznemu odpchleniu

4



i odrobaczeniu, szczepieniu przeciwko wściekliźnie, chorobom zakaźnym, psy

chore poddawane były leczeniu. Wszystkie psy znajdujące się w Azylu

posiadaj ą książeczki zdrowia oraz są zaczipowane.

Cyklicznie wykonywano dezynfekcję i deratyzację całego Azylu.

W 2008r. przeprowadzono częściowy remont schroniska ze środków

budżetowych. Zakres obejmował remont ambulatorium, izolatki, boksów dla

szczeniąt, kuchni, kojców wewnętrznych, odwodnienia kojców wewnętrznych.

I. Informacja z realizacji oznakowania i ewidencji psów w roku 2008

W 2008r. Urząd Miejski kontynuował programu rejestracji i identyfikacji

psów pn. „Podaj Łapę", podpisując umowę z Polskim Towarzystwem

Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku.

Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt wdrażając

i prowadząc na terenie Gminy Miejskiej Tczew program identyfikacji i rejestracji

psów zawarło z pięcioma lecznicami weterynaryjnymi z terenu Miasta Tczew

urnowy na bezpłatne znakowanie psów należących do właścicieli zamieszkałych na

terenie Miasta Tczewa.

Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt prowadziło

kompleksową obsługę lecznic weterynaryjnych w zakresie wszczepień

identyfikatorów, ich ewidencji oraz rozliczało lecznice zwykonanych wszczepień.

Przekazano pakiety identyfikacyjne - Mikroczipy (ISO 11784) umieszczone

w jednorazowej sterylnie zapakowanej strzykawce, paski identyfikacyjne oraz

druki dowodów rejestracji i identyfikacji psów (oryginał oraz dwie kopie)

w łącznej ilości 1000 szt. Uaktualniano utworzoną bazę danych m.in.

w zakresie ewidencji szczepień przeciwko wściekliźnie, ewidencji ras

uznawanych za agresywne. Zaktualizowana baza podłączona jest do

Ogólnopolskiej Bazy Danych Zwierząt Oznakowanych www.identyfikacja.pl

oraz do zintegrowanego Europejskiego Systemu Baz Danych Zwierząt

Oznakowanych. Zgłoszono do Generalnego Inspektora Danych Osobowych

o włączeniu zbioru danych do centralnego rejestru zwierząt

oznakowanych „Podaj Łapę". Utworzono stronę internetową dla miasta Tczew:
5



www.oznakujpsa.pl - Tczew, która zawierała wszystkie informacje dot.

prowadzenia programu identyfikacji.

Wykonano ok. 1500 szt. plakatów formatu A-2 i A-3 oraz 500 szt. ulotek

zawierających przede wszystkim informacje dot. możliwości bezpłatnego

znakowania psów, powyższe materiały informacyjne przekazano do lecznic

weterynaryjnych, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta oraz Spółdzielni

Mieszkaniowych i innych instytucji. Plakaty informacyjne za zgodą Dyrekcji

ZKM YEOLIA TRANSPORT TCZEW sp. z o.o. zostały rozwieszone

w autobusach komunikacji miejskiej. Umieszczono plakaty na wiatach

autobusowych oraz na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie Miasta

Tczewa.

Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt zakupiło

i przekazało niżej wymienione materiały:

- pojemniki na odchody po psach - 4 szt.

- chwytak do odłowu zwierząt

- klatka do przewozu odłowionych zwierząt

Prowadzono całodobowy telefon interwencyjny dot. psów oznakowanych

mikroczipem (informacje dot. zaginionych psów -odnajdywanie, poszukiwanie,

powiadamianie właścicieli, porady dot. oznakowanych psów.)

Na terenie miasta Tczewa działał „Patrol Zwierzaki", który prowadził regularne

kontrole właścicieli zwierząt w zakresie prawidłowej opieki nad psem.

Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt na bieżąco współpracuje

ze Schroniskiem w Tczewie w zakresie odnajdywania zwierząt zagubionych,

porzuconych i czasowo bezdomnych.

Na bieżąco przyjmowano zgłoszenia telefoniczne oraz listowne dot. aktualizacji

danych w bazie, w tym informacje o zmianie adresu, właściciela

(przerejestrowania), padnięcia zwierzęcia itp.

W bazie danych figuruje 3017 oznakowanych psów z terenu miasta

Tczewa.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inz. Krzysztof Witosuiski



URZĄD GMINY TRZEBIELINO
77-235 Trwbielino 7A

teł. (0-59) 858 02 53/ fnx (0-59) 858 01 <$7/ e-maih trzcbietinof^poczta.fni

Trzebielino, dnia 9.04.2008r.
PCi. 7637/4/2009

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

Urząd Gminy Trzcbiclino w odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 informuje,

że w 2008 roku Gmina Trzebtelino miała /awarią umowę z gminą Miejska Słupsk w sprawie

zapewnienia opieki nad bezpańskimi psami i kotami pochodzącymi z terenu gminy w

Schronisku dlu zwierząt w Słupsku.

W 2009 r, « terenu gminy wytuptino 2 pay, koszt realizacji całego Badania wyniósł 2 689,00 zł



77-133 Tuchomie
ul. Jana III Sobieskiego 16
tel. (059) 821 50 40, fax (059) 821 50 56
E-mail: ug tuchomie@pro.onet.pl
WWW: http://ug.tuchomie.pl

BIP: http://bip.tuchomie.pl

p/1

WÓJT GMINY TUCHOMIE if • ' ,; ;.;•
Referat Gospodarczy

tel. (059) 821 50 45 - kierownik
(059) 821 50 51 - mienie gminne
(059) 821 50 42 - ochrona środowiska
(059) 821 50 55 - rolnictwo i leśnictwo

E-mail: ref-gosp@tuchomie.pl

Tuchomie, dnia 6.04.2009 r.
RG 6134/^/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt Argos

Warszawa
ul. Garncarska 37a

Urząd Gminy w Tuchomiu w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca.2009 roku
informuje że w roku ubiegłym oraz bieżącym wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie
naszej gminy zostało zlecone lekarzowi weterynarii a psy dostarczane były własnym
transportem do Schroniska dla zwierząt w Słupsku .

Gmina nasza nie posiada własnego schroniska dla zwierząt dlatego też
w roku 2008 i bieżącym Gmina ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w
Słupsku . Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 3375,51 zł.

Natomiast forma płatności za opiekę jest jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.

Z poważaniem



WÓJT GMINY USTKA
76-270 USTKA

'.ii. Dunina 24
.'l im] b'14-60-44. fax (059) 814-42-57

- 1-

GOŚ. 7050-17/09
Ustka, dnia < kwietnia 2009 r.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca

2009 roku w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie

informuję, że:

1. Gmina Ustka w 2008 roku miała podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie

odławiania bezpańskich psów z terenu gminy i umieszczania ich w schronisku

ze Schroniskiem dla Zwierząt w Słupsku przy ul. Portowej 20.

2. Ilość bezpańskich zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Ustka w 2008 roku, którym

zapewniono opiekę w w/w schronisku to 11 psów.

3. Koszt realizacji zadań z tym związanych to kwota 10 354,00 zł w ciągu 2008 r. Forma

płatności ustalona została w dwóch terminach: zaliczki w terminie siedmiu dni od dnia

zawarcia umowy oraz według faktycznego wykonania w dwóch ratach w ciągu roku.

Otrzymują:
<D. Adresat.
2. a/a.

Tel. 059/814 60 44 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl e-mail: os@ustka.ug.gov.pl
Sporządziła:Joanna Gierach Telefon: 059/815 24 34
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PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, tel. (0-58) 677-70-00, fax. 672-12-57, e-mail: miasto@wejherowo.pl

Wejherowo, dnia 10.04.2009 r.1

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A,

04-886 Warszawa.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 roku (wpł. 03.04.2009 r.) o

udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

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

zwierząt i związanych z tym kosztów w 2008 roku - Prezydent Miasta uprzejmie informuje,

że nie dysponuje gotową informacją publiczną w tym zakresie.

Udostępnienie Państwu w/w informacji publicznej wymaga sięgnięcia do

dokumentacji źródłowej i wytworzenia dokumentów żądanej treści. Objęte wnioskiem

żądania dotyczą zatem udzielenia informacji publicznej przetworzonej, w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr

112 póz. 1198, ze zmianami).

Stosownie do art. 3 ust. l pkt l powołanej ustawy udzielenie informacji publicznej

przetworzonej w zakresie jak wyżej będzie mogło nastąpić niezwłocznie po wykazaniu przez

Biuro Ochrony Zwierząt powodów, dla których spełnienie żądania wniosku będzie

szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wykazanie przez Biuro Ochrony Zwierząt takich

powodów winno nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania mniejszego powiadomienia.

Jednocześnie powiadamiam, że żądana informacja publiczna w formie

nieprzetworzonej, tj. dokumentacja źródłowa w przedmiotowym zakresie może zostać

udostępniona do wglądu przez Kierownika Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej i

Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu - a zatem w terminie 14

dni od otrzymania niniejszego powiadomienia oczekuję złożenia przez Biuro Ochrony

Zwierząt stosownego wniosku o udostępnienie informacji publicznej w taki sposób i w takiej

formie.

Z poważaniem
Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

J /J L7astępca zydaojąMiasta Wejherowa
Kozłowski



URZĄD GMINY
84-352 WICKO

woj. pomorskie
tel 059861 11 82, 059861 11 83
fax059861 11 01. ldent.000545082 Wieko, 16.04.2009 roku

GP.GL.7624-6/09

BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 3 7A

w Warszawie

Stosownie do wniosku o udzielenie informacji publicznej nt. sposobu i skutków

wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z dnia 30 marca

2009 roku informuję, iż gmina Wieko w 2008 roku udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt firmie „Ośrodek Tresury Psów, hotel i chronisko dla psów, BAJER, Sławomir Twardziak,

Małoszyce, 84-302 Lębork 4".

Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł: 4.066,00 zł (słownie złotych:

cztery tysiące sześćdziesiąt sześć i 00/100). /Odłowienie psów - 4 szt; odłowienie łabędzia - l szt;

przewiezienie do PIW Lębork martwego łabędzia - l szt./.

A/a

GL/JR

W

mgrinż. Dom

JT

' Waleśkiewia



URZĄD MIEJSKI
Referat Gospodarki Komunalnej,

Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Środowiska

M-120 Władysławów Władysławowo, dnia 11 maja 2009 r.
RGK.7080-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS"

UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

Dotyczy: udzielenie informacji publicznej na temat sposobów i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem". - pismo z dnia 30.03.2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu
02.04.2009 r.).

Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska
w odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. informuje, że:

1. Gmina Miasta Władysławowo w 2008 r. miała podpisaną umowę z firmą
AZYL. Sp. z o.o., Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z siedzibą w Glinczu,
83-300 Żukowo, jednak umowa została zerwana w związku
z niedotrzymaniem warunków umowy. Do dnia dzisiejszego nie podpisano
umowy ze schroniskiem dla zwierząt, jednak toczą się rozmowy na szczeblu
powiatu w celu utworzenia powiatowego schroniska oraz stale poszukujemy
schroniska dla zwierząt, które odbierałoby bezdomne zwierzęta z terenu
Gminy Miasta Władysławowa.

2. Umowa została zerwana w lipcu 2008 r., ponieważ ww. schronisko
nie dotrzymało warunków umowy m.in. informacji o ilości, rasie odebranych
z gminy bezdomnych zwierząt (psów). Wykonawca otrzymał 6.100,00

zł za rok 2008 r. (ryczałt 1220,00 zł/miesiąc).
W roku 2008 r. odłowiono 3 szt. psów z terenu Gminy Władysławowo
i dostarczono ich do schroniska dla zwierząt - wykonawcą zlecenia była firma

„CANIS" Krzysztof Linard, ul. Przebendowskich 23/10, 84-100 Puck.
Wykonawca otrzymał 960,00 zł netto.

3. Łączny koszt realizacji całego zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" wyniósł w 2008 r. 7060,00 zł.

Z poważaniem

Kierownik

KZ. Zeno Dettlaff

Otrzymują:
\{y Adresat.

2. a.a.

1/1



URZĄD GMINY
83-210 ZŁ ie-o, „!, GtóWftg

eUOSS) 58343 &\.l„m#H
NIP SJ2-12-S2-586, B,g, MMflMIi Zblewo, dnia 2009-05-1 1

- 2 b lewo. pil

ZRG/RGiś/76 1 0/9/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Wójt Gminy Zblewo

uprzejmie informuje:

1. W 2008 roku mieliśmy podpisaną umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie

bezdomnych zwierząt z „AZYL" Sp. z o.o. Glincz, 83-330 Żukowo, Filia Azyl w

Kościerzynie ul. Przemysłowa.

2. W 2008 r. firma na nasze zgłoszenie podjęła 21 interwencji i wyłapała 15 szt. zwierząt.

3. Koszt realizacji zadania 2008 r. wyniósł 14.640,00 zł. Opłata była ryczałtowa i płatna

przelewem.



G M I N Y P/1
83-330 2UKOWO

ul, Gdańska 52
pow kartuzi, wo): ńemerakie

Żukowo,dnia21.04.2009r.
K/I.B.P.P. 30/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

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

Urząd Gminy Zukowo udziela informacji, na temat sposobu realizacji w 2008 roku zadania,

dotyczącego opieki nad zwierzętami, przewidzianego ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 106, póz. 1002):

l . Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zukowo w 2008 roku prowadziło:

• Europejskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, Zarząd Główny Wejherowo

ul. Kochanowskiego 1 9A/9, na podstawie zawartej umowy,

• „Azyl" Spółka zo. o. Glincz, na podstawie zawartej umowy,

• Ośrodek Tresury Pasów , Hotel i Schronisko dla Psów Sławomir Twardziak

Małoszyce k. Lęborka, na podstawie wykonania zlecenia usługi,

2. W 2008 roku z terenu Gminy Zukowo odłowiono na koszt gminy 73 psy,

3. Koszt odłowienia i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy

Zukowo w 2008rroku wyniósł 32 050 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące

pięćdziesiąt złotych).

Otrzymują:

1. Adresat

2- a/a mgrmz Albin

„
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