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Temat RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Urząd Gminy Bobowo <ug_bobowo@wp.pl> •-*-v f*^
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl> | f"1""*—2||

Data 02.09.2013 13:37 ' 1 L-OJ,

OC.1431.7.2013 Bobowo, 2013-09-02

Stowarzyszenie
Ochrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z dnia 29.08.2013 r.
(data wpływu 29.08.2013) poniżej dowiedz na każde z kolejno zadanych pytań:

Ad. l Tak, Otóż Animals Schronisko dla bezdomnych Zwierząt ul. Hermanowska
24, 83-200 Starogard Gdański, okres obowiązywania umowy 02.01.2013 r. -
31.12.2013 r., środki finansowe na rok 2013 - 7.000,00 zł;

Ad. 2 W 2012 r. odłowiono jednego psa z terenu Gminy Bobowo.

Ad. 3 Koszt 1600,00zł za przyjęcie, odebranie, transport psa z terenu gminy
Bobowo i jego sterylizację bądź kastrację.

Z poważaniem
Jolanta Neumann
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Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udz ie len ie in formacj . . . https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_u.id=49&_mbox=.

Temat odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej " *

Nadawca Anna Pałasz <nieruchomosci@borzytuchom.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl> f * *-m"im*I.LJt

Data 03.09.2013 12:48

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ich
wyłapywaniem informuje jak niżej:

Adl.W 2012r. gmina Borzytuchom miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi ze schroniskiem dla zwierząt Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ "Animals" z
siedzibą w Gdyni. Zgodnie z zawartą umową z OTÓŻ "Animals" w razie potrzeby samodzielnie dostarcza psa do
schroniska.

Ad2.W2012r. na koszt gminy Borzytuchom został wyłapany 1 bezdomny pies oraz 1 bezdomny pies otrzymał
opiekę doraźną, po czym znalazł nowego właściciela wśród mieszkańców gminy.

Ad3.Koszt realizacji całego zadania sprawującego opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wyniósł 1051,20 z)
(900,00 opłata jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku, 151,20 zł opieka weterynaryjna ).

pozdrawiam
Anna Pałasz
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^ pomorski Brusy, 2013-09-03
OPR. 1431.44.2013

Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia

29 sierpnia br. informuję jak niżej:

1. Gmina Brusy miała w 2012 r. siała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i zapewnienie im opieki ze Spółką z o.o. AZYL w Glinczu.

2. 15 psów.

3. Rocznie 18.000.00 zł, wynagrodzenie ryczałtowe 1.500,00 zł m-c.



URZĄD MIEJSKI
T^ T T PTI ̂ "VT" A "T ul- 1"9° MaJa 1577-100 Bytów
|< V II l/l/ Tel': (059) 822 20"11' (059) 822 23~17' Fax' °59 822 25~92

JL^ A A V r̂ W W www.bytow.com.pl, e-mail:urzad@bytow.com.pl

MIASTO NA KASZUBACH

Bytów, dnia 04.09.2013r.

R0.6140.11.2013.JK

Pani

Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na pismo z dnia 29.08.2013r. uprzejmie informuję że:

Gmina Bytów w roku 2012 zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie odłowu

bezdomnych zwierząt z Firmą Pana Mariusza Dewo schronisko „AZYL" Spółka z o.o. dla

bezdomnych zwierząt Glincz, 83-330 Zukowo Filia w Kościerzynie. Wynagrodzenie za świadczenie

usługi ustalono miesięcznie ryczałtowe w wysokości 1000,00zł. W okresie trwania umowy

odłowiono 10 psów.



Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publiczne... https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=77&_mbox-.

cal.pi
Temat Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - opieka

nad bezdonymi zwierzętami
Nadawca Ewa Jurek <ewa.jurek@cedry-wielkie.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierząt. pl>

Data 09.09.2013 10:00

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje:
pyt. l - W roku 2012 Gmina miała zawartą umowę z OTÓŻ "Animals" z siedzibą w Gdyni na odławianie i
zapewnienie opieki bezdomnym psom.
pyt. 2 - 1 pies
pyt.3 - 2000,00 zł w formie jednorazowej opłaty za umieszczenie psa w schronisku.

Ewa Jurek
insp. ds. społeczno-komunalnych

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich
ul.M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

tel. 58/683-61-64 w.37
fax 58/683-61-66

2011-09-0921:4



Roundcube Webmail :: Informacja publiczna https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=69&_mbox=.

Temat Informacja publiczna
Nadawca Wiesława Zdziebłowska <gospodarkakomunalna@cewice.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 05.09.2013 14:55 ncal.pi
Cewice, dnia 04.09.2013r.

ZKM.6145.10.2013

Pani Agnieszka Lechowicz

Prezes Stowarzyszenia
Zwierząt

Jędrzejów

Odpowiadając na pytania zawarte w piśmie z dnia 29.08.2013r. na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż:

ad.l. Gmina Cewice w 2012r. podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ich
transportu oraz ich przetrzymywania w Schronisku z firmą Ośrodek Tresury
Psów - "Bajer" Sławomir Twardziak - Hotel i Schronisko dla Psów, Małoszyce l C,
84-300 Lębork.

ad.2. W roku 2012 z terenu gminy odłowiono 13 szt bezdomnych psów.

ad.3. W 2012r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 44.280 zł.
Faktury

za realizację zadania płatne były przelewem w formie ryczałtu, w równych ratach
miesięcznych.

Z poważaniem: Wiesława Zdziebłowska, Inspektor, Urząd Gminy Cewice, ul. W. Witosa 16,

2013-09-0600:5



Roundcube Webmail :: RE: Opieka na bezdomnymi zwierzętami. https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=91&_mbox=..

Temat RE: Opieka na bezdomnymi zwierzętami.
Nadawca Zygmunt Wenta <inwestycje@chmielno.pl>
Odbiorca 'pomorskie soz' <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 10.09.2013 11:35

O informacje odnośnie punktu 2 prosię zwrócić do schroniska które prowadzi ewidencje

From: pomorskie soz [mailto:pomorskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Monday, September 09, 2013 9:51 PM
To: Zygmunt Wenta
Subject: Re: Opieka na bezdomnymi zwierzętami.

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.

Proszę o podanie ilości psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r.

A. Lechowicz, SOZ

On 09.09.2013 13:38, Zygmunt Wenta wrote:

Gmina Chmielno w odpowiedzi na Państwa wniosek informacje z dnia 29 sierpnia 2013r.
informuje:
Umowę mamy podpisaną z Azylem dla bezdomnych zwierząt Glincz. Ul. Wierzbowa 19.
83-330 Żukowo

Forma zapłaty ryczał miesięczny 2 tyś. złotych.

Zygmunt Wenta ker. ref. Gosp. Komunalnej.

l 7 l



URZĄD GMINY CHOCZEWO

84-210 Choczewo tel. (058) 5723913,5723940 sekretariat@ehoczewo.com.pl
ul. Pierwszych Osadników 17

Choczewo, dnia O l . i 0.2013 r.

RiGKiOŚ.6140.03.2013

Sz.P

Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

pomorskie@obrpna-zwierz^.p.l

W związku z nadesłanym w dniu 29.09.2013 roku wnioskiem o udzielnie informacji publicznej na

temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich *ę
wyłapywanie", tut. Urząd udziela informacji na następujące pytania,

1. W styczniu 20,12r. Gmina posiadała umowę na transport, odławianie i opiekę nad

zwierzętami ze spółką z o.o. Azyl z siedzibą w Glinczu (umowa została wypowiedziana). W

lutym 2012r. Gmina podpisała umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Opieki nad

Zwierzętami OTÓŻ „Animals" z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 41/16 w Gdyni.

Zwierzęta docelowo umieszczane były w schronisku w Dąbrówce.

2. W2012r. do schroniska z terenu gminy Choczewo trafiło 15 psqw.

3. Na koszty związane z ochroną zwierząt w 2012 roku przeznaczono środku finansowe w

wysokości 26 000,00 zł. W przypadku pierwszej umowy tj. z Azyl Sp z o.o. formą płatności

był ryczałt, w przypadku rozliczenia z OTÓŻ Animals - opłata jednorazowa za

umieszczenie oraz zapewnienie opieki zwierzęciu w schronisku.

Otrzymują:

* • pomorski ećjjobrp n a - 7. w i e r /,at. p l.

2. a/a - Joanna Lamek.

Sporządził: Joanna Lamek.



Chojnice, 2013-09-11

'•'<' J M ' M ' Chojnic
KM.1431.414.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie

udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" , przewidziane ustawą o ochronie zwierząt

podaję jak niżej:

1. Wyłapywanie z terenu Gminy Miejskiej Chojnice psów bezdomnych oraz zapewnienie im

opieki wykonuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Igielskiej 24 w Chojnicach

w ramach umowy o powierzeniu jego prowadzenia.

2. Wyłapanych i przyjętych zwierząt do Schroniska w 2012r. było 183. Koszt utrzymanie

zwierząt w Schronisku ponosi gmina w ramach urnowy o powierzenie Schroniska.

3. Schronisko w ramach umowy o powierzeniu jego prowadzenia realizuje zadanie

polegające na wyłapywaniu i utrzymywaniu zwierząt przebywających w schronisku.

Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 348.000 zł.

U K M i G T E Ź«

Otrzymują: ^-~~ : Jr Arteniusz Finster
1. Adresat
2. aa



Chojnice, dnia 10.09.2013r.
RŚiGN.6140.8.2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej dnia 30,08.2013r.

Odpowiadając na Pani wniosek informuję:

Ad. 1. Gmina Chojnice w 2012 r. podpisała umowę na wyłapywanie i transport bezdomnych

psów do schroniska z Romanem Rocławskim zamieszkałym Lipienie, ul. Gdańska 6.

89-620 Chojnice.

Ad. 2. W 2012 r. na terenie gminy Chojnice zanotowano 31 bezdomnych psów.

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 32.029,38 zł (18.000.00 zł

schronisko + 14.029,38 zł wyłapywanie i transport). Opłata była jednorazowa za

umieszczenie psa w schronisku w Tczewie.

Z poważaniem
mgr ini. Andrzej Brunka

Dyrektor Wydziału

Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami



WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

ul. Gdańska 5, 77 — 116 Czarna Dąbrówka

tel. 59 8212643, fax. 59 8212644, e-mail gmina@czarnadabrowka.pl

OA.1431.24.2013.AD Czarna Dąbrówka, 05.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 listopada 29

28-300 Jędrzejów

W związku z nadesłanym przez Pana pismem w sprawie wniosku

o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:

1. Gmina Czarna Dąbrówka nie posiadała w 2012 roku zawartej umowy ze

schroniskiem dla zwierząt. Z uwagi na incydentalny charakter powyższego

problemu Gmina Czarna Dąbrówka dostarcza zwierzęta do najbliższego Ośrodka

Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla Psów, Sławomir Twardziak, Małoszyce, 84-

302 Lębork.

2. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy zajmują się zleceniobiorcy,

stosownie do potrzeb, pod nadzorem pracownika referatu Gospodarczo-

Inwestycyjnego Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce. Ze względu na prywatność

osoby fizycznej zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt nie jesteśmy

w stanie podać danych kontaktowych w celu ich weryfikacji.

3. W 2012 roku wyłapano 8 psów na koszt Gminy Czarna Dąbrówka.

4. Łączny koszt realizacji zadania w 2012 roku związanego z wyłapywaniem zwierząt

z terenu gminy wyniósł 8.733 zł.

Forma płatności za opiekę — jednorazowa na podstawie wystawionych faktur za

wykonaną usługę.

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr l — a/a

Egz. nr 2:-adresat

Sporządziła: Aldona Drywa



Czarna Woda, dnia 04 września 2013r.

OSOŚ. 1431.7.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
pomorskie@obronazwierzat.pl

Szanowna Pani Prezes

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29 sierpnia 2013 r.
uprzejmie odpowiedzieliśmy na zadane pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stale umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/Sub zapewnianie Im opieki?
Umowę w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieki nad n i m i podpisaliśmy z firmą Azyl
Sp. z o.o. z Glincza 83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie, która dysponuje schroniskiem mieszczącym
się w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej.

2. Jsiicie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2012 r.?
Gmina nie prowadzi rejestru w ww. zakresie.

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 15600 zł. Dniowa ryczałtowa - wynagrodzenie
miesięczne 1300 zł brutto

W związku z Pani wnioskiem z dnia 30 s ierpnia 2013r. uprzejmie informujemy, że wedle
posiadanych przez nas informacji, ze źródeł niebędących rejestrem, wynika że w 2012r. wyłapanych
zostało 5 psów, jednakże szczegółowe dane na pytanie sformułowane w pkt 2 posiada firma Azyl Sp. z
o.o.. Jednocześnie zwracamy uwagę, że jak już informowaliśmy urnowa z firmą Azyl Sp. z o.o. jest
urnową ryczałtową i nie jest zależna od ilości wyłapanych czy utrzymywanych psów.

Z poważaniem

Otrzymują:
l .Adresat (pomorskie@obronazwierzat.pi)
2.aa/BS



Czarne dnia 2013-10-03

Nr GG. 6140.3.2011.ZZ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów.

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że:

1) Gmina Czarne w roku 2012 miała podpisaną stałą umowę na

wyłapywanie bezdomnych psów z schroniskiem zwierząt AZYL w Glinczu ,

natomiast bezdomne koty przebywające na wolności były dokarmiane na koszt

gminy przez wolontariuszy, cześć była przetrzymywana w naszych budynkach

do czasu oddania ich do adopcji dla osób które były zainteresowane opieką nad

tymi zwierzętami, bowiem wystąpiły trudności z umieszczeniem ich w

schroniskach . Prowadzona była także akcja propagandowa w celu

umieszczenia tych zwierząt (kotów) u osób zainteresowanych ich

utrzymywaniem.

2) w roku 2012 wyłapano do schroniska 9 psów, utrzymywano na koszt

gminy 2 psy i 26 kotów .

3) w 2012 r. koszt realizacji zadania w zakresie opieki i wyłapywania

bezdomnych zwierząt wyniósł 16.316 zł. w tym: schronisko 14.000 zł a 2316 zł

dokarmianie bezdomnych kotó,w utrzymywanie okresowo psów i kotów do

adopcji.

4) Opłata roczna za opiekę i utrzymywaniu w schronisku jednorazowa

kwota 5.000 zł Za złapanie i transport i utrzymywanie za każdego psa 1.000 zł

brutto.

Burmistrz Czarnego

inż. Jan Zieniuk



Roundcube Webmail :: wniosek o udzielenie informacji publicznej-... https://poczta.cal.pl/?__task=mail&_action=print&_uid=94&_mbox-

Temat wniosek o udzielenie informacji publicznej-
WO.1431.47.2013

Nadawca Urz Miejski w Czersku <urzad_jniejski@czersk.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 10.09.2013 13:49

dot. pyt. 3 - przekazanie psów pod opiekę OTÓŻ Animals w 2012 r. - 30 OOOzł.

From: pomorskie soz [ma i lto:pomorskie(a)obrona-zwierzat.pl]
Sent: Monday, September 9, 2013 9:53 PM
To: Urz Miejski w Czersku
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej-WO.1431.47.2013

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 3.

Proszę o podanie kosztu realizacji zadania w 2012 r.

A. Lechowicz, SOZ

On 09.09.2013 14:07, Urz Miejski w Czersku wrote:

Witam!
Udzielam odpowiedzi na zadane pytania - informacja publiczna z dnia
29.08.2eo013 r.:
1- OTÓŻ Animals, Gdynia
2- 25 psów bezpańskich
3- - płacono jednorazowo , przy każdym przekazaniu psa do schroniska

Pozdrawiam
Joanna Blumowska-Hatta
Urząd Miejski w Czersku
Wydział Organizacyjno-Prawny
ul. Kościuszki 21
89-650 Czersk
tel: 52-395-48-59

Original Message
From: pomors kie j j jobrona- z w i e r z ą t . pl [ m a i 11 o : porno r s kie @ obrona, -zwierza t . p l ]
Sent: Thursday, August 29, 2013 12:30 AM
To: u q b o b o w o @ w p . p l; u q @ b o r z y t. u c h om. p l ; urn @ brus y. p l; ur zad@bytow . com . p] ;
urzadScedry-wielkie.pl; sekretariat@cewice.pl; sekretariat@chmielno.pl;
w o j t @ c h. o c z e w o . c o m . p 1.; qm.ina@qmi.nachojru.ce . com . pl; u r z a d@ mi astochoj nice . pl.;
qmina@czarnadabrowka.pl; urzad@czarna-woda.pl; uqczarne@czarne.pl;

dzierzqon@dzierzgon.pl; infodgardeja.pl; umq@qdansk.gda.pl;



Roundcube Webmail:: Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji pub... https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2176&_mb.

Temat Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej -
monit

Nadawca Maciej Giżowski <srodowisko@czluchow.eu>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 02.10.201312:06

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Burmistrz Miasta Człuchowa przedstawia
odpowiedzi na poniższe pytania.

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
Schronisko dla Zwierząt "PRZYTULISKO"
ul. Igielska 24
89-620 Chojnice

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w
2012 r.?
ilość odłowionych psów w 2012r. na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie wyniosła

- 12 psów
3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?
całkowity koszt przeznaczony na dane zadanie wyniósł 10300. Koszt opieki nad bezdomnymi psiakami oparty
był na bieżącej ewidencji zwierząt - dzienna opłata za utrzymanie psa w schronisku wynosiła 20 zł

W dniu 2013-09-30 09:56, Dorota Cieplińska pisze:

Jędrzejów, 28.09.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej (w poniżej
cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną dnia 29,08.2013 r.

Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej).

Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym terminie.

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, SOZ

Original Message

Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Datę: Thu, 29 Aug 2013 00:34:53 +0200
From: pomorskie@obrona-zwierzat.pl
To:

Jędrzejów, 29.08.2013 r.

*Wniosek o udzielenie informacji publicznej*

2013-10-0221:
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Temat odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 29.08.2013r.

Nadawca Sekretariat Urzędu Gminy Człuchów
<sekretariat@ugczluchow.pl>

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>
Data 06.09.2013 12:03

• odpowiedzi.docx (18 KB)

Dzień Dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29.08.2013r.

Klaudia Ludzkowska

Sekretariat
Urząd Gminy Człuchów
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów

tel. (59) 834 1001
fax (59) 834 24 24
sekretariat@uq czluchow. pl
www.ugczluchow.pl

7 l



Pytanie l

Tak-VET-AGRO SERWIS

ul. M. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

Pytanie 2

2012 - odłowiona 81 szt. psów

Pytanie 3

2012- koszt wykopywania - 20250 zł.

zakup karmy- 1256 zł

opłata schroniska - 7374 zł

Łącznie koszt - 28880 zł

Opłaty schroniska

- stała oplata abonentowa - 155,55 zł / miesiąc

- opłata za dobę pobytu - 7,26 zł

- sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie - 98,50 zł

- przyjęcie psa do schroniska - 41,48 zł



Roundcube Webmail :: informacja publiczna https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=54&jTibox=.

Temat informacja publiczna
Nadawca <gospodarka@damnica.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 04.09.2013 10:57 Cd
W odpowiedzi na wniosek z ndia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenai informacji w zakresie

wykonywnaia zadania ęopieka nad beydomnzmi ywieryetami i ich wzapzwanieę informujŁ
ad 1 ) w 2012 roku gmina miała podpisaną umowę o zapewnnienie opieki bezdmnym psom i kotom ze
Schroniskiem dla Zwierząt w Słupsku prowadzonym przez "ANIMALS" , Wyłapywaniem bezdomnych psów w
ramach zadań wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
ad 2 ) w 2012 roku do Schoroniska dostarczono 8 psów.
ad3/) w 2012 roku za utrzymanie psów w schornisku Gmina Damnica zapłaciął kwotę 10.500 zł . Rachunki
za dostarczone psy do schroniska płacone są po każdorazowym dostarczeniu psa do schroniska.

I.Boryła

Damnica.dnia 4 września 2013 roku
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D brz.no, dn

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Agnieszka Lechowicz

W gminie Debrzno w 201.2 roKu została podpisana umowa z firmą Vet-Agro Serwis z
Trzaanki ( firma posiada nowoczesne schroniska ; w bieżącym roku również mamy
podpisaną umowę z tą firmą.
Odnośnie ilości psów oddanych do schroniska w 2012 roku były to 2 sztuki. W naszej
gminie staramy się bardzo szybko znajdować nowy dom dla psów. Oba psy już znalazły
nowy dom.
Od początku zawarte) umowy wnosimy opłaty na podstawie bieżącej ewidencji zwier; ąt
obecne stawki to abonament miesięczny 155,55 zt netto, stawka dzienna za psa 7,26 z)
netto dodatkowo płatne usługi weterynaryjne.
W roku 2012 gmina Debrzno na bezdomne zwierzęta wydała 1873,71 z!.

Z poważaniem
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Temat Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit
Nadawca Henryk Koliński <ug@dziemiany.pl>

Odbiorca pomorskie soz <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 30.09.2013 12:49

Dzień Dobry,
w odpowiedzi na zapytanie informuję:
Ad. 1. Gmina miała podpisaną umowę ze schroniskiem "Azyl" Sp. z o.o. w Glinczu, ul. Wierzbowa 19, 83-330
Żukowo, filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej.
Ad.2. W 2012 roku nie zanotowano bezpańskich psów i/lub kotów.
Ad.3. W 2012 roku całkowity koszt wyniósł 2000 zł (koszt tzw. abonamentu)

Pozdrawiam
Rafał Dorau
UG Dziemiany

Treść tego meila została wysłana 2 września 2013 o godz 08:31 na Wasz adres. Mamy
potwierdzenie wysłania.

— Original Message —
From: pomorskie soz
To: sekretariat@choczewo.com.pl ; ugczarne@czarne.pl; sekretariat@czluchow.eu ; sekretariat@debnica.pl
; ug@dziemiany.pl; dzierzqon@dzierzgon.pl; umgdynia@gdynia.pl; ratusz@gohel.pl;
kosakowo@kosakowo.pl; rada@gminalinia.com.pl; sekretariat@luzino.pl; sekretariat@gmina.malbork.pl;
wojt@mikolajkipomorskie.pl; urzad@miastonowydwor.pl; biuro@prabuty.pl; urzadgminy@sadlinki.pl;
sekretariat@smoldzino.com.pl; ug@somonino.pl; ums@sopot.pl; gmina@stegna.pl; ug@studzienice.pl;
gmina@suchy-dab.pl; kancelaria@szemud.pl; sekretarz@ug.weiherowo.pl; gmina@zblewo.pl
Sent: Saturday, September 28, 2013 4:20 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej - monit

Jędrzejów, 28.09.2013 r.

Uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa informacji publicznej
(w poniżej cytowanym zakresie), o którą wnioskowaliśmy drogą elektroniczną dnia 29.08.2013
r.

Podmiot udostępniający inf. publ. zobowiązany jest to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o
dostępie do informacji publicznej).

Stowarzyszenie ponawia swój wniosek i oczekuje na odpowiedź w ustawowo przepisanym
terminie.

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, SOZ

Original Message

Subject:wniosek o udzielenie informacji publicznej
Date:Thu, 29 Aug 2013 00:34:53 +0200

From: pomorskie@obrona-zwierzat.pl
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Temat Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Urząd Gminy Gardeja <info@gardeja.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.09.2013 11:35

W roku 2012 podmiotem sprawującym opiekę nad zwierzętami z gminy Gardeja było Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe "Daniel" z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem l Umowę zawarto na podstawie
art. 4 ust. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

W roku 2012 odłowiono 21 psów z terenu Gminy.

Na podstawie faktur całkowity koszt umowy w roku 2012 wyniósł 41734,00 zł. ( opłata na podstawie bieżącej
ewidencji ).

Sekretarz Gminy Jan Sadowski
Z poważaniem

W dniu 2013-08-29 00:29, pomorskie@obrona-zwierzat.pl pisze:

Jędrzejów, 29,08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

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

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

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który mamy przelać
należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ GOSPODARUJ KOMUNALNE!
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Gdańsk, $j?.09.2013r,

Agnieszka Lechowicz
Prezes
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W odpowiedzi na Pani wniosek dotyczący udzielenia informacji w trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 póz 1198 z późn. zm)
Wydział Gospodarki Komunalnej informuje:

1. Schronisko jest jednostką miejską finansowaną w catosci z oudzetu miasta realizującą zadania
związane z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami,

2. Dane o zwierzętach przebywających w Schronisku - informacja dostępna na stronie BIP
Urzędu Miejskiego.

3. Schronisko jest jednostką miejską finansowaną w całości z budżetu miasta i w związku z tym
nie przedkiada faktur do urzędu Miejskiego celem dokonania rozliczeń. Wysokość budżetu
Schroniska - informacja dosiępna na stronie H l P Ur.-'ędu Miejskiego

Z powalaniem

Utrzymuje:
WGM.il.1431.201.2013.TF

ni • www/ <i,-!an'a.: 11!
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Temat udzielenie informacji publicznej
Nadawca Barbara Strzelczyńska <b.strzelczynska@gdynia.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl»

Data 30.09.2013 13:09

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Wydział Środowiska Urzędu
Miasta Gdyni przepraszając za zwłokę przekazuje poniższe dane:
Ad. l

Gmina Gdynia w wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego w 2011 roku otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
Ciapkowo w Gdyni" powierzyła prowadzenie schroniska w latach 2012-2016 dla Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals z siedziba w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 41/16.

Zawarta umowa obejmuje poniższe zadania:
a) Całodobowy nadzoru i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo"

w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A;
b) Całodobową pomoc rannym bezdomnym zwierzętom, odławianie w

godz. 7,00-19,00
bezdomnych zwierząt oraz odławianie w godzinach nocnych od 19:00 do 7:00
agresywnych zwierząt domowych z terenu Gdyni;

c) Realizację programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z
terenu Gdyni

Ad. 2
W 2012 roku do schroniska dla zwierząt - przyjęto 1093 psy i 836 kotów z czego odłowiono 394
psy, 238 kotów.

Ad.3
Koszty realizacji zadania - l 030 000 zł płatne w 12 miesięcznych ratach.

Nadmieniamy, że gdyńskie schronisko dla zwierząt jest własnością komunalną i nie świadczy usług
polegających na przyjmowaniu zwierząt z innych gmin.

Barbara Strzelczyńska - inspektor
Wydział Środowiska
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. (58) 668 84 82, fax (58) 668 84 70, e-mail: b.strzelczynska(5).gdvnia.pl

os
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Temat Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Leszek Łuszkiewicz <l.luszkiewicz@glowczyce.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierza t. pl>

Data 30.08.2013 14:13 .pl

Original Message
From: Leszek Łuszkiewicz
To: Urząd Gminy w Główczycach
Sent: Friday, August 30, 2013 2:02 PM
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

, dnia 30 sierpnia 2013r.

RL 6140.3.2013

G łów czy ce

Pani
Agnieszka

Prezes

woj

Lechowicz

Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Jędrzejów

Świętokrzyskie

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 29 sierpnia br. o udzielenie informacji publicznej informuję, iż

Ad. 1 Gmina Główczyce podpisała umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z firmą AZYL Spółka z o.o Glincz ul. Wierzbowa
19 83-330 Żukowo

Ad. 2 . Odławianiem bezpańskich psów z terenu gminy Główczyce zajmuje się firma wymieniona w pkt. 1 w 2012 roku wyłapano 19
szt. bezpańskich psów.

Ad. 3 , Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 24 000,00 zł. - w formie ryczałtowej.

Z poważaniem

L.Łuszkiewicz
Insp. d/s roln.leśn.drog.

— Original Message
From: Urząd Gminy w Główczycach
To: Leszek Łuszkiewicz
Sent: Thursday, August 29, 2013 7:10 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania i przesłanie także odpowiedzi na mojego maiła.

Joanna Lipczyńska
sekretarz gminy

Original Message
From: pom ors k ie@ o brona -zwie rzat.pl
To: ug bobowo@wp.pl ; ug & bo rży t uchom, pi ; um@brusy.pl ; urzad@bytow.com.pl ; u rząd (ó) cedry-w ielkie.pl ;
sekretariat@cewice.pl ; se kreta ria t @ch m ielno.pl ; wojt@choczewo, com.pl ; g m i na @g m i nachojnice.com.pl ;
urzad@miastochojnice.pl ; gmina(olczarnadabrowka.pl ; urzad@czarna-woda.pl ; ugczarne@czarne.pl ;
urząd miejski@czersk.pl ; sekretariat@ugczluchow.pl ; umc@poczta.wp.pl ; ug@damnica.pl ; urzad@debrzno.pl
sekretariat@debnica.pl ; ug@dziemianv.pl ; dzierzqon@dzierzgon.pl ; inlo_@_ga„rdeja._,pj ; u m g @gda nsk.qda.pl ;
umgdynia@gdvnia.pl ; ug@glowczyce.pl ; se krę ta r la t@gniew.pl ; gniewmo@gniewino.pl ; ratusz@gohel.pl ;
sp-upo@1astarnia.pl ; sekretariat@kaliska.pl ; ug@karsin.pl ; gmina@poczta.kartuzv.pl ; poczta@kepice.pl ;
kobylnica@kobylnica.pl ; ug@koczala.pl ; sekretariat@kolbudy.pl ; ug@kolczyglowy.pl ; ug(o)konarzvnv.pl ;



B U R M I S T R Z M I A S T A i G M I N Y G N I E W

SE.1431,30.2013 Gniew, dnia 2013-09-03

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jgdrzejdw, wgj,,,.świetokrzvskig

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 29 września 2013 r, o

udzielenie informacji publicznej, informuje, jak poniżej:

1. „Czy i 2 kim gmino miała w 2012 r, stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych iwierzgt i/lub zapewnianie im opieki?" - Gmina Gniew w 2012 r, miała umowę ze

Schroniskiem „AZYL" dla bezdomnych zwierząt w Glinczu.

2. „Jakie sg zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na

koszt gminy w 2012 r. ?" - W roku 2012 z terenu gminy Gniew odłowiono 24 psy z czego 4 psy

zostały oddane do adopcji, a 7 psów oddano właścicielom. Nie odławiano kotów.

3. „Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka byia forma płatności za opiekę

(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką, inna}?" - Ł ą c z n a kwota za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w

roku 2012 wyniosła 28 129 zł i była to opfata ryczałtowa,

1. Adresat
2, a/a

Strona l z l
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cal
Temat Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji

publicznej
Nadawca Zygmunt Treder <zygmunt.treder@gniewino.p!>

S' m

Odbiorca obrona zwierząt Jędrzejów <pomorskie@obrona-zwierzat.pl> j *

Data 02.09.201308:53

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Ad. 1) W 2012 roku Gmina Gniewino miała umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt
OTÓŻ Animals
z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 41/16. Reprezentowanym przez:
1) Ewę Gebert - prezes OTÓŻ Animals,
2) Edytę Dawidowską- wiceprezes OTÓŻ Animals.

Ad. 2) Łączna liczba psów wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy to 25, w tym dwa oddane do adopcji
nowym właścicielom z terenu Gminy Gniewino.

Ad. 3) Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 12,600 zł płatna jednorazowo za umieszczenie psa w
schronisku.

Z poważaniem,
Komendant Straży Gminnej
w Gniewinie
Zygmunt Treder
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Temat udzielenie infoprmacji publicznej
Nadawca UM JASTARNIA <zasburmis@jastarnia.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Kopia <strazmiejska@jastarnia.pl>
Data 30.08.2013 13:10

cal.
podpis.png (17 KB)

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

po morski e(S)Qbron a -zwierzat.pl

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 28.08.2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej o
działaniach gminy w zakresie ochrony zwierząt informuję:

l . Gmina zawarła umowę na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki z podmiotem
prowadzącym schronisko dla zwierząt w Dąbrówce k/ Wejherowa - OTÓŻ Animals, ul.
Świętojańska 41/16. 81-391 Gdynia.

2. Na terenie gminy został}' odłowione w roku 2012 dwa psy.
3. Koszt realizacji usług w powyższym zakresie w roku 2012 wyniósł l .600,00 zł. Płatność za

umieszczenie zwierzęcia w schronisku

Pozdrawiam

Jacek Świdziński
Zastępca Burmistrza
tel.: +48 58675 1919
tel.: +48 502 361 268

, ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

Niniejsza wiadomość e-mail jest ściśle poufna. Przeznaczona jest wyłącznie dla osoby wymienionej jako adresat niniejszego przekazu. Może
zawierać informacje objęte tajemnicą prawną bądź zawodową. W przypadku wadliwego przekazu prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się
i nadawcą wiadomości wskazanym w nagłówku, usunięcie oraz niewykorzystywanie jakiejkolwiek jej części. Jednocześnie informujemy, że
niniejsza wiadomość e-mail została skontrolowana i nie zawiera wirusów komputerowych.

l Czy nuisis;? drukować tę wiadomość"} Porny^ o śroo > w : s k y , dochowaj i*| w >WOH:J - v-o:i Q



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

tel. (58) 58-89-201, fax (58) 58-89-206, e-mail: sekretariat@kaliska.pl

Kaliska, dn., 30.08.2013r.
RK.1431.3.2013.II

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy w Kaliskach w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji

publicznej z dnia 29.08.2013r. złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informuje,

że w 2012 roku posiadaliśmy umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą AZYL

Spółka z o.o. w Glinczu przy ul. Wierzbowej 19, 83-330 Żukowo. W 2012 roku łączna ilość

wyłapanych psów bezdomnych wynosi 6 sztuk, a koszt poniesiony na w/w zadania w tym

okresie wyniósł łącznie 10.600 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową Urząd Gminy dokonywał

płatności po odłowieniu bezdomnego zwierzęcia w terminie 14 dni od przedłożenia faktury.

Z poważaniem,

W Ó J T>
^cA~u/ M
ir Jamcki

Sp.ŁK



Roundcube Webmail :: Fwd: RE: wniosek o udzielenie informacji pu... https://poczta.cal.pl/?J:ask=mail&_action=print&j4id=4&_mbox=O.

Temat Fwd: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej -
Gmina Karsin woj. pomorskie

Nadawca Urząd Gminy w Karsinie <ug@karsin.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 29.08.201309:23
Cdi

-- Treść oryginalnej wiadomości --
Temat:RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej - Gmina Karsin woj. pomorskie

Data:Thu, 29 Aug 2013 09:05:00 +0200
Nadawca:Gabriela Sumionka < .ga bi i e Ja s u m i Q„D k_Ł@_ w rj. .p] >

Adresat:'Urząd Gminy w Karsinie' <ug@karsin.pl>

Karsin, dnia 29.08.2013 r.

Dotyczy : wniosku o udostępnienie informacji .

W ramach przesłanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej Gmina Karsin przekazuje następujące
informacje:

1. Gmina posiadała zawartą umowę ze Schroniskiem A Z Y L spółka z o. o. w Glinczu, ul. Wierzbowa 19,
83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie przy ulicy Przemysłowej. Umowę zawarto 2 stycznia 2012 r. na czas
nieokreślony.
2. W 2012 r. nie został odłowiony żaden pies z terenu naszej gminy. W gminnym rejestrze ewidencji
bezdomnych zwierząt odnotowano w dniu 20.08.2012 zdarzenie o wałęsającym się zwierzęciu. Jednak do
końca dnia odszukano jego właściciela;

3. Zawarta umowa dotyczyła jednorazowej opłaty rocznej za gotowość przyjęcia psów do schroniska i
utrzymanie schroniska i wynosiła 5000,00 brutto. Dodatkowo wynagrodzenie za każdego psa wynosiło
1000,00 brutto i dotyczyło transportu, odłowienie , opiekę weterynaryjną w czasie pobytu w schronisku.
Opłata związana z utrzymaniem wolnożyjących zwierząt zwłaszcza w okresie zimowym wynosiła 800,00 zł
Z poważaniem

Gabriela Sumionka
Insp. ds. Rolnictwa i Promocji Gminy
Urząd Gminy Karsin
Ul. Długa 222
83-440 Karsin
tel.58 687 31 20
ug.@karsLn.pJ

From: Urząd Gminy w Karsinie [mailto:ug@karsin.pl]
Sent: Thursday, August 29, 2013 7:58 AM
To: gabriela Sumionka
Subject: Fwd: wniosek o udzielenie informacji publicznej

on 11 no m i e.~



URZĄD MIEJSKI w KARTUZACH
uI.gen.józefaHalteral

S' J-JWKartuzy ~ "" ~ " "'" ~ ' "'
GK.Z, 7021.615.2013.AB Kartuzy, dnia 04.09.2013 r.

Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

Dotyczy: udzielenia informacji Stowarzyszeniu Obrona Zwierząt w sprawie odłowu bezdomnych
zwierząt w roku 2012 z terenu Gminy Kartuzy.

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 roku stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie opieki?

Odpowiedź: w 2012 roku Gmina Kartuzy zawarła dwie umowy na odłów bezdomnych zwierząt i
umieszczenie ich w schronisku z Pomorską Fundacją „Pies Szuka Domu" w okresie od
15.02.2012r. do 31.10.2012r. oraz ze Schroniskiem „Azyl" w okresie od 12,11.2012r do chwili
obecnej.

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

Odpowiedź; W minionym roku z terenu Gminy Kartuzy odłowiono łącznie w ramach dwóch umów
35 sztuk psów.

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

Odpowiedź: Koszt zadania wyniósł 50.600zł. Płatności były realizowane za każdą sztukę
odłowioną i umieszczoną w schronisku.

BURM1ST

tub osoby upoważnionej)
Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządziły: A. Brillowska, dn. 04.09.2013r,

Zatwierdził. A. Skrobotowicz

URZĄD MIEJSKI w KARTUZACH
Zespół d/s Zisleni i Utrzymania Czystości

83-300 Kartuzy ul. gen. Józefa H&ifera 1
te/,: (58) 694-52-05, (58) 694-52-55; s-nwil: gmina@ poczta.hartuzy.pl



Roundcube Webmail:: Kepice - odpowiedź https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=123&_mbox.,

Temat Kepice - odpowiedź
Nadawca EDG - UM Kepice <hjankowska@kepice.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 25.09.201308:15

Witam, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej - odpowiadam na postawione we wniusku
pytania dotyczące roku 2012:
1. Gmina miała podpisaną stałą umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym "Bud-Metal" z siedzxiba w
Warcinie,
2. ilość kotów/psów wyłapanych na koszt gminy - 4 szt.
3. koszt realizacji całego zadania i forma płatności -1450,00 - ryczałt.
Informację sporządziła - Halina Jankowska - inspektor d/s działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w
Kępicach. Pozdrawiam.

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8839 (20130924)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

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



Wójt
Gminy Kobyinica

Kobylnica, dn,06.09.2013r.

GPS.6140.iS.2013.PE

Pani
Agnieszka Lechowkz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

poinorskie!f.)obrona-zwlerzc{i.pi

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie realizacji zadania

gminy polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 informuję:

1. Gmina Kobylnica posiadała zawartą umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w Słupsku, ul. Portowa

1 1 , 76-200 Słupsk.

2. W ramach wyżej wymienionej umowy do schroniska przekazano łącznie 18szt. ( w tym: 16psów i-2

koty) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kobylnica.

3. Koszty realizacji umowy wyniosły 14.000 zł. Opłata za umieszczenie bezdomnych zwierząt w

schronisku kształtowała się następująco:

- 1 półrocze 2012 opłata za l psa 700 zł brutto, za l kota 200 zł brutto,

- II półrocze 2012 opłata za l psa 800 zł brutto, za l kota 250 zł brutto.



Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na pytania wniesione we wniosku o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania w gminie Koczała zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuję:

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

Odp. Gmina Koczała miała w 2012 r. umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Zwierząt OTÓŻ „Animals" z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16,
81-391 Gdynia.

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

Odp. O

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

Odp. O

Z poważaniem

Wójt Gminy Koczała
Eugeniusz Dmytryszyn



Roundcube Webmail :: GMINA KOLBUDY Odpowiedz na wniosek https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=l l&_mbox=.

Temat GMINA KOLBUDY Odpowiedz na wniosek
Nadawca < a rtu r. karczewski @ug. kolbudy.pl >
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 30.08.2013 11:39 i cal.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt. KRS 0()()02C)2939. organizac ja pożytku publ icznego, k t ó r e j s t a t u t o w y m celem działania jest
ochrona /.v\ icrząt. zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacj i publ iczne j na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad b e z d o m n y m i zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stale umowy albo udzie lała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i / l u b
zapewnianie im opieki?

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

12

3. j ak i b y ł w 2012 r. koszt r e a l i z a c j i całego zadania i j a k a była forma płatnośc i za opiekę ( jednorazowa za umieszczenie v\ s c h r o n i s k u ,
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)1. '

Gmina Kolbudy

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

p. 218 a

te l . 058 691 05 33

Z poważaniem

Artur Karczewski, podinspektor ds. środowiska



Kołczygłowy 2013.09.03

RRG.6140.12.2013

Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt

Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2013 roku dot. udzielenia

informacji publicznej dot. wykonywania zadania" opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Kołczygłowach poniżej

udziela odpowiedzi na pytania zawarte w w/w piśmie:

Ad. l

Gmina w 2012 roku nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. Doraźnie zajmował się Ośrodek Tresury Psów Sławomir Twardziak

hotel i schronisko dla psów Małoszyce, 84 -302 Lębork.

Ad. 2

W 2012 roku 2012 odłowiono l psa. Koszt- 1230,00 zł

Ad. 3

Koszt realizacji całego zadania w 2013 roku wyniósł 1230,00 zł.

Z poważaniem

D.A.



Roundcube We b ma i l :: ochrona zwierząt https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=:print&_uid=12&_mbox=..

Temat ochrona zwierząt
Nadawca Nieruchomości Gmina Konarzyny

<nieruchomosci@konarzyny.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 30.08.2013 12:52

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2013 r. Urząd Gminy w Konarzynach informuje, że:
1 . W roku 2012 Gmina Konarzyny posiadała umowę na wyłapywanie zwierząt z Firmą 'Rakarnia' Skup zwierząt
padłych oraz odpadów poprodukcyjnych Lipienice, 89-620 Chojnice. Na zapewnienie opieki zwirzętom umów z
nikim nie zawierano.
2. Ilość wyłapywanych zwierząt w 2012 r. - 0. Ilość zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.
- 0.
3. Koszt realizacji O zł
Z poważaniem
Krystyna Tyborska - insp. d/s rolnictwa



Straż Miejska Kościerzyna
83-400 Kościerzyna ul. Długa 31

tel.58686-31-41
strazmiejska@koscierzyna.gda.pl

Kościerzyna, dnia 03-09-2013 r.

SM.6140.11.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 29-08-2013 r. w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, co następuje:

Ad 1. W roku 2012 Gmina Miejska Kościerzyna miała stałą umowę na wyłapywanie
i utrzymywanie zwierząt bezdomnych (psów) w schronisku dla zwierząt „Azyl" Sp. z o.o.
z siedzibą w Glinczu, ul. Wierzbowa 19.

Ad 2. Z terenu miasta Kościerzyna w 2012 r. wyłapano i umieszczono w schronisku dla
zwierząt -36 bezdomnych psów.

Ad 3. Gmina Miejska Kościerzyna na realizację zadania wydała w 2012 r. - 38.000 zł.
Płatność realizowano w formie ryczałtu miesięcznego.

Z poważaniem

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Kościerzynie
Piotr Bruski



^oundcube Webmail :: odpowiedź na pismo https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=106&_mbox..

Temat odpowiedź na pismo
Nadawca Krzysztof Lisakowski <k.lisakowski@koscierzyna.pl>

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.09.201307:42

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 sierpnia 2013 roku informujemy, że:
Gmina Kościerzyna zawarła umową na świadczenie usług w zakresie odbioru bezdomnych psów firmie AZYL

z siedzibą w Glinczu / schronisko w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej

Gmina Kościerzyna zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru bezdomnych zwierząt

gospodarskich Gospodarstwu Rolnemu Jan Navus-Wysocki

W roku 2012 przekazano do schroniska 23 sztuki psów

Koszt roczny świadczenia usług wyniósł 24000 zł.

Krzysztof Lisakowski

insp. ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Urząd Gminy Kościerzyna

ul. Strzelecka 9

83-400 Kościerzyna

609138132
fax 586865983



Roundcube Webmail :: wniosek o udzielenie informacji publicznej https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=68&_mbox=.

Temat wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca <k.damps@krokowa.pl>

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierząt. pl>

Data 05.09.2013 15:00 Cd!
Urząd Gminy w Krokowej podaje informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadań "opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

1. W 2012 r. mieliśmy umowę zawartą z Azyl Sp. z o.o,
2. ilość zwierząt wyłapanych na terenie gminy - 20 szt.
3. koszt realizacji całego zadania 24.000 zł forma płatności za opiekę ryczałt.

Z poważaniem
Luiza Damps-Zawisza

?ni ^.no.nA nn-si



Roundcube Webmail :: M a i ł https://poczta,cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=l&_mbox=0.

Nadawca Gospodarka Komunalna <gk@krynicamorska.tv>

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl> ,m*,^
Data 29.08.201307:28 :f cal

Witam

w odpowiedzi na poniższe pytania informuję iż:

1. czy i z kim gmina miata w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Odp.: zawarto umowę z firmą „AZYL" Spółka Z O.O., ul. Wierzbowa, 83-330 ŻukOWO

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

Odp.: w roku 2012 odłowiono dwa psy, kotów zero

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

Odp: Opłata roczna (ryczałtowa) za utrzymanie bezpańskich psów 5 000,00 brutto,
plus 3 000 zł za odłowienie dwóch psów.

pozdrawiam

Inspektor Wojciech Wiśniewski
Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska
tel. 55 247 65 27 wew. 152

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8739 (20130828)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

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

~>n\ •j.na.rn i so



(undcube Webmail :: odpowiedzi Miasto Kwidzyn https://poczta.cal,pl/?_task=mail&_action=pnnK5c_uiu-oz.ot_uiuu«

Temat odpowiedzi Miasto Kwidzyn
Nadawca Małgorzata Rożniata-Ostraszewska <mrozniata@kwidzyn.pl> ^
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 09.09.2013 13:23

• Małgorzata Rożniata-Ostraszewska.vcf (446 B)
• Załącznik nr l Wykaz odpowiedzi Obrona Zwierzat.doc (66 KB)

Witam
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 sierpnia 2013 roku w załączniku
przesyła wykaz informacji.
Pozdrawiam

Małgorzata Ostraszewska-Rożniata
Zespół ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
Urząd Miejski Kwidzyn
tel. 55 6464 783
fax. 55 6464 703

2013-09-0921:54



Załącznik Wykaz odpowiedzi

Ad l
Miasto Kwidzyn w 2012 roku miało podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
oraz zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Daniel" z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 14.

Ad 2
W roku 2012 z terenu miasta odłowiono 17 psów, w schronisku utrzymywanych było 29
psów.

Ad 3
Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 153 776 76 zł. Formą płatności za
opiekę jest cena jednostkowa utrzymania jednego psa w schronisku, która za dobę wynosi
12,12 zł netto.



Roundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj... https://poczta.cal.pl/?Jask=mail&_action=print&_uid=58&_mbox=..

Temat odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca Sekretarz Gminy Kwidzyn <sekretarz@gminakwidzyn.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 04.09.2013 13:57

Or.1431.37.2013

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej ogłaszania przetargów na nieruchomości udzielam informacji publicznych jak poniżej:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Tak, Gmina Kwidzyn posiadała w 2012 r zawartą stałą umowę na odławianie bezdomnych zwierząt oraz na

zapewnienie im dalszej opieki w schronisku. W ramach przedmiotowej umowy wyłapywania zwierząt

dokonywane byłyna zgłoszenia interwencyjne. Wykonawcą zleceń byłoPrzedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

„DANIEL" Zielaskowski Artur, z siedzibą przy ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz. Wyłapane zwierzęta

przewożone były do schroniska pod nazwą „Ośrodek opieki nad Zwierzętami w Węgrowie", Węgrowo A, 86-302

Grudziądz.

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

2012 roku?

W 2012 roku z terenu gminy Kwidzyn odłowione zostały 23 bezdomne psy. Dalsza opiekę zapewniono im w w/w

schronisku.

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za

umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,

inna)?

Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku, tj. wyłapywania i utrzymywania zwierząt w schronisku, wyniósł

91.058,06 złotych brutto. Płatność opierała się zarówno o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod

opieką (tj. ilość zwierząt przebywających w schronisku x ilość dni,

w których zwierzęta przebywały w schronisku x stawka za 1 dobę opieki), jak również w oparciu

o liczbę zgłoszonych i zrealizowanych zleceń wyłapania zwierząt x stawka za wykonanie zlecenia.

Anna Mielniczek
Sekretarz Gminy Kwidzyn
tel. 55 261 41 55

2013-09-0600:3'







rndcube Webmail :: odpowiedz na wniosek o udostępnienie infor. . . https".//poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid-33&_rnbox-.

Temat odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej nr SG.1431.25.2013

Nadawca Kasia Janowicz <k.janowicz@lichnowy.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 02.09.201309:24

4MBB •%

Witam!

W związku z wystąpieniem przez Państwa z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, poniżej przesyłam
odpowiedź:

1. Gmina Lichnowy w 2012r miała podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt i/lub zapewnianie im opieki z
OTÓŻ Animals, Schronisko dla zwierząt w Tczewie

2. w 2012r. wyłapano 7 bezpańskich psów

3. koszt realizacji całego zadania - 1.5 400 zł brutto, płatność oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką

pozdrawiam

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

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

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

11 nn m io.no



Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udz ie len ie informacj i publ icznej https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=38&_mbox=.

Temat Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Urząd Gminy <ug@liniewo.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierząt. pl>

Data 02.09.2013 12:12 Cdi.

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

Odp. Umowa z firmą AZYL Sp. z o. o. Glincz, 83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie.

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

Odp. Wyłapana ilość psów przez AZYL w 2012 roku 8, kotów 0.

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

Odp. Ryczałt 1.000 zł brutto miesięcznie. Koszt w 2012 r. wyniósł 12.000 zł.

Urząd Gminy w Liniewie

— Origmal Message —
From: pomorskie@obrona-zwierzat. pl
To: ug_bobowo@wp.p ; ug@borzytuchom.p ; um@brusy.pl; urzad@bytow.com.pl ; urzad@cedry-wielkie.pl ;
sekretariat@cewice.pl; sekretariat@chmielno. pl ; wojt@choczewo.com.pl ; gmina@gminachojnice.com.pl;
urzad@miastochojnice.pl ; qmina@czarnadabrowka.pl ; urzad@czarna-woda.pl ; uqczarne@czarne.pl ;
urzad_miejski@czersk.pl ; sekretariat@ugczluchow.pl ; umc@poczta.wp.pl ; ug@damnica.pl ;
urzad@debrzno.pl ; sekretariat@debnica.pl ; ug@dziemiany!pl ; dzierzgon@dzierzgon.pl ; info@gardeja.pl ;
umg@gdansk.qda.pl; umgdynia@gdynia.pl; ug_@giowc_zyce_,pj ; sekretariat@gniew.pl; gniewino@gniewino.pl
; ratusz@gohel.pl ; sp-upo@jastarnia.pl ; sekretariat@kaliska.pl; ug@karsin.pl; gmina@poczta.kartuzy.pl ;
poczta@kepice.pl; kobylnica@kobylnica.pl ; ug@koczala.pl ; sekretariat@kolbudy.pl ; ug@kolczyglowy.pl;
ua@konaizyj3y^pl ; kosakowo@zgwrp.org.pl; ug@koscierzyna.pl; urzad@koscierzyna.gda.pl;
urzad@krokowa.pl ; um@krynicamorska.tv ; urzad@gminakwidzyn.pl ; info@kwidzyn.pl ; info@um.lebork.pl ;
sekretariat@lichnowy.pl ; rada@ug-linia.pl ; ug@lmiewo.pl ; gniina@jij3njcą,pj ; ug@lipusz.pl ;
wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl ; sekretarj_at^lyzLno..pJ ; sekretariat@leba.eu ; sekretariat@leczyce.pl
Sent: Thursday, August 29, 2013 12:29 AM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 29.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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



Roundcube Webmail :: informacja publiczna https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=116&_mbox..

Temat informacja publiczna
Nadawca Ala <a.chamier-cieminska@lipnica.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Odpowiedź do <a.chamier-cieminska@lipnica.pl>
Data 16.09.2013 12:23

1. umowa podpisana jest ze schroniskiem Azyl w Glinczu.
2. wyłapano 3 psy, które zostały przewiezione do schroniska
3. roczna opłata stała 3000,OOzł + za każdego przewiezionego psa do schroniska i
opieka po 1000,OOzl
tel. do kont. A.Ch. Ciemińska 598217090

jego

z l



Roundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej https://poczta.cal.pl/?_task==rnail&_action==prmt&_uid:=/y<K_rnDOX-...

Temat Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Emilia Pellowska <emilia.pellowska@lipusz.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 09.09.2013 12:08

Witam
W odpowiedzi na e-mail z dnia 29.08.2013 r. Gmina Lipusz informuje:

Ad.1/ W 2012 r Gmina Lipusz zawarła umowę z firmą AZYL spółka z o.o. w Glinczu przy ul.Wierzbowej 19,
83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej - na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczaniu
ich w schronisku;
Ad.2/ W 2012 r. odłowiono 1 (jednego) bezdomnego psa;
Ad.3/ W 2012 r. Gmina Lipusz poniosła koszt:
opłata roczna na utrzymanie schroniska - 5000 zł, odłowienie (opłata
weterynaryjna.traiisport,schwytanie) l psa-l000 zł

pozdrawiam
Emilia Pellowska

Urząd Gminy Lipusz
ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz
Referat Komunalny
tel. 58 687 21 05

Original Message
From: Urząd Gminy Lipusz
To: Emilia Pellowska
Sent: Monday, September 09, 2013 12:30 PM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Original Message
From: pornorskie@obrona-zwierzat.pl
To: ug bobowo@wp.pl ; ug@borzytuchom.pl ; um@brusy.pl ; urzad@bytow.com.pl ; urzad@cedry-
wielkie.pl ; sekretariat@cewice.pl ; sekretariat@chmielno.pl ; woit@choczewo.com.pl ;
qmina@gminacriojnice.com.pl ; urzad@miastochojnice.pl ; gmina@czarnadabrowka.pl ; urzad@czarna-
woda.pl ; ugczarne@czarne.pl ; urząd miejski@czersk.pl ; sekretariat@ugczluchow.pl ; umc@poczta.wp.pl
; uq@damnica.pl ; urzad@debrzno.pl ; sekretariat@debnica.pl ; ug@dziemiany.pl ;
dzierzgon@dzierzqon.pl ; info@gardeia.pl ; umq@qdansk.gda.pl ; umgdvnia@gdynia.pl ; ug@glowczyce.pl
; sekretariat@gniew.pl ; gniewino@gniewino.pl ; ratusz@gohel.pl ; sp-upo@jastarnia.pl ;
sekretariat@kaliska.pl ; ug@karsin.pl ; gmina@poczta.kartuzy.pl ; poczta@kepice.pl ;
kobylnica@kobylnica.pl ; uq@koczala.pl ; sekretariat@kolbudy.pl ; ug@kolczyqlowy.pl ; ug@konarzyny.pl
; kosakowo@zgwrp.org.pl ; ug@koscierzyna.pl ; urzad@ko5cierzyna.gda.pl ; urzad@krokowa.pl ;
um©krynicamorska.tv ; urzad@gminakwidzyn.pl ; info@kwidzyn.pl ; info@um.lebork.pl ;
5ekretariat@lichnowy.pl ; rada@ug-linia.pl ; ug@liniewo.pl ; gmina@lipnica.pl ; ug@lipusz.pl ;
wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl ; sekretariat@luzino.pl ; sekretahat@leba.eu ;
sekretariat@leczvce.pl
Sent: Wednesday, August 28, 2013 11:29 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 29.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której

2013-09-0921:4



URZĄD GMINY LUBICHOWO

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo
tel.(58)58-85-221, fax (58)58-85-340

ug.lublch0wo@wp.pl
www.lubichowo.pl

Lubichowo, dnia 04.09.2013 r.

KDT.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Agnieszka Lechowicz
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W związku ze złożonym przez Panią wnioskiem z dnia 29.08.2013 r. dot. udzielenia

informacji publicznej tut. Urząd informuje:

Ad. l Urząd Gminy ma zawartą umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

ze Schroniskiem „AZYL" Spółka z o. o. Glincz ul. Wierzbowa 19, 83 - 330 Żukowo,

filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej.

Ad. 2 W 2012 r. zostało wyłapanych 12 psów.

Ad 3 W 2012 r. koszty realizacji całego zadania wyniosły 18 200,02 zł. Forma

płatności - ryczałt.

Wót Gminy

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Wyk. K.B. tel. 58 5885221 wew. 24



Roundcube Webmai l :: Re: Fwd: wniosek o u d z i e l e n i e informacj i pub... https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=5&_mbox-0..

Temat Re: Fwd: wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca Wojciech Siwczyński <wojciech.siwczynski@leba.eu>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 29.08.201310:17
Cdi.

Szanowni Państwo,
W związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż :
1. Gmina Miejska Łeba ma obecnie i miała w 2012 r. podpisaną umowę na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z Organizacją pozarządową : Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony
Zwierząt OTÓŻ „Animals" z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81 - 391 Gdynia.
2. W 2012 r. Gmina Miejska Łeba odłowiła ze swojego terenu 3 sztuki bezdomnych psów oraz
poddała zabiegowi sterylizacji i kastracji łącznie ok. 35 wolnożyjących kotów. Ponadto Gmina w
2012 r. zakupowała dwa razy w ciągu roku karmę dla ok. 60 wolnożyjących kotów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł ok. 10 000 zł. Forma płatności obejmowała
opłatę jednorazową za umieszczenie zwierzęcia w schronisku lub jednorazową opłatę za poddanie
zwierzęcia zabiegowi weterynaryjnemu.
Z poważaniem

Wojciech Siwczyński
Urząd Mieiski w Łebie
podinspektor d/s gospodarki komunalne] i ochrony środowiska
tel. 598661510 wew. 40
fax. 59866133"
e-mail: srodowisko@łeba.eu

W dniu 2013-08-29 08:37, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łebie pisze:

-- Treść oryginalnej wiadomości --
Temat:wniosek o udzielenie informacji publicznej

Data:Thu, 29 Aug 2013 00:29:46 +0200
Nadawca: pomorskie@obrona-zwierzat.pl

Adresat:<uq bobowo@wp.pl>, <uq@borzytuchom.pl>, <um@brusy.pl>,
<urzad@bytow.com.pl>, <urzad@cedry-wielkie.pl>, <sekretariat@cewice.pl>,
<sekretariat@chmielno.pl>, <woit@choczewo.com.pl>,
< qmina@qminachojnice.com.pl>, <urzad@miastochoinice.pl>,
<qmina@czarnadabrowka.pl>, <urzad@czarna-woda.pl>, <uqczarne@czarne.pl>,
<urzad mieiski@czersk.pl>, <sekretariat@uqczluchow.pl>, <umc@poczta.wp.pl>,
<uq@damnica.pl>, <urzad@debrzno.pl>, <sekretariat@debnica.pl>,
<uq@dziemiany.pl>, <dzierzqon@dzierzqon.pl>, <mfo@ qardeja.pl>,
<umq@qdansk.qda.pl>, <umqdynia@gdynia.pl>, <uq@qlowczyce.pl>,
<sekretariat@qniew.pl>, <qniewino@qniewino.pl>, < ratusz@qohel.pl>,
<sp-upo@iastarnia.pl>, <sekretariat@kaliska.pl>, <uq@karsin.pl>,
<qmina@poczta.kartuzy.pl>, < poczta @ke pice. pl>, <kobvlnica@kobylnica.pl>,
<ug@koczala.pl>, <sekretariat@kolbudy.pl>, <uq@kolczyqlowy.pl>,
< uq@ kona rży ny.pl>, <kosakowo@zqwrp.orq.pl>, < uq@koscierzyna.pl>,
<urzad@koscierzyna,gda.pl>, < urząd @ krokowa. pl>, <um@krynicamorska.tv>,
<urzad@qminakwidzyn.pl>, <jnfp^kwjdzy_n.j3l^ , <info@um.lebork.pl>,
<sekretariat@lichnowy.pl>, <rada@uq-linia.pl>, <ug@iiniewo.pl>,
<qmina@lipnica.pl>, <uq@lipusz.pi>, < wójt. lubichowo.gst@q m i ny polskie. pl>,
<sekretariat@luzino.pl>, <sekretariat@leba.eu>, <sekretariat@leczyce.pl>



Roundcube Webmail :: Fw: wniosek o udzielenie in formac j i publicznej https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=7&_mbox=O..

Temat Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca <sekretariat@leczyce.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 29.08.2013 15:52 cal ;,..

Oryginalna wiadomość From: ochrona . s rodów :. .s r; a l:' J. e ożyć e . o-i
Sent: Thursday, August 29, 2013 3:02 PM
To: sekretariat@leczyce.pl
Subject: Re: Fw: wniosek o udzielenie informacji publiczne;

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 sierpnia br. Urząd Gminy Łęczyce
informuj e, iż:
1. W 2012r. Gmina posiadała zawarta umowę z OTÓŻ "Animals" z siedziba w
Gdyni na odławianie bezdomnych zwierząt.
2.K 2012r. z terenu Gminy odłowiono 43 psy.
3.W 2012r. wydatkowano na odławianie psów 35.850 złotych.
Z poważaniem Gabriela Szmiduke.

FROM: pomoisk.ie@obrona-zwi er za t. p i
SENT: Thursday, August 29, 2013 12:29 AM
TO: u g b obowo@wp.pl ; u g ^ b o r z y t u c h o m . p l ; urn@ brusy . p l ;
u r z a d @ b y t o w . corn.pl ; u r z a d @ c e d r y - w i e l k i e . p l ; se k r ę c ą n a t @ c e w i c e . p l ;
sekret, ar iat@ chmiel no . p l ; woj t Schoczewo . com . p l ;
gmina@gminachojnice . corn. pl ; u r z a d @ m i a s t o c h o j n i c e . p 1. ;
g m i n a @ c z a r n a d a b r o wka.pl ; urzadgczarna-woda . pl ; u q c z a r n e @ c z a r n e . p l ;
urząd miejski@czersk.pl ; sekretariat@ugczluchow.pl ; umc@poczta.wp.pl
; ug@darnnica . pl ; urzad@debrzno.pl ; sekretariat. @debn i ca . p] ;
ug@dz ietriiany . pl ; dzierzgon@dz .;. erzgon . pl ; i n f .';• @ g a r dej a . p-1 ;
umg@gdans k . g aa . p l ; umgay:: i atgdyn .1 a , o ! ; i.gi"a iowczyco . pl ;
sekret:ariat@gniew . p l ; gniew i no@qrii.ew ino . p l ; rcLtjiŝ ĉjoheuUĵ l ;
sp-upo@iastarnia.pl ; 5ekrerariat@kali3ka.pl ; ug@ka rs in.pl ;
gnn.na@ poczta . Kartuzy . pl. ; poczta j kęp i. ce.pl ; k o b y ] r'.:. •:: a 3 k o by] n i. c: a . p l ;
u n i? k o c 7. a l a , p l ; sekretariat@k c i b u d y . p .1 ; ugO kc2.. •':,". yg ! c'.-;y . p l ;
ug Skona r z y r. y . p l ; kosakov;o{d Z£.v; rp . org jol ; u_g_@_kosc - •" ; z'/ria . p_l ;
urzad@koscierzyna.gda.pl ; urzad@Krokowa.pl ; u;i:@k;.j'nicamorska_. tv ;
urzad@gminakwidzyn.pl



Roundcube Webmail :: Informacja publ iczna https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=13&_mbox=.

Temat Informacja publiczna
Nadawca Adam Matyjak <gko.kd@um.malbork.pl> J!I%Ł

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl> '• ;1| f""%JS||
Data 30.08.2013 13:06 f 1 L-Gjl,jLJ

Przesyłam A. Matyjak
Malbork,dnia 30.08.2013 r.

Jędrzejów, 29.08.2013 r.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

Miasto Malbork 01.02.2011 r. zawarło umowę ze schroniskiem dla
psów prowadzonym przez Sp. z o.o. AZYL w Glinczu przy ul.
Wierzbowej, 83-330 Żukowo (tel. 58 685 95 65) z filią w
Kościerzynie przy ul. Przemysłowej; Aneks nr 2 przedłuża
ważność umowy do dnia 31.12.2013 r. Środki zapisane w umowie
to 19.900 zł. na rok 2013. W 2012 r. koszty wyniosły - 29.000 zł.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.7

Bezdomne psy odławia firma Azyl, a przypadkach psów
wykazujących agresję interweniuje także Straż Miejska; bardzo
ważną rolę pełni Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
„Reks", które przygarnia wiele bezdomnych psów i kotów i oddaje
je do adopcji. Z tego powodu w 2012 r. przekazano do schroniska
w Kościerzynie tylko 7 psów.

Opieką nad wolnożyjącymi kotami, od wielu lat zajmuje się
Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Reks" KONTAKT: 666 386 567 reks-malbork@wp.pl

; Adres do korespondencji: ul. Mazowiecka 17, Malbork 82~200. Urząd Miasta

Malborka wspiera stowarzyszenie finansując: sterylizację
i kastrację kotów, leczenie chorych kotów i psów, kontrolę stanu
zdrowia
i szczepienia przed oddaniem zwierząt do adopcji. Ponadto w
okresie zimowym zakupiono karmę za 7.573,84 zł.

W 2012 r. przekazano do schroniska 7 psów. Wyłapano
(Stowarzyszenie „Reks") natomiast wielokrotnie więcej i
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skierowano do adopcji (2012 r. były to 84 psy i 142 koty).
Zwierzęta przed adopcją (psy i koty) były przebadane przez
weterynarzy, wyleczone, zaszczepione oraz wysterylizowane lub
wykastrowane.

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)7

§ 4210 zakupy

Plan - 7.724,00 zł Wykonanie - 7.573,84 zł (98,05%)

Zakup karmy dla bezdomnych kotów oraz zatrzymanych chwilowo bezdomnych psów.

§ 4300 usługi pozostałe

W ramach tego paragrafu sfinansowano: utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku
w Kościerzynie, usługi weterynaryjne (sterylizacja i kastracja kotów, leczenie bezpańskich
zwierząt), a także dekoracje świąteczne (oflagowanie) miasta.

P l a n - 97.431,00 zł W y k o n a n i e - 97.417,01 zł (99,98%)

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa 2 dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas
o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który
mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NAM SWÓJ 1%

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
0000292939

•7nn.nQ.rp i 8 - 7 ?
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Temat wniosku o udzielenie informacji publicznej dot.
bezdomnych zwierząt

Nadawca Magdalena Łyjak <magdalyjak@wp.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 30.08.201309:16

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej dot. bezdomnych zwierząt w
Gminie Miastko uprzejmie informuję:

Odnośnie pytania l W Gminie Miastko wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Straż Miejska w
Miastku.
Odnośnie pytania 2 W 2012r. w Gminie Miastko wyłapano 39 psów i 4 koty.
Odnośnie pytania 3 Koszt realizacji całego zadania wynosił 9.350zł. Do 30 czerwca 2012r. opłata podlegała
zapłacie wg faktycznego wykonania w terminie siedmiu dni od zakończenia kwartału, nie wcześniej jednak
niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania faktury z rozliczeniem opieki nad zwierzętami. Natomiast od
l lipca 2012r. wynagrodzenie płatne było na koniec miesiąca w terminie_14 dni od daty przedłożenia przez
Zleceniobiorcę noty księgowej za wykonane w danym okresie zadania. Środki finansowe były przekazywane
na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez wykonawcę noty księgowej.
Urząd Miejski w Miastku - Magdalena Reszka, Specjalista ds. rolnictwa.



Urząd Gminy
ul,

82*433 Mikołaj

S (55) 6404357; fax.{55) 6404461

.Mikołajki P om. dnia l października 2013

RG,!V.ł431j$2Q13

Pani

Agnieszka Lechowkz

Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Jędrzejów

ul, 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich w związku z otrzymanym pismem z dnia
29.09,2013r. ( data wpływu 30.09.20l3r.) w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
informuje że:

1, W 2012r. Gmina Mikołajki Pomorskie miała podpisaną umowę ze schroniskiem dla
bezpańskich zwierząt „AZYL" Spółka 2. o.o. Głincz, przy ul. Wierzbowej 19; 83-330
Żukowo, filia Kościerzyna, przy ul. Przemysłowej,

2, Z terenu Gminy wyłapano ogółem 9 szt. bezpańskich psów.
3, W okresie od O l .01.2012r, do 30.06.2012r. kwota ryczałtowa 1000,00 zł za miesiąc; umowa

od 02.07.2012r. do 30.06.201%. dotyczy ponoszenia opłaty rocznej za opiekę weterynaryjną
i utrzymanie schroniska - 5000,00 zł oraz 1000,00 za każdego wyłapanego bezpańskiego psa,

Koszt realizacji całego zadania 14 000,00 zł.

1. Adresat,

2. a/a.
Sporządziło'. Anna Kuśmierczyk

U R Z Ą D G M I N Y w M I K O Ł A J K A C H P O M O R S K I C H w o j . P O M O R S K I E
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cal
Temat inf.publ.

Nadawca Rajmund Kossarzecki <sekretarz@miloradz.malbork.pl> ::';1

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl> |
Data 02.09.201307:40 F

Odpowiadając na pismo z dn. 29.08.2013 informuję:

A.1431.7.2013

Ad.l
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals - Tczew.
Ad.2
9 psów
Ad.3
Koszt ogólny 12.750 zł. Za każdego psa wystawiona faktura, płatność przelewem.

Rajmund Kossarzecki
Sekretarz Urzędu

Urząd Gminy w Mitoradzu
ul. Żuławska 9
82^213 Miłoradz
kom. +48 669 330 262
t e l . +48 55 271 15 31
f a x : +48 55 271 15 65
www.miloradz.rnalbork.pl

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8752 (20130901)

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

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



Morzeszczyn, dnia 2 września 2013 r.

SG. 1431.24.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie.

Dot. pisma z dnia 29 sierpnia 2013 r. o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie"

1.Gmina Morzeszczyn posiadała zawartą w powyższym zakresie Umowę z firmą AZYL dla
Bezdomnych zwierząt w Glinczu k.Żukowa.

2. W 2012 r. do Schroniska przekazano 5 bezdomnych psów.

3.Koszt realizacji zadania j/w wynosił 18.000 złotych -ryczałtem.

Sekretarz Gminy
Roman Szwarc
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Temat Informacja publiczna

Nadawca < m. marchew icz@nowa karczma, pl>

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 09.09.201312:15

ą te opłaty ryczałtowe za każdy

Gmina Nowa Karczma informuje, iż stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w roku
2012 miała firma Azyl dla bezdomnych zwierząt.
Wg zestawienia w roku 2012 zostało odłowionych 6 szt.
Koszt realizacji całego zadania to 26.000
miesiąc .
Urząd Gminy Nową Karczma
Magdą Marchewicz
ul . Koście r s ka 9
83-404 Nowa Karczmą

2013-09-0921:4



URZĄD GMINY W NOWEJ WS! LĘBORSKIEJ
ul Grunwaldzka 24

84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA

N o w a W i e ś L ę b o r s k a 2 0 1 3 - 0 9 - 0 2

RR. 1431.6.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w odpowiedzi na wniosek z dnia 29 s ierpnia

2 0 1 3 r, \v sprawie udzielenia i n f o r m a c j i publ ic/nej uprzejmie informuje :

l Gmina Nowa Wieś Lęborska w 2012 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie i

opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Ośrodkiem tresury psów. ..BAJER' -

Shtwomir Twarchiak,- Hotel i schronisko dla psów. Maloszyee l C, 84 - 300 Lębork 4.

2. W 2012 r, na zlecenie Gminy wyłapano i utrzymywano l ! bezdomnych psów.

3. Koszt r e a l i z a c j i zadania w 2012 r. wynosił 36 c>00 zł brutto - odiów, 'zapewnienie

opieki w schronisku oraz transport i utylizacja padKch ywier/.ąt na terenie Gminy.

Płatne ryczałtem w czterech równych ratach.

w'Vsv^vx

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej NIP' 841-10-05-724
ul Grunwaldzka 24 84-351 Nowa Wieś Lęborska REGON. 000542617
T +48 (59) 86 12 428. *4S (591 86 33 064
F +43(59)86 '2 164
e-mait ugnwl(§)nwl p'i
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Temat wniosek o udzielenie inf.publ.
Nadawca Anna Nycnerska <a.nycnerska@miastonowydwor.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Kopia < m. blaszczy k@m iastonowydwor. pl >
Data 30.09.2013 13:57

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad zwierzętami bezdomnymi informuję:
1. W roku 2012 Gmina Nowy Dwór Gdański miała podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki ze
schroniskiem Azyl Spółka z o.o. w Glinczu przy ul. Wierzbowej 19, 83-330 Żukowo.
2. W roku 2012 odłapano i przewieziono do schroniska 12 psów.
3. W roku 2012 na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi w ramach umowy ze schroniskiem wydatkowano 17.000 zł. Powyższa kwota
obejmowała odłowienie, transport, opiekę weterynaryjną i opłatę stałą na schronisko.

Z poważaniem
Anna Nycnerska
podinsp.ds.gospodarki komunalnej
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

(20130930)
Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8858

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

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



Urząd Miejski w Nowym Stawie
ul. Gen. Józefa Bema l j 82-230 Nowy Staw NIP 579-00-15-090 | REGON 00052896 'Jt

tel. 55 271 51 10 fax. 55 271 51 23 | www.nowystaw.pl | um(ąinowvstaw.pl f

Nowy Staw. dnia 02.09.2013 r.

OS.1431.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Urząd Mie j sk i w Nowym Stawie w odpowiedzi na Państwa wniosek udziela następujących
informacji:

l . W 2012 roku Gmina Nowy Staw miała podpisaną umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Zwierząt OTÓŻ „Animals" z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81 391 Gdynia.

2.W 2012 roku było to 14 psów.

3.Opłata jednorazowa za umieszczenie jednego psa w schronisku wynosiła 2000 zł brutto.

Otrzymują:
l .Adresat
2. A/a

Zespół ds. ochrony środowiska, rolnictwa oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
tel. 55 271 51 00 wew. 20 | fax. 55 271 51 23
www.nowystaw.pl | srodowisko@nowystaw.pl



* a i ' Osieczna, dnia \ L')1) 20! ? roku

Or.134l.41.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwiemjt

uLll Listopada 29
Jędrzejów

W odpowiedz? na Wasz wniosek o udzielnie informacji publicznej, na lennu sposobu

, wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi /wter/e iamt i ich wyłapywanie" ,

następujących informacj i .

l , \V 2012 roku gmina Osieczmi miała zawartą urnow-c "K schroniskiem dla bezdomnych

zwierząt ANIMALS \\ Siarogardzie Gdańskim,

2 *A 2012 roku wyłapano l / \ \ i e r / e spsai,

3 \S 20 S 2 roku opłata za rean/utię /adarua wyniosła J 270,00 ZJ opłata jednorazowa za

umieszczenie psa \\ schronisku.

Z po\vażamem

1, Adresat

2, A/a,
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Temat informacja publiczna
Nadawca <ochronasrodowiska@osiek.gda.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 09.09.201308:27

Witam.
Odpowiedź na Wasze zapytanie.

1. Stała umowa z OTÓŻ Animals, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim.
2. Wyłapano dwa psy. Gmina pokryła koszty wyłapania, opieki, leczenia, kastracji i znakowania.
3. Koszty wyłapania i przyjęcia 2 psów - 2340 zł., oraz 500 zł na objęcie patronatem i wsparcie finansowe
festynu na rzecz bezdomnych zwierząt "Pokaż im świat bez krat" w w/w schronisku.

pozdrawiam Romuald Popławski - Urząd Gminy Osiek

90 n-OQ.no 91:4
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Temat Dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca Halina Kamińska <gospodarka@ostaszewo.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona -zwierząt. pl>

Data 03.09.2013 13:57

/* * l

Urząd Gminy w Ostaszewie informuje, że w 2012 roku gmina posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im opieki z Ogólnopolskim Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami "Animals"
Oddział w Gdyni. W roku 2012 wyłapano l psa i zapewniono opiekę w schronisku. Koszt realizacji całego
zadania to 1650 zł.
Z poważaniem: Halina Kamińska

on i T nn m i



Parchowo, 05,09.2013r,

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2013r. Urzqd Gminy Parchowo informuje,
że w 2012r. Gmina Parchowo miała zawartą siałq umowę ze schroniskiem A Z Y L . W
2012r. wyłapano 3 psy a kotów nie wyłapywano. Koszt realizacji w 201 2r. całego
zadania wyniósł 8000zł (za wyłapanie każdego psa 1000 zf + opłata roczna
ryczałtowa 5000 zł)

jh
\
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Temat Udzielenie informacji publicznej zgodnia z zapytaniem z
dnia 29.08.2013r.

Nadawca Straż Miejska w Pelplinie <straz.miejska@pelplin.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 03.09.2013 12:37

Witam
w odpowiedzi na Państwa Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie odpowiadam enumeratywnie na Państwa
pytania:

1. Gmina Pelplin w 2012r. miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki z AZYL Spółka z o.o. w Glinczu ul. Wierzbowa 19, 83-330 Żukowo filia w Kościrzynie przy ul.
Przemysłowej, oraz doraźnie Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie.
2. 3 psy wyłapane z terenu gminy - Azyl Spółka z o.o. i 1 pies Schronisko Tczew.
3. W budżecie gminy na realizację zadań związanych z bezdomnością zwierząt przeznaczono 12000,00 z ł , forma
płatności to ryczałt i jednorazowa opłata za wyłapanie psa.

Z poważaniem
Andrzej Lewicki
Komendant Straży Miejskiej w Pelplinie



RLS.6140,3,2013 Potęgowe, 04,(R20ł3r,

Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W związku z wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2013 roku 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,)poniżej przedstawiam odpowiedzi na
poszczególne pytania:

1. Czy i z kim Gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Gmina w 2012 roku miała podpisaną umowę nr 16/2012 zd ula 17,01,2012 r, na
odławianie bezpańskich psów z firmą Bajer - prowadzącą działalność gospodarczą

nazwą „Ośrodek Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla psów". Umowa
obowiązywała od 17,01.2012 r, do 31,12,2012 r.
Przedmiotem umowy było wykonanie usług polegających na :

odławianiu pozostawionych bez opieki zwierząt domowych na terenie Gminy
Potęgowe
odwiezieniu odłowionych zwierząt do schroniska w Małoszycach
przetrzymaniu w/w zwierząt przez okres 21 dni w schronisku
wykonaniu niezbędnych zabk^ów weterynaryjnych orax leczeniu zwierząt
chorych,

2. Jakie są zbiorcze dmie o ilości zwierząt, wyłapanych i / l u b utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

Zwierząt wyłapanych w 2012 roku było 25 sztuk, w tym;
- 2 sarny
- l kot
- 2.2 psy

3. Jaki był w 2012 r, koszt real izac j i całego zadania i jaka b y ł a forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)0

Koszt realizacji za odławianie bezpańskich psów wynosił w 2012 r, - 30 750,00 zł
Dotyczył opłaty ustalonej w umowie, firma która zajmowała się odławianiem
bezpańskich psów za wykonanie w/w czynności dostawała wynagrodzenie za
odłowioną sztukę zwierzęcia « wysokości S'Oy,»'il /Joneh brut to ,

K.R. ,,4.lr .*?&:.'
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Temat Prabuty - odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca Karol Mościcki - Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
<k.moscicki@prabuty.pl>

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>
Data 30.09.2013 10:57

W odpowiedzi na Państwa email poniżej przesyłamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Ad. 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL" Zielaskowski Artur z siedzibą przy ul. Nad Torem l,

86-300 Grudziądz, podmiot prowadzący również schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Ad. 2. 22 psy

Ad. 3. 83.727,44 zł brutto (koszty obejmują wyłapywanie zwierząt oraz pobyt zwierząt w schronisku - opłata

za każdy dzień przebywania zwierzęcia w schronisku).

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



Pruszcz Gdański 10 września 20113 r.

GK.7021.187.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W związku z wnioskiem w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" podaję następujące dane.
W roku 2012 zawarliśmy umowę na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów z terenu
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański ze schroniskiem OTÓŻ ANIMALS Oddział Schronisko
w Tczewie.
W roku 2012 wyłapano 30 psów, całkowity koszt odłowienia i utrzymania 30 psów wyniósł
54 000 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.



UR24D GM! NY PRUSZCZ GDANSKJ
ul. Wojska Potefciego 30
83-000 Prusacz Gdański

!ei.(0-58j6929400
OK. 1431.9.2013

Pruszcz Gdański, 9 września 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów woj. Świętokrzyskie

maił: pomorskiefaiobrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o udzielenie informacji publicznej, dotyczącej opieki
nad bezdomnymi zwierzętami informuję, iż :

1) Gmina Pruszcz Gdański w 2012 roku udzielała do polowy października 2012 r.
doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki
lekarzowi weterynarii Andrzejowi Pylińskiemu - Lecznica Specjalistyczna Dla Koni i
Małych Zwierząt, 83-034 Trąbki Wielkie ul. Gdańska 18, od połowy października
2012 r, posiadamy umowę z OTÓŻ Animals z siedzibą w Gdyni prowadzącym
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie.

2) W roku 2012 r. z terenu gminy Pruszcz Gdański zostało odłowionych 41 bezdomnych
zwierząt.

3) W 2012 r. Gmina na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydała 55,027,59 zł. Na
koszt ten składa się usługa przekazania i utrzymywania zwierząt w schronisku (płatna
jednorazowo za umieszczenie w schronisku i dalsze utrzymywanie zwierzęcia),
sterylizacja bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna (płatne na podstawie
doraźnych zleceń).
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Temat udostępnienie informacji publicznej z 29 sierpnia 2013
r.

Nadawca Anna Czarnecka <ochrona.srodowiska@przechlewo.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 10.09.201314:17

Dzień Dobry,
w odpowiedzi na złożony przez Państwo wniosek o udostępnienie informacji publicznej
podaję odpowiedzi na przedstawione we wniosku pytania:
1. W 2012 r. Gmina Przechlewo posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z AZYL Sp . z o.o. w Glinczu, filia w Kościerzynie
2. w 2012 r. z terenu gminy Przechlewo wyłapano 11 bezdomnych psów
3. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15.700,00 zł, tym:
- 700,00 zł - wyłapanie i pobyt w Azylu jednego bezdomnego psa ( zgodnie z umową od
01.06.2011 r. do 31.05.2012 r.)
- 10.000,00 zł - wyłapanie i pobyt w Azylu dziesięciu bezdomnych psów ( zgodnie z
umową od 01.06.2012 r. do 31.05.2013 r.)
- 5.000,00 zł - jednorazowa opłata roczna ( zgodnie z umową od 01.06.2012 r. dc
31.05.2013 r. )

Pozdrawiam
Anna Czarnecka-Myszka
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Przechlewo
Ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
tel. 59 83 34 301 wew. 15



Roundcube Webmail : : R E : w n i o s e k o udzie lenie i n f o r m a c j i publicznej https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2&jnbox=O..

Temat REiwniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Marek Mazur - UG Przodkowo <marek.mazur@przodkowo.pl> •^\.

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl> j ' ^ ,
Data 29.08.201308:51 f 'l L.GI

Gmina Przodkowo odpowiada na następujące pytania:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
OTOZ „ANIMALS" z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 41/16.

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
wyłapano 22 psy

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?
Koszt zadania wyniósł 26.400,-zł - opłata ryczałtowa za umieszczenie w schronisku

Marek Mazur
Inspektor ds. zaopatrzenia wsi w wodę

Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo
tel. 0-58685-14-25
fax. 0-58685-13-61
e-mail: marek.mazur@przodkowo.pl
www. przodkowo. pl

Uwaga:
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do
tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej
wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i
może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie
wiadomości bez otwierania załączników.

Attention:
This email is intended solely for the addressee. Access to this email by
anyone else is unauthorised. If you arę not the intended recipient, any
disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be
taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.Should you
receive this message by mistake, you arę hereby notified that any
disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly
prohibited. Please inform the sender by reply transmission and delete the
message without opening the attachments.
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Temat wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Alina Klejna <ochrona_srodowiska@przywidz.pl>

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>
Data 18.09.2013 16:04

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej:

1. Gmina Przywidz w 2012 r. podpisaną umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt
(OTÓŻ) z siedzibą w Gdyni na świadczenie usługi odłowienia i opieki nad bezdomnymi zwierzętami

2. W 2012r. wyłapano 15 szt. psów na koszt gminy Przywidz
3. W 2012r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 21.700,00 zł, płatne za każde zwierzę odłowione z

ternu gminy Przywidz.

Pozdrawiam,
Alina Klejna
podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Przywidz
tel. (O 58) 682 59 90

CZY MUSISZ DRUKOWAĆ TĘ WIADOMOŚĆ? POMYŚL O ŚRODOWISKU.
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Temat Re: zwierzęta - informacja stowarzyszenie obrona
zwierząt .

Nadawca E.Pod UM Puck <epod@miasto.puck.pl>
Odbiorca pomorskie soz <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 09.09.2013 12:29

W ROKU 2012
GMINA MIASTO PUCK
PRZEKAZAŁA:
11 SZTUK PSÓW DO ADOPCJI
11 SZTUK PSÓW ODDANYCH WŁAŚCICIELOM
23 SZTUKI PSÓW UMIESZCZONO W SCHRONISKU
14 SZTYK KOCÓRÓW WYKASTROWANO , KOTY WOLNO ŻYJĄCE
21 SZTUK KOTEK WYSTERYLIZOWANO , KOTY WOLNO ŻYJĄCE

— Original Message —
From: pomorskie soz
To: E. Pod UM Puck
Sent: Friday, September 06, 2013 5:33 PM
Subject: Re: zwierzęta - informacja stowarzyszenie obrona zwierząt .

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.

Proszę o podanie dokładnej liczby psów odłowionych na terenie Gminy w 2012 r,

A. Lechowicz, SOZ

On 06.09.2013 11:37, E.Pod UM Puck wrote:

Wh / zw l/ 2007 Puck dnia 05

Puck, dnia 05.09.2013r.

Urząd Miasta w Pucku

udziela informację publiczną :

dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt odnosząc się do znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt i nałożonych
obowiązkach na gminę ,uprzejmie informuje , iż Gmina Miasto Puck od 2001 roku
podpisuje i kontynuuje umowę z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt z siedzibą w
Gdańsku .

2013-09-0921:5
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Celem programu jest: rozwiązywanie problemów psów bezdomnych , które
stwarzają największe zagrożenie dla ludzi a zwłaszcza dla dzieci, zapewnienie
prawidłowej opieki nad psem , polepszenie stanu sanitarnego i
epidemiologicznego na terenie Gminy wraz z

oznakowaniem ( czipowaniem ) psów .

Towarzystwo corocznie składa oświadczenie o wykonywaniu zadania z należytą
starannością.

Koleina umowa taka Gmina podpisała na rok 2011 i rok 2012 jest umowa z

OTÓŻ ANIMALS z siedziba w Gdyni ul. Świętojańska 417 16 , 81-391Gdvnia .

Zadania jakie powierzono „Animals" są zawarte w §1 niniejszej umowy mają na celi
interwencje , odławianie i odbieranie zagubionych , zabłąkanych bezdomnych
psów zabezpieczenie im opieki weterynaryjnej , opieki bytowej oraz wyszukanie
im domów w celu adopcji . -

W roku 2012 gmina łącznie poniosła koszty związane z realizacją umów w
wysokości

31.500 złotych , w tym wynegocjowano koszt umieszczenia jednego odłowionego psa na kwotę 500
złotych .

Na terenie PGK w Pucku posiadamy czasową przechowalnię psów , gdzie
zwierzęta odłowione przechodzą kwarantannę, w trakcie pobytu na terenie PGK psy
są zbadane przez Lekarza Weterynarii Pana Adama Lipskiego otrzymują
niezbędne leki , pomoc oraz wyżywienie zostają oznakowane i są odbierane do
schroniska . Gmina Miasto Puck ponosi całkowity koszt związany z opieką
weterynaryjną , utrzymaniem zwierząt w ramach umów .

Jednocześnie zawiadamiamy, iż mieszkańcy Pucka posiadający psy nie mogą oddać
psa do czasowej przechowalni bez uzasadnionej potrzeby .

Wymagany jest kontakt z urzędem Miasta w Pucku co do umieszczenia psa oraz
złożenie szczegółowych wyjaśnień co do zbycia się psa.

Możemy zapewnić , że obecnie na terenie naszej Gminy oznakowano eoo mieszkających

U nas psów .Prowadzone są akcje edukacyjne dla mieszkańców Pucka .

Gmina współpracuje również z dwoma placówkami weterynaryjnymi na
podstawie umowy .

Straż Miejska w Pucku została przeszkolona i wyposażona w sprzęt do wyłapywania
bezdomnych zwierząt łącznie z czytnikiem mikroczipów .

2 z 4
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Miasto Puck w 2007 roku zakupiło 30 przystosowanych pojemników na odpady pod

nazwą,, psia toaleta". Z przykrością stwierdzamy , w chwili obecnej zostały one
zniszczone bądź uszkodzone.

W roku 2011 zakupiliśmy 15 sztuk skrzynek ze stali nierdzewnej oraz pakiet
torebek do sprzątania nieczystości po pieskach , rozmieszczono je na terenie miasta
Pucka .

Średnio w roku odławiamy do trzydziestu psów w tym , psy wracają do właścicieli ,
lub znajdują nowych właścicieli bezpośrednio z czasowego przytuliska , pozostałe
około 15 sztuk psów zostają umieszczone w schronisku dla zwierząt „ ANIMALS „
w Dąbrówce koło Wejherowa .

Nadmieniam iż czasowa przechowalnia uzyskała zgodę Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Pucku który z wieloletnich działań gminy miejskiej jest zadowolony i
nie wnosi zastrzeżeń , zostało to określone protokółem kontroli Miasta Puck w
zakresie ochrony zwierząt z dnia 04.10.2010 roku.

Na przełomie roku 2009 i 2010 odłowione psy odbierało Towarzystwo Ochrony
zwierząt „Animais „ a w ramach umowy podpisanej bezpośrednio z gmina od 2011r.
z siedzibą w Gdyni . Część odłowionych psów oddaliśmy do adopcji bezpośrednio
mieszkańcom Pucka.

Roczny koszt obsługi programu i podpisanej umowy roku 2011 wyniósł 24.000,-
tysiące złotych, w roku 2012 zabezpieczono środki w budżecie miasta w wysokości
31.500 ,- tysięcy złotych , w roku 2013 gmina zabezpieczyła łącznie w budżecie

45.000,- tysięcy złotych na wyżej wskazane zadania . W roku obecnym
zwiększyliśmy nakłady na ochronę zwierząt i realizację umów o kwotę 11.000 ,-tysięc\
złotych .

Urząd Miasta w Pucku posiada program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Pucka , na podstawie art.
l la ustawy

O ochronie zwierząt .

Jednocześnie prowadzimy ciągłą akcję sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących
z terenu Miasta Pucka .

Urząd Miasta w Pucku zaprasza wszystkie osoby , stowarzyszenie , zrzeszenia którym na sercu leży
dobro zwierząt, psów i kotów zwłaszcza kotów wolno żyjących do współpracy z mani .

oni-j.nQ.no
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Małgorzata Lewandowska

Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 8777 (20130908)

Wiadomo4M>> została sprawdzona przez program ESET Smart Security.

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

Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 8778 (20130909)

Wiadomoaa zosta3a sprawdzona przez program ESET Smart Security.

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

?n 11-09-0921:53



URZĄD GMIN Y PUCK
ul. l O Lutego 29 -

84-100 PUCH * Puck dnia 12.09,2013r.
ROL.6140.10013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
pomorskie@obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje, że:

1. Gmina Puck w 2012 r. posiadała zawartą umowę z Organizacją pozarządową:
Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ „Animals" z siedzibą
w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia a psy były odławiane do
schroniska w Dąbrówce. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się dr
Adam Lipski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Przychodnia
Weterynaryjna Adam Lipski" z siedzibą w Pucku, ul. Miotka l,

2. Gmina Puck w 2012 r. odłowiła 94 zwierzęta w tym:

- 34 odwieziono do schroniska,

- 28 przekazano do rodzin zastępczych

- 4 oddano właścicielom

-15 poddano eutanazji

- 9 wysterylizowane kotki

- 4 inne

3. Koszt realizacji całego zadania (odłowienia psa z umieszczeniem w sjmronisątt)
wynosił 1300 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
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Temat RE:
Nadawca Urząd Gminy Puck <ugpuck@onet.pl>
Odbiorca 'pomorskie soz' <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 17.09.2013 11:11

Dzień dobry,

koszt ten wyniósł: 49736,20 zł

From: pomorskie soz [mailto:pomorskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Thursday, September 12, 2013 4:39 PM
To: Urząd Gminy Puck
Subject: Re:

Wnoszę o uściślenie przekazywanych danych:

ile wyniósł koszt odłowienia i zapewnienia opieki 94 psom w 2012 n?

A. Lechowicz, SOZ

On 12.09.2013 15:18, Urząd Gminy Puck wrote:

2013-09-21 15:14
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Temat Wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych psów i
kotów w Redzie

Nadawca Mariola Okrucińska <inwestycje2@reda.pl>

Odbiorca < pomorskie@obrona-zwierzat pl >

Data 27.09.201315:10

Dzień dobry.
W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 29.08.2013 r. informuję że,
1) w 2012 r. w Gmina Miasto Reda miała podpisane umowy :
a)zfirmą „CANIS" 84-100 Puck, ul. Przebendowskiego 23/10 na wyłapywanie bezdomnych
psów i kotów,
b) z firmą Ośrodek Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla Psów „BAJER" w Małoszycach,
84-302 Lębork 4, na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku.
2) w 2012 r. na terenie Redy wyłapano 59 bezdomnych pów i 13 kotów, z czego 41 psów i 7
kotów trafiło do schroniska.
3) Z ww. firmami mieliśmy podpisane umowy ryczałtowe, a całkowity koszt realizacji tego
zadania wyniósł 96 776.00 zł.
z poważaniem
Mariola Okrucińska
tel. 58/678-80-12



Z - c a B U R M I S T R Z A M I A S T A R U M I ,

tel. (58) 671 94 10, 671 94 26, 679 65 00 burmistrz.rg@um.rumia.pi

Rumia, dnia 2013-08-30
PGMOS.6140.17.2013

email: pomorskie@obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt z dnia 29.08.2013roku, poniżej
przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

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

W 2012r Gmina zawarła stałą umowę z:

• Panem Krzysztofem Linardem, prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą
„CANIS"- Krzysztof Linard z siedzibą przy ul. Przebendowskiego 23/10 w Pucku na
wyłapywanie, przetrzymywanie i przekazywanie bezdomnych zwierząt na terenie
miasta Rumi.

• Panem Sławomirem Twardziakiem, prowadzącym firmę Ośrodek Tresury Psów Hotel
i Schronisko dla Psów „Bajer" w Małoszycach z siedzibą przy ul. Mieszka I 19/4 w
Lęborku, na przyjmowanie i przetrzymywanie porzuconych lub bezdymnych
zwierząt.

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

Wykaz odłowionych zwierząt na terenie miasta Rumia w roku 2012.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

SUMA

Ilość odłowionych zwierząt
PSY

16
14
10
12
15
9

11
6
6
8
8
8

123

KOTY
-
-
1
7
-
1
2
-
2
-
6
1

20



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

Realizacja całego zadnia miała charakter ryczałtowy, płatność dokonywana z dołu w
okresach miesięcznych. W przypadku Pana Linarda całość zadania wyniosła 36.900,00zł
brutto za okres od 01.07.2012r, do 31.12.2012r. , natomiast u Pana Twardziaka 66.065,76 zł
brutto za okres od 01.01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Z poważaniem

wyk. A.R.
a/a

Wydział Pol i tyki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Te/. '(58) 679 65 II. 67965 61. 67l 65 60. 679 65 03

pgmos&.um. ninua.pl. k. bielinskaCai.itm. rumia.pl



Ryj ewo 2013-09-13

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Dot. Odpowiedzi na maiła dotyczącego „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

Pkt 1. W 2012 r. gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt AZYL w Glinczu przy ul. Wierzbowej 19, 83 - 330
Żukowo, filia w Kościerzynie.

Pkt 2. Łącznie z terenu Gminy Ryj ewo zostało zabranych do schroniska 24 psy

Pkt 3. Wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc w kwocie 2.000 zł brutto. Łączny koszt
24.000 zł.



Roundcube Webmail :: Gmina Rzeczenica https://poczta.cal.pl/°_task=maii&_action=print&_uid=10&__mbox=.

Temat Gmina Rzeczenica
Nadawca Beata Montusiewicz <ocos@rzeczenica.pl> "*
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 30.08.2013 10:35

Gmina Rzeczenica - udzielenie informacji publicznej.

1. W 2012 r. Gmina Rzeczenica miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

zapewnienie im opieki z :

AZYL DLA BEZDOMYCH ZWIERZĄT, Glincz przy ul. Wierzbowej, 83-330 Zukowo;

2. W 2012 r. zostało wyłapane 8 psów.

3. W 2012 r. opłata roczna za utrzymanie schroniska 2 000 zł brutto i 600 zł brutto za psa.

Jędrzejów, 29.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

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

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

Podstawa prawna naszej prośby:



Sadlinki, dnia 01.10.2013r.

Oś.6134.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 września bieżącego roku Urząd Gminy w
Sadlinkach informuje, iż w 2012 roku mieliśmy podpisaną umowę z firmą „Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe Daniel" z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Nad Torem l na wyłapywanie
oraz opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Gminy Sadlinki.

W 2012 roku zostało wyłapanych i przyjętych do schroniska siedem bezdomnych
psów. Całkowity koszt jaki gmina poniosła w w/w roku wyniósł 46.682,19 zł. (kwota słownie:
czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 19/100) brutto.

Powyższa kwota związana jest z wyłapywaniem i późniejszym utrzymaniem zwierząt
w schronisku - odpłatność miesięczna po wystawieniu faktury VAT.

Krzysztof Krzemień
Podinspektor do spraw Ochrony Środowiska i

Gospodarki Komunalnej



Sierakowice 02.09.2013 r.

RSR.6140.10.13

Pani Agnieszka Lechowicz

Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2013, Urząd Gminy Sierakowice przesyła następujące

informacje:

1. Gmina wyłaniała Wykonawcę usług w zakresie odłowu i odbioru bezpańskich

i bezdomnych psów bez stosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych , gdyż wartość

usługi nie przekraczała w złotych równowartości 14000 euro. Ofert było niewiele a te. które

przysyłano do Urzędu zawsze były droższe i mniej korzystne od wybranej.

2. W 2012 r. na wykonanie ww. usług wybrano Spółkę z o.o. ,.AZYL" w Glinczu. Filia

w Kościerzynie, przy ul. Przemysłowej.

3. Koszt usługi oraz ilość odłowionych psów i wykonanych interwencji przedstawia się

następująco:

2012 rok - 24,0 tyś. zł.-ryczałt ; odłowiono 16 psów + 3 szczeniaki. Łącznie

przeprowadzono 24 interwencji w terenie.

4. Kotów nie odławiano .

5. Zgodnie z Programem Ochrony Zwierząt w Gminie Sierakowice zawarto umowę z

Lekarzem Weterynarii, na opiekę dotyczącą zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Z poważaniem

Marian Regliński

Kierownik Referatu Rolnictwa



Roundcube Webmail :: Wniosek o udzie lenie i n f o r m a c j i p u b l i c z n e j https://poczta.cal.pl/?_task=tnail& action;=print&_uid=29&_mbox=.
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Cdi

Temat Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Ireneusz Zwarra <ireneusz@skarszewy.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 02.09.201307:55

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/iub zapewnianie im opieki?

AZYL Sp. z o.o., w Glinczu ul. Wierzbowa 19, 83-330 Żukowo, filia w Koś ierzynie przy ul. Przemysłowej

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

w 2012 r. z terenu gminy Skarszewy wyłapano 19 bezdomnych psów

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)7

koszt realizacji wynosił 50000,00 zł, forma płatności ryczałtowa

Z poważaniem

Ireneusz Zwarra



Skórcz, dnia 09 września 2013 r.

NI P 5 9 2 - l s

SM. 1431,17.2013

Pani Prezes

Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

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.1198), Burmistrz Miasta Skórcz

udziela informację publiczną na wniosek złożony w dniu 29.08.2013 r, w

następującym zakresie:

1. W roku 2012 Gmina Miejska Skórcz miała stałą umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im pobytu i opieki w schronisku z AZYL DLA

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT GLiNCZ, ul. Wierzbowa 19, 83-330 Zukowo, Filia Azyl

Kościerzyna, ul. Przemysłowa.

2. W roku 2012 z terenu miasta Skórcz wyłapano i umieszczono w schronisku 2 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania za 2012 r. wyniósł 12000,00 złotych. Opłata

ryczałtowa 1000,00 złotych miesięcznie.

B u R m i s T



: ;,,,!; ,^,"^, Skórcz, dnia 04.09.2013 rok

RÓL 6140.2.2013

Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie

Dotyczy: ud/ielenia informacji nublic/nei.

Działając na podstawie art. l O ustawi- z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r., Nr 1 1 2 , póz. 1198 ze zm.) Wójt Gminy Skórcz
udziela informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie g m i n y Skore/.

1. Gmina Skórcz w 2012 roku miała zawartą umowę na wyłapywanie be/.domnych
zwierząt i zapewnianie im opieki ze schronisk iem dla zwierząt OTÓŻ Animals w
Starogardzie Gdańskim, ul. Hennanowska 34. 83-200 Starogard Gdański.

2. W 2012 roku nie wyłapano i nic umieszczono \\ schronisku żadnego psa z terenu
gminy Skórę/,.



URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Słupsk, 02.09.2013 r.

GKMiOŚ-RKŚ.lX.6140.67.2013

W odpowiedzi na Pani e-maila z dnia 29.08.2013 r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej uprzejmie informuję, iż uchwałą Nr XX/279/12 z dnia 28 marca 2012 roku Rada Miejska
w Słupsku dokonała likwidacji jednostki budżetowej Miasta Słupska - Schroniska dla Zwierząt w
Słupsku. Aktualnie, od dnia l lipca 2012 roku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku
prowadzone jest przez organizację pozarządową - Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami OTÓŻ Animals. Niniejsza organizacja wyłoniona została na podstawie otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: zapewnianie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska
dla zwierząt w Słupsku, na okres od l lipca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z zapisami umowy Miasto Słupsk na realizację zadania zapewniania opieki nad
zwierzętami bezdomnymi przeznaczyło:

> na okres od 01.07.2012 do 31.12.2012 r. - kwotę 250 000 zł,
> na rok 2013-500 000 zł.

Środki przekazywane są w transzach, po przedłożeniu przez OTÓŻ Animals sprawozdania
częściowego z realizacji powierzonego zadania.

W okresie od 01.07.2012 do 31.12.2012 r. do schroniska przyjęto 314 psów i 168 kotów.
Do adopcji wydano 257 psów i 77 kotów. Zabiegom sterylizacji poddano 52 psy i 37 kotów oraz 35
kotów wolno żyjących. Tut. Wydział nie jest w posiadaniu danych dot. ilości wyłapanych
i utrzymanych w Schronisku od 01.01.2012 do 30.06.2012r. bezdomnych zwierząt. Wszelkie
rejestry zwierząt przebywających w Schronisku na skutek dotychczas likwidacji Jednostki Miasta
zostały zdeponowane do archiwum.

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Anna Grabuszyńska



Odpowiedź na e-maila

URZĄD MIEJSKI
76-200 SŁUPSK

Słupsk, 23.09.2013 r.
GKMiOŚ-RKŚ.IX.6140.67.2013

Pani
Agnieszka LECHOWICZ
PREZES
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie udostępnienia informacji
publicznej w zakresie liczby zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt Miasta Słupska
uprzejmie informuję, iż pismem z dnia 19.09.2013 r. Pani Anna Strąk - Zastępca Kierownika
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku wskazała, iż w okresie od l stycznia
do 30 czerwca 2012 roku do Schroniska przyjęto 177 psów i 33 koty.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska

Edward Zdzieborski
ZASTĘPCA PREZYDENTA



Roundcube Webmail :: Fw: Odpowidźna wniosek o u d z i e l e n i e infor.. . https://poezta.cal.pl/°_task=mail&^action=print&_uid=;16&jTibox=.

Temat Fw: Odpowidź na wniosek o udzielenie informacji /"""""N,
publicznej _-lSJ[

"*"*\. •-»,,..
Nadawca Marcin <marcinl@gminaslupsk.pl> W*"* f**-S\
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl> j *la*»tili.. •

Data 30.08.2013 13:23

Ad. l. Gmina Słupsk w 2012 r. była z w i ą z a n a umową ze Strażą Ochrony Zwierząt z siedzibą w Siemienicach, ul. Dębowa l, 76-200
Słupsk, http://www.sozslupsk.pl/

Ad. 2. w 2012 r. na terenie całej Gminy wyłapano 44 psy i 27 kotów, przeznaczonych do adopcji zostało 17 psów i 21 kotów.

Ad. 3. W 2012 roku koszt zbiorczy wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wynosił - 27.000 zł (opłata
ryczałtowa)

Pozdrawiam
Marcin Leśniak
U.G. Słupsk

From: JoannaS
Sent: Thursday, August 29, 2013 8:40 AM
To: Marcin Leśniak
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

From: Wojciech Kurczyk
Sent: Thursday, August 29, 2013 7:56 AM
To: Joanna Szmidt
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

to chyba do Was ;>

From: pomor5kie@obrona-zwierzat.pl
Sent: Thursday, August 29, 2013 12:34 AM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 29.08.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na pytania:

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

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



Roundcube Webmail :: RE: wniosek o udzie lenie informacj i publ icznej https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=2&_mbox-O.

Temat RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Sławomir Głąb <wicewojt@smetowograniczne.pl>

Odbiorca 'pomorskie soz1 <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 30.08.201308:06

W roku 2012 odłowiono 5 psów,

From: pomorskie soz [mailto:pomorskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Thursday, August 29, 2013 4:49 PM
To: Sławomir Głąb
Subject: RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej

lcal

Witam.

Odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2.

Wnoszę o podanie liczby zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.

A. L echo wic z, SOZ

On 29.08.2013 12:48, Sławomir Głąb wrote:

Witam,
Poniżej udzielam informacji dotyczących wniosku o udzielenie inf. publicznej.

Ad.l Tak Gmina miała podpisaną umowę na 2012 rok na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnianie im opieki. AZYL Sp. z o.o w Glinczu, ul. Wierzbowa 19. 83-330
Żukowo, Mariusz Dewo.
Ad.2 Dane te prowadzi i przechowuje firma zajmująca się wyłapywaniem i
opieką zwierząt.
Ad.3 Koszt wyniósł 18 000,00 zł, płatne ryczałtem co miesiąc po 1500,00 zł.

From: Gmina Smętowo Graniczne [mailto:uq@smetowograniczne.pl]
Sent: Thursday, August 29, 2013 10:22 AM
To: wicewojt@smetowograniczne.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Małgorzata Torłop
Sekretariat Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym
ul. Dworcowa 10
83-230 Smętowo Graniczne
tel/fax : (58) 56-19-033 / (58) 56-19-520

From: pomorskie@obrona-zwierzat.pl [mailto:pomorskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Thursday, August 29, 2013 12:35 AM
To: magistrat@ u m. rnalbork.pl; sekretariat@gmina.malbork.pl; woa@umig.miastko.pl;



Somonino,dnia 04.10.2013 r.

Pani

Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 29.08.2013 r.

Urząd Gminy w Somoninie poniżej udziela informacji publicznej na temat sposobu i skutków

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

ustawą o ochronie zwierząt:

Ad. 1. Gmina w 2012 roku udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki firmie: Ośrodek Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla psów „BAJER" -

Sławomir Twardziak - Małoszyce k/Lęborka.

Ad. 2. W roku 2012 odłowiono i utrzymywano na koszt gminy 17 psów oraz 3 koty.

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 22 140 zł. Płatność następowała za

każdorazowe umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Z poważanie[MBi]m:

Marek Brusznicki - insp. ds. ochrony środowiska i
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Temat udzielenie informacji-wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Nadawca Grażyna Dragan <Grazyna.Dragan@um.sopot.pl>

Odbiorca 'pomorskie@obrona-zwierzat.pl' <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Kopia Elżbieta Turowiecka <Elzbieta.Turowiecka@um.sopot.pl>, Małgorzata Reszka
< M a l g o r z a t a . R e s z k a @ u m . s o p o t . p l >

Data 03.09.2013 16:15

Sopot, d n i a 03.09.2013 r.
IOS.1431.18.2013.il!

STOWARZYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29.08.2013 r. - Wydział Inżynierii i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Sopotu informuje;
1. Gmina Miasta Sopotu nie posiada odrębnej umowy na w y ł a p y w a n i e bezdomnych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt z
terenu Sopotu wykonywane jest przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddz. Sopot w ramach zawartej umowy i środków przeznaczonych na prowadzenie schroniska
w Sopocie.
Prowadzenie Schroniska powierzono TOnZ w Polsce oddz. w Sopocie na podstawie umowy nr 34/Fn/ll z dn. 12.01.2011 r.
2. W roku 2012 przyjęto do schroniska 67 psów i 39 kotów z interwencji, odławiania, wypadków.
3. Na prowadzenie schroniska w roku 2012, przeznaczono kwotę 350 tyś. złotych w ramach której wykonywane było odławianie
bezdomnych z

Z poważaniem

GRAŻYNA DRAGAN
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Urząd M i a s t a Sopotu
Ul.Kościuszki 25/27 . 81-704 Sopot
Tel.(+48 58) 52 13 788 , f a x : (+48 58) 551 01 33
http://www.sopot .p l



Stara Kiszewa, dnia 30 sierpnia 2013 r.

l l i •.'.<•.'.,_l l • ^ ' \•...,. ./ ' ' ' l • I

URZĄD GMINY STARA KISZEWA

ul. Ogrodowa l, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 60 20. fax 58 687 60 42
N1P 591-10-05-654 REGON 000-547-141

Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na Pani maił z dnia 29.08.2013r. informuje, że Gmina Stara Kiszewa w 2012r. miała
podpisaną umowę na odławianie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku z firmą- Spółka z o.o. Azyl w
Glinczu, siedzibą przy ul. Wierzbowej 19, 83 - 330 żukowo, filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej.
W 2012 roku na terenie tut. gminy wyłapano 14 sztuk bezdomnych psów, koszt realizacji całego zadania wyniósł
18.000,00 złotych, /opłata miesięczna 1.500,00 złotych/.
Na terenie tut. gminy nie stwierdza się wolno żyjących kotów.

Z poważaniem
Jarosław Ossowski
insp. ds. ochrony środowiska
Tel. 586876040

Uprzejmie informuję, iż ww. sprawę prowadzi Pan:

Jarosław Ossowski
tel. 58 6876040
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Temat Udzielenie informacji publicznej
Nadawca Urząd Gminy Stare Pole - Ochrona środowiska <ochrona-

srodowiska@starepole.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierząt. pl>

Data 11.09.2013 11:06

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 10 ust. l ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 póz. 1198), udostępniam
informację publiczną, zgodnie z zakresem przedstawionym we wniosku:

1. W 2012 r. Gmina Stare Pole miała podpisaną umwę na wyłapywanie bezdomnych psów ze
schroniskiem "Azyl" z Kościerzyny.

2. W 2012 r. z terenu Gminy Stare Pole łącznie odłowiono i umieszczono w schronisku 6 bezdomnych
psów.

3. Łączna koszt za odłowienie i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku, który Gmina Stare
Pole poniosła w 2012 r. to 24 tyś. zł. Płatność miała formę ryczałtową - 2 tyś. zł miesięcznie.

Informację sporządziła:
Lucyna Szymańska
inspektor ds. ochrony środowiska
i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Urząd Gminy Stare Pole



U(?ąd M i a s t a S t a r o g a r i J G d a ń s k i
Starogard Gdański, 2013-09-05

WO-ORG.6140.2.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świftokrzys ,kie
tel. 607171 458

W odpowiedzi na wniosek o u d z i e l e n i e in formac j i p u b l i c z n e j przedstawiam odpowiedzi na zadane
pytania.

1 . W Gminie Miejskiej Starogard Gdański funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt
prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Anirnals", które na
podstawie umowy zajmuje się wyłapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami z
terenu gminy,

2. W 2012 roku stan zwierząt w schronisku wynosił 1 1 8 (97 psów o 2 i kotów) w przeciągu
całego roku przybyło 496 -zwierząt (364 psów i 132 kotów), schronisko opuściło 446
zwierząt: adopcja - 423 (324 psów i 99 kotów), oddano właścicielom - 23 psy.

3. Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 173.160.- zł. OTÓŻ „Animals" prowadzi
schronisko na podstawie urnowy z Gminą Miejską Starogard Gdański na wsparcie realizacji
zadania publicznego d!a organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o woiontariacie prowadzące
działalność na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Dotacja na utrzymanie
schroniska przekazywana była w miesięcznych transzach.

2 9 B S t a f t g a r d Gdański, ul. Gdańska 6 tóU + ^ŚSjMiiiS WsUWH wmstiropii
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Temat Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca gcistarogard <gcistarogard@op.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 03.09.2013 12:36

ADM.1431.19.2013.DP
Urząd Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 6C7 171 458 (po godz. 15;
www.obrona-zwierzat.pl

Wójt Gminy Starogard Gdański na podstawie art. 4 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Ad l. Na terenie Gminy wyłapywaniem bezdomnych psów zajmuję Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt przy ul. Hermanowskiej 24 w Starogardzie Gdańskim,
jednocześnie Gmina podpisała umowę z Lecznicą Weterynaryjną, S.C. Józef
Grygorcewicz, Andrzej Migoń, Wiesław Synak przy ul. Tczewskiej 25 w Starogardzie
Gdańskim.

Ad. 2. Gminy Z terenu odłowiono w 2012 r. 40 bezdomnych psów.

Ad 3. Na potrzeby realizacji zadania Urząd Gminy przeznaczył 48000 zł. Opłata jest
jednorazowa w momencie przyjęcia psa do schroniska.

Odpowiedzi udzieli:

Pan Marcin Walkowski

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Pozdrawiam,

Damian Plewako
Inspektor ds. GCI i EOD
tel. O 58 56 250 67 wew.30

Urząd Gminy
w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
NIP 592-10-02-278
tel. O 58 56 250 67
fax. 058 5 6 2 4 6 4 1

www.starogardgd.ug.pl
www.bip.starogardgd.ug.pl
www.starogardgdanski.eboi.pl

Niniejsza wiadomość jest własnością Urzędu Gminy i może zawierać
informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie jesteście Państwo
właściwym adresatem lub otrzymaliście Państwo te wiadomość na skutek
pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć
otrzymana wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione

Ań A~) 1 f . '
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Temat dzielnie informacji publicznej
Nadawca Dorota Letkiman <d.letkiman@starydzierzgon.pl> ,, ;;
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Kopia Sekretariat <urzad@starydzierzgon.pl> f * U«.w«/S
Data 02.09.201309:11

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina Stary Dzierzgoń ma podpisaną umowę z AZYL sp. z o o w Glinczu ul. Wierzbowa 19, 83-330
Żukowo, filia Kościerzyna ul. Przemysłowa na prowadzenie działań interwencyjne- profilaktycznych
dot. psów, polegającą na odławianiu bezdomnych psów i umieszczaniu ich w Azylu

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

W 2012 roku trafiło do schroniska 9 psów.

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

Połata roczna za opiekę weterynaryjną i utrzymanie schroniska wyniosła 5000,00 zł -płatna
jednorazowo

Wynagrodzenie za psy przekazane do schroniska wyniosło 9000,00 zł- płatne na bieżąco za każdego
psa

Pozdrawiam
Dorota Letkiman

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu
Stary Dzierzgoń 71
82-450 Stary Dzierzgoń
tel. 055 2761481/82; fax. 055 2761483
www.starydzierzgon.pl



Roundcube Webmail :: Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie info... https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=97&_mbox=.

Temat Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca OCHRONA ŚRODOWISKA U.G. Stary Targ
<ochronas@starytarg.pl>

Odbiorca pomorskie soz <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.09.201307:06

Koszt realizacji zadania w roku 2012 wyniósł 12.000zł.

Original Message
From: pomorskie soz
To: OCHRONA ŚRODOWISKA U.G. Stary Targ
Sent: Tuesday, September 10, 2013 3:38 PM
Subject: Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Informuję, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 3.

Proszę o podanie kosztu realizacji zadania w 2012 r.

A. Lechowicz, SOZ

On 10.09.2013 11:59, OCHRONA ŚRODOWISKA U.G. Stary Targ wrote:

Urząd Gminy w Starym Targu
ul. Świerczewskiego 20
82-410 Stary Targ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Stary Targ, 10.09.2013;

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje, iż w roku 2012 wyłapywaniem bezpańskich psów z ternu gminy Stary
Targ oraz zapewnienim im opieki w schronisku zajmowała się firma AZYL Sp. z o.o. w Gliczu, ul. Wierzbowa 19, 83-330 Żukowo, W roku 2012 do
wyłapania zgłoszono 17 bezpańskich psów. Opłata za wyłapywanie bezpańskich psów była uiszczana ryczłtowo.

Otrzymują
1. Adresat (pomorskietgjobrona-zwierzat.pl)
2. a/a

?.0n-09-ll 19



STEGNA
32-103 STEGNA, ni. Gdańska 34
ff-552478171 L H52478395 Stegna, dnia 10 września 2013 r.
'"[GON U0747S39 W W9206968J

GKD-K.6140.12,2013

Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj, świętokrzyskie
teL 607171458
pomorskie@obrona-zwierzat.pl

Dot.. Wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na e-mail z dnia 29.08,2013 r., poniżej udzielam odpowiedzi na Pani pytania:

Ad. l W 2012 r. Gmina Stegna miała podpisaną umowę całoroczną ze Spółką z 0,0. AZYL

w miejscowości Głincz ul. Wierzbowa, 83-330 Żukowo. W zakresie umowy uwzględniono

odławianie psów, transport do schroniska, pobyt w Azylu wraz z opieką weterynaryjną,

Ad. 2 W 2012 r. wyłapano i umieszczono w Azylu 24 psy.

Ad. 3 W 2012 r. za każdego psa Gmina Stegna zapłaciła 1.000,00 zł (schwytanie, transport

do schroniska, pobyt w Azylu wraz z opieką weterynaryjną) w sumie 24,000,00zł. Ponadto

Gmina uiściła jednorazową opłatę roczną za opiekę wet. i utrzymanie schroniska w wysokości

5.000,00zł„ Razem opłaty za schronisko wyniosły 29.000,00zł.

Osobną umowę Gmina Stegna podpisała z lekarzem weterynarii Panem Bolesławem

Szerenieta. Płatność za każda usługę z osobna. Razem 1.380,00zł.

Otrzymują:
1) adresat
2) a/a

82-103 STEGNA, ul. Gdańska 34, Centrala 55 247 8171, 55 247 81 72,
REGON 170747939, NIP 579-20-69-687, FAX 55 247 83 95, adres e-mail: gmina@stegaa.pl
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3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który mamy przelać
należną optetę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
tel. 607 171 458 (po godz. 15}
www.obrona-zwierząt.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

Dzień Dobry.
W odpowiedzi na Państwa e-mail informuję, że w 2012 r. Gmina Stężyca miała zawartą urnowe na opiekę
nad bezpańskimi zwierzętami z przedsiębiorstwem Azyl Sp. z o.o. z siedziba w Glinczu, przy ulicy
Wierzbowej 19. Łączny koszt jaki poniosła Gmina na te cele wynosi 24000 zł. W 2012 r. na podstawie art. 9a
ustawy o ochronie zwierząt (Dz. u. z 2003 r., Nr 106, póz. 1002 z pózn. zm.) mieszkańcy gminy, którzy
napotkają porzuconego psa lub kota powiadomiająo tym fakcje Posterunek Policji w Stężycy, który
następnie przekazuje informację o takiej sytuacji do przedsiębiorstwa Azyl sp. z o. o. celem interwencji.
Szczegółowa ewidencja dotycząca działań przeprowadzonych w 2012 r. znajduje się w schronisku firmy AZYL
Sp. z o.o.

Pozdrawiam
Jarosław Stencel



77-143 sruiwnrmro

RI. 1431.9.2013.EB Studzienkę, dnia 10,10.2013 r.

Pani

AGNIESZKA LECHOWICZ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

«!, 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2013 r. w sprawie udzielenia informacji

publicznej (data wpływu do tui Urzędu 30.09.2013 r.) Urząd Gminy w Studzienkach

uprzejmie informuje, że wcześniej nie otrzymaliśmy z Państwa strony żadnego pisma.

Jednocześnie informujemy:

1. Gmina Studzienkę na rok 2012 podpisała urnowe ze schroniskiem „AZYL dla

bezdomnych zwierząt" Glincz, ul. Wierzbowa 19, 83-330 Zukowo na odławianie, transport i

opiekf weterynaryjną podczas pobytu w schronisku.

2. 7 psów.

3. - Opłata roczna w 2012 r.: 5000,00 zł brutto.

- Jednorazowa opłata za schwytanie psa i pobyt w schronisku w 2012 r.: 1000,00 zł brutto.

- Koszt realizacji całego zadania w 2012 r.: 12000,00 zł brutto,

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a.
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cal
Temat odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji

publicznej
Nadawca sekretarz@subkowy.pl <sekretarz@subkowy.pl>

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierząt. pl>
Data 02.09.2013 10:02

SG. 1431.41.2013

Urząd Gminy Subkowy - w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej podaje:

ad l - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska
41/16, 81-391 Gdynia

ad 2 - 10 psów

ad 3 - 18.000 zł, - opłata jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.

Informację przygotował: Andrzej Kołodziej - inspektor

Opowiada za treść: Regina Jankowska - Sekretarz Gminy

l 7 l
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Temat Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca BIP Urzędu Gminy w Sulęczynie <info@bip.suleczyno.pl>

Odbiorca < pomorskie@obrona-zwierzat. pl >
Data 24.09.2013 15:01 ncal

OA.1431.37.2013
11.09.2013r.

W odpowiedzi na poniższyw niosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina zawarła umowę z firmą AZYL SP. z o.o. ul. Wierzbowa 19, 83-330 Zukowo (schronisko w
Glinczu).

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?
Zostało dołowionych 10 psów.

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa
za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?
Koszt tego zadania wyniósł 10.000,00 zł (opłata jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa).

Kinga Zaworska
Sekretariat
Urząd Gminy Sulęczyno

Przepraszamy za tak późne wysłanie odpowiedzi, ale niestety nie działała nam poczta e-mailowa z uwagi na
awarię serwera.

Original Message
From: pomorskie@obrona-zwierzat.pl
To: magistrat@um. malbork. pl; sekretariat@gmina. malbork. pl; woa@umig. miastko, pl;
wojt@mikolajkipomorskie. pl; ug@miloradz. malbork. pl; urzad@morzeszczyn.pl; urzad@nowakarczma.pl;
ugnwl@nwl.pl; urzad@miastonowydwor. pl; um@nowystaw.pl; gminaosieczna@home. pl;
urzad@osiek.gda.pl; ug@ostaszewo.pl; gmina@parchowo.pl; urzad@pelplin.pl; sekretariat@potegowo.pl
biuro@prabuty.pl; sekretariat@pruszczgdanski. pl; urzad@pruszcz-gdanski. pl
ug@przodkowo.pl; sekretariat@przywidz.pl; urzad@pszczolki.pl
ugpuck@onet.pl; sekretariat@reda.pl; urzad@um.rumia.pl
urzadgminy@sadlinki. pl; sierakowice@sierakowice. pl

ug@przechlewo.pl;
sekretariat@miasto. puck. pl;

ug@ryjewo.pl; gmina@rzeczenica.pl;
skarszewy@skarszewy. pl; miasto@skorcz.pl;

wo|t@gminaskorcz.pl; admin@slupsk.ug.gov.pl; urzad@um.slupsk.pl; ug@smetowograniczne. pl;
sekretariat@smoldzino.com. pl; ug@somonino.pl; ums@sopot.pl; urzadgminy@starakiszewa. pl;
ug@starepole.pl; ratusz@um.starogard.pl; starogardgd@ug.pl; urzad@starydzierzgon.pl; ug@starytarg.pl
gmina@stegna.pl; stezyca@gminastezyca.pl; ug@studzienice.pl; urzad@subkowy.pl; sekretariat@suchy-
dab.pl; info@bip.suleczyno.pl; kancelaria@szemud.pl; sztum@sztum.pl; info@sztutowo.ug.gov.pl;
info@um.tczew.pl; urząd@gmina-tczew. pl; ugtrabki@pro.onet.pl; trzebielino@poczta.fmstrona ;
biuro@tuchomie.pl; bom1@um.ustka.pl; urzad@ustka.ug.gov.pl; miasto@weiherowo.pl;
sekretariat@ug.weiherowo.pl; ug@wicko.pl; um@wladyslawowo.pl; gmina@zblewo.pl;
uqzukowo@zukowo. pl
Sent: Thursday, August 29, 2013 12:34 AM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Jędrzejów, 29.08.2013 r.



Roundcube Webmail:: pieski https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=135&_mbox...

Temat pieski
Nadawca Bogdan Hewelt <bogdanhewelt@szemud.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 04.10.2013 15:37

Witam !
Przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na emaila:

1. W roku 2012 Gmina Szemud miała podpisaną umowę na odłów z OTÓŻ Animals Gdynia ul.Świętojańska
46/16 81-391 , Schronisko w Tczewie

2. W roku 2012 odłowiono 24 psy które zostały przewiezione do schroniska w Tczewie

3. Roczny koszt 24 000.- zł płatne ryczałtowo po 2 000.- zł miesięcznie

Pozdrawiam Bogdan Hewelt



Sztum dnia 30.08.2013 rok

GKV.6140.15.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów woj.. Świętokrzyskie

Odpowiadając na wniosek z dnia 29.08,2013 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:
Ad.l.
Umowę na odławianie bezdomnych psów w roku 2012 podpisano ze Spółką z o.o. „Azyl"
w Glinczu.
Ad.2
Koty wolno-żyjące nie są odławiane ponieważ, nie znaleziono schroniska, które podpisało by
umowę na ich odławianie W roku 2012 dokonano 12 zabiegów sterylizacji kotów. Koty i
bezpańskie psy są objęte opieką weterynaryjną. Bezpańskie psy są odławiane rocznie w ilości
od 20 do 30 sztuk.
Ad. 3.
W roku 2012 wydatkowano kwotę około 38.000,00 złotych, na realizację programu ochrony
zwierząt.
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 powyższej kwocie zawarte są
wydatki związane z transportem . leczeniem i obserwacją bezpańskich psów, sterylizacją
kastracją kotów i psów, dokarmianiem bezpańskich kotów itp.

Przygotowała Grażyna Żotędowskatel. 55 6406316



Roundcube Webmail :: RE: Wysyłanie wiadomości e - m a i l : in formac j . . . https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_Lud=40&_mbox=.,

Temat RE: Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja publ za
2012 "

Nadawca Grażyna Żołedowska <grazyna.zoledowska@sztutn.pl>
Odbiorca 'pomorskie soz1 <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 02.09.2013 12:46

Witam Ad,2
Dokładna liczba 20 psów

From: pomorskie soz [mailto:pomorskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, August 30, 2013 2:40 PM
To: Grażyna Żołedowska
Subject: Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja publ za 2012

Witam,

Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w p k. t 2.

Wnoszę o podanie dokładnej liczby psów odłowionych z terenu Gminy w 2012 r.

A. Lechowicz, SOZ

On 30.08.2013 14:08, Grażyna Żołedowska wrote:



Roundcube Webmail :: Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie info... https://poczta.cal.pl/?_task==mail&_action=print&_uid=l 10&_mbox..

Temat Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Nadawca UG Sztutowo Anna Góra <a.gora@sztutowo.internetdsl.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.09.2013 12:26

From: UG Sztutowo Anna Góra
Sent: Thursday, September 12, 2013 12:24 PM
To: UG Sztutowo Anna Góra
Subject: Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Sztutowo, dnia 2013-09-12

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji dot. udostępnienia informacji publicznej z zakresu ochrony
zwierząt, uprzejmie informuję że w 2012 z terenu Gminy Sztutowo odłowiono 8 psów.
Anna Góra
UG Sztutowo

From: UG Sztutowo Anna Góra
Sent: Monday, September 09, 2013 3:22 PM
To: pomorskie soz
Subject: Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Sztutowo, dnia 2013-09-09

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W zakresie informacji dotyczącej liczby psów odłowionych z terenu Gminy Sztutowo w 2012 r, Urząd wystąpi do
schronika o podanie właściwych danych. Sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki. Dane zostaną Państwu
niezwłocznie, po ich otrzymaniu dostarczone. Łączny koszt na realizację zadania w 2012 roku wyniósł -17600 zł.
Informację przygotowała
Anna Góra
UG Sztutowo
tel. 55 247 81 51 wew. 32

From: pomorskie soz
Sent: Friday, September 06, 2013 5:26 PM
To: UG Sztutowo Anna Góra
Subject: Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Informuje, iż Państwa odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi w pkt 2 1 3 .

Proszę o podanie liczby psów odłowionych z terenu Gminy w 2012 r. oraz kwoty wydatkowanej na
realizację zadania w 2012 r.

A. Lechowicz, SOZ



Roundcube Webmail :: Re: Odpowiedz na wniosek o udzielenie info... https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=l lO&jnbo;

On 06.09.2013 10:46, UG Sztutowo Anna Góra wrote:

Sztutowo, dnia 2013-09-06

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29.08.2013 r.w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, uprzejmie informuję co następuje:

Pytanie 1:
Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i/lub zapewnianie im opieki?
Odpowiedz:
Gmina Sztutowo w 2012 r. miała podpisaną umowę ze Spółką z 0.0. „AZYL" mieszczącą się W GliriCZU,
przy ul. Wierzbowej 19, 83-300 Żukowo, filia w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej, NIP
589-18-000-494, REGON 192942492, KRS spółki 0000172881, nr weterynaryjny dla (
schroniska 22063401, reprezentowaną przez Pana Mariusza Dewo

Pytanie 2:
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?
Odpowiedz:
W 2012 r. gmina nie prowadziła statystyk dotyczących podejmowanych interwencji.
Pytanie 3:
Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w
schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Odpowiedz:
Miesięczna forma płatności-ryczałt. Składniki wynagrodzenia ryczałtowego: opłata
weterynaryjna w czasie pobytu w Azylu, transport, schwytanie.

Informację przygotowała
Anna Góra
inspektor ds. gospodarki komunalnej,
mieszkaniowej i ochrony środowiska

Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo



Roundcube Webmail :: Urząd Miejski Tczew https://poczta.cal,pl/?_task=mail&_action=print&_uid=37&_mbox=.

Temat Urząd Miejski Tczew
Nadawca Iwona Base (UM Tczew) <base@um.tczew.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Kopia Przyłucka Agnieszka <przylucka@um.tczew.pl>
Data 02.09.2013 10:59

Tczew 02.09.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

WSK. 1431.12.2013. IB

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie udzielając informacji
publicznej informuje:

1. W 2012 r. Gmina Miejska Tczew miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im opieki z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony
Zwierząt OTÓŻ ANIMALS Gdynia.

2. W 2012 r. wyłapano 80 bezdomnych psów. Natomiast na wyłapywanie i prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt Gmina przeznaczyła kwotę 210 000 zł.

3. W 2012 r. na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydano kwotę 210
000 zł płatną do 10 każdego miesiąca, po uprzednim rozliczeniu środków
finansowych za poprzedni miesiąc, w wąskości 1/12 w/w kwoty.

Iwona Base
Wydział Spraw Komunalnych



Roundcube Webmail :: Fwd: Informacja publiczna - Stowarzyszenie ... https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=105&_mbox.

Temat Fwd: Informacja publiczna - Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Nadawca Joanna Szlicht <sekretarz@gmina-tczew.pl>
Odbiorca <pornorskie@obrona-zwierzat.pl> J"L f", **\l !

Data 11.09.201316:18 r \ L«^31,'<>,,>>

Wiadomość oryginalna
Tematilnformacja publiczna - Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Data:Wed, 11 Sęp 2013 15:15:38 +0200
Nadawca:Józef Stelmach <jstelmach@gmina-tczew,pl>

Adresat;<sekretarz@gmina-tczew.pl>

Tczew, dnia
10.09.2013

SK.1431.32.2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

Jędrzejów, woj.
świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.08.2013 r. Urząd Gminy w Tczewie uprzejmie informuje, ze:

1. W 2012 r. Gmina Tczew posiadała umowę na odławianie i dalsze utrzymanie bezdomnych zwierząt (psów) ze schroniskiem dla zwierząt „Azyl" Sp.
z o.o. w Glinczu, przy ulicy Wierzbowej 19, 83-330 Zukowo, filia Kościerzyna przy ulicy Przemysłowej. Umowę zawarto w dniu 02.01.2012 r. na czas
określony od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. W 2012 r. z terenu gminy Tczew odłowiono i przekazano do Azylu 17 bezdomnych psów.

3. Całkowity koszt realizacji zadania określony w punkcie l wyniósł 24000,00 zł brutto.

Forma płatności: wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości 2000,00 zł brutto.

l 7 l



Trąbki Wielkie, dnia 29.08.2013 r.

WZP.OŚ. 1431.30.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej informuję, że
zadanie zapobiegania bezdomności oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Gmina powierzyła
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich.

ZGKiM w Trąbkach wielkich zawarł następujące umowy:
1. na odławianie zwierząt bezdomnych ich leczenie oraz opiekę z Lecznicą Specjalistyczną

dla Koni i Małych Zwierząt w Trąbkach Wielkich,
2. na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Trąbki Wielkie z OTÓŻ

„Aninmls" z siedziba w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 14/16,
3. na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z Rolniczą Spółdzielnią

Produkcyjną w Kłodawie.

Przedstawiam poniżej zestawienie ilości odłowionych zwierząt oraz kwoty wydane na ten
cel w poszczególnych latach:
2010-15 547,10 zł

- psy 39 szt- 11 267 J O zł
- sarny 16 s/t- 3 424,00 zł
- dziki 4 szt - 856.00 zł

2011 - 13 986,00 zł
- psy 42 szt-11 372,40 zł
- koty 3 szt--604,80 A
- sarny 3 szt - 648,00 zł
- dziki 3 szt - 648,00 zł
- lis l szt - 129,60 zł

2012 - 16 567,60 zł
- psy 39 szt 11 189,20 zł
- koty 2 szt - 500,00 zł
- samy 9 szt - 2 270,00 zł
- dziki 7 szt-l 830 ,00 zł
- borsuki 2 szt - 500,00 zł
- żmij c-25 O zł

Płatność realizowana była na podstawie faktur za każde wyłapane bezdomne zwierzę oraz za
każde zwierzę przekazane do schroniska.



Roundcube Webmail :: udzielenie informacji publicznej https://poczta.cal.pl/?_ task=mail&_action=print&_uid=53&_mbox=.

Temat udzielenie informacji publicznej
Nadawca Helena Grabowska <h.grabowska@trzebielino.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona -zwierząt. pl>

Data 04.09.2013 10:33

W związku z zapytaniem z dnia 29.08.2013r. udzielamy informacji na pytania :
1. W roku 2012 gmina Trzebielino miała umowę w sprawie zapewnienia opieki nad bezpańskimi

psami i kotami ze Schroniskiem dla Zwierząt w Słupsku.
2. Ilość wyłapanych zwierząt; psów-3 , kotów -3
3. Koszt realizacji - 770 zł jeden pies i - 200 zł jeden kot

UG Trzebietino

A n c\c n n.



Roundcube Webmail :: udzielenie informacji publ icznej https://poczta.cal.pl/?_task=mail&_action=print&_uid=98&_mbox=

Temat udzielenie informacji publicznej
Nadawca Joanna Piekarska <j.piekarska@tuchomie.pl>

Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Odpowiedź do <j.piekarska@tuchomie.pl>

Data 11.09.201309:28

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 sierpnia 2013r. uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Tuchomie w 2012 roku miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki

wyłapanym bezdomnym zwierzętom ze Schroniskiem dla Zwierząt w Słupsku.
2. W 2012r. Gmina Tuchomie wyłapała 3 psy i przekazała je do schroniska.
3. Koszt przekazania 3 psów wyniósł 2.700,00zł - opłata jednorazowa za

umieszczenie w schronisku za jednego psa zgodnie z umową wynosiła
900,00zł.

Z poważaniem:
Sekretarz Gminy Tuchomie
Joanna Piekarska

e-mail: sekretarz@tuchomie.pl
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Roundcube Webmail :: informacja publiczna https://poczta.cal.pl/?_task=mail&__action=print&_uid=96&_mbox=..

Temat informacja publiczna
Nadawca Sylwester Ugorski <os@ustka.ug.gov.pl>
Odbiorca <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>

Data 10.09.2013 15:29

Ustka, dnia 09.09.2013 r.

GEO.6140.9.2013

Pani

Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów

Odpowiadając na Pani wniosek o udzielenie informacj i publicznej przesłany pocztą elektroniczną dnia 29.08.2013 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 2012 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 (OTÓŻ Animals Gdynia) przy ul. Portowej 20.

2. Ilość bezpańskich zwierząt wyłapanych z terenu G m i n y Ustka w 2012 roku, którym zapewniono opiekę w w/w schronisku to 6

psów i 4 koty.

3. Koszt realizacji zadań z tym związanych to kwota 5 000 zł w 2012 r. Forma płatności jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia

w schronisku.

Gmina Ustka

ul. Dunina 24

76-270 Ustka

1 "t r\r\ i r\



W e j h e r o w s k i Z a r z ą d N i e r u c h o m o ś c i K o m u n a l n y c h

Zarząd 84-200 Wejherowo uL Jana III Sobieskiego 251
Nieruchomości
Komunalnych N|p 588-217-68-14 REGON 192985797

Wejherowo, dnia 09 wrzesień 20i3r.

TR.3981/ /RG/13

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie w nawiązaniu do
Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z dnia 2 września br., informuje, że w roku 2012r., Gmina Miasta Wejherowo
zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Wejherowa Programem opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w ce lu realizacji ww. Programu
miała podpisane stosowne umowy z :

Ad l) . Zakładem Usług Komunalnych w Wejherowie, który wykonywał zadania
wyłapywania bezdomnych, potrąconych przez pojazdy czy tez martwych zwierząt z terenu
administracyjnego miasta Wejherowa, czasowym ich przetrzymywania oraz na podstawie
odrębnej umowy odwożeniu ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt do m. Małoszyce
oraz dwoma lecznicami weterynaryjnymi odnośnie udzielania pierwszej pomocy
zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz udzielania pierwszej pomocy
zwierzętom bezdomnym.

Ad 2). W roku 2012 na koszt Gminy zostały wyłapanych oraz utrzymywanych 76
bezdomnych psów,

Ad 3). W roku 2012 koszt realizacji całego zadania Programu - wyniósł 129 300, 00 zł
.Natomiast formy płatności były różne w zależności od zapisów w stosownych umowach
zawartych z. ŻUK Wejherowo, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt czy tez z
poszczególnymi lecznicami weterynaryjnymi.

Z poważaniem:

Z-ca CfWłEKTORA

ini, Jarakldw Jędrzejeteski

otrzymują:

1 . adresat.
2. Urząd Miejski w Wejherowie, P l . J. Wejhera 8. 84-200 Wejherowo.
3. a/a

tfe! /fax {58} 677 5000 lub 6 7 2 4 7 97 www.wznjyj!



URZĄD GMINY WICKO
84-352 Wieko 60 e-mail ug@wicko.pl

tel (+48 59) 861-11-82, 861-11-83
fax (+48 59) 861-11-01

Wieko, 11.09.2013r.
RS.6140.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt Jędrzejów
pomorskie@obrona-zwierzat.pl

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 29 sierpnia 2013r. (data wpływu:
29.08,2013r.) na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do

.informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 ze zm.) informuję:
1) Gmina Wieko zawarła w 2012 roku, umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony

Zwierząt OTÓŻ Animals z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 41/16,
2) w 2012 roku, odłowiono 9 psów, które zostały umieszczone w schronisku dla zwierząt

w Dąbrówce Młyn. Koty, jako zwierzęta wolno żyjące - nie są odławiane,
3) w 2012 roku, tut. Urząd poniósł koszty odłowienia bezpańskich psów w wysokości -

11.250,00zł. Powyższą kwotę, wpłacono jednorazowo, na rachunek bankowy OTÓŻ
Animals.

W Ó J/T GMINY W I C K O

mgr i-HŻ.TJariusz Waleśkieu/icz

Otrzymują:
1. Adresat na adres pomorskie@obrona-zwierzat.pl
2, A/a
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Żukowo, dnia 13.09.2013r.
KŚR-ŚR.6140.36.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. Główna 21-Miłocice
55-220 Jelcz- Laskowice

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzieleniu informacji publicznej, Urząd Gminy
Żukowo udziela informacji w zakresie:

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

Odp. Gmina Żukowo współpracowała w 2012r. z Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Zwierząt OTÓŻ ANIMALS Gdynia ul. Świętojańska 41/16; 81-391 Gdynia.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/ kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012r.?
Odp. w 2012 roku z terenu gminy Żukowo odłowiono 150 bezdomnych psów i 3
chore wolno żyjące koty.

3. Jaki był w 2012r koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inną)?
Środki finansowe: 1600,00 zł za jednego dorosłego psa i 1200,OOzł, zajednego
szczeniaka.

Załącznik:
l . Zestawienie roczne wyłapanych/ odłowionych

zwierząt z terenu Gminy Żukowo w 2012r.

Otrzymują:
l. Adresat
2.a/a

Sporządził: W. Dolina
Data sporządzenia 13.09.2013r.



Zestawienie roczne wyłapanych/ odłowionych zwierząt z terenu Gminy Żukowo w 2012r.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 i
10
11
12

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Dorosłe psy
6x 1400,00

l l x 1400,00
12x 1400,00
9x 1400,00

l l x 1400,00
7x 1400,00
7x 1400,00

15x 1400,00
5x 1400,00

10x 1600,00
10x 1600,00
l l x 1600,00
Razem: 114

Młode psy szczeniaki
5x 1200,00
lx 1200,00
5x 1200,00
lx 1200,00
lx 1200,00
4x 1200,00

2x 1200,00

7x 1200,00
10x1200,00
Razem: 36

Ilość odłowionych bezdomnych psów
1 1 psów
12 psów
1 7 psów
1 0 psów
12 psów
1 1 psów

7 psów
15 psów
7 psów

10 psów
17 psów
21 psów
Razem: 150

Uwagi

Koszty za odłowienie bezdomnego psa OTÓŻ Animals od 01 stycznia 2012r. do 30 września 2012r.

1. 1400zł za jednego psa

2. 1200zł za jednego szczeniaka

Koszty za odłowienie bezdomnego psa OTÓŻ Animals od 01 października 2012r. do 31 grudnia 2012r.

3. 1600zł za j ednego psa

4. 1200zł za jednego szczeniakac

5. 1000 zł za j ednego bezdomnego kota

Wyłapano/odłowiono 3 chore wolno żyjące koty
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