
G M I N Y BESTWINA
43-512 Bestwina

ul. Krakowska 111
Bestwina, dn. 9 kwietnia 20Q8r.

GB.7082-1/09

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

Dot. wniosku o udzielenie inforamcji publicznej.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję,
że:
1. Gmina Bestwina w 2008 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Firmą Handlową Kowalczyk
Beata, z siedzibą w Cieszynie ul. Cicha 10.
2. W 2008 r. wyłapano i umieszczono w schronisku trzy bezdomne psy.
3. Koszt zadania wyniósł 2562 zł. Były to jednorazowe opłaty za wyłapanie i
umieszczenie zwierząt w schronisku.

Wó~.Otrzymują: vP?
iztź. iefakwodniAdresat mgr ̂  tefa$W°dniak

a/a.



URZĄD MiLjSKa w Bedrinle
W Y D Z I A Ł I N W E S T Y C J I
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IGK.II.7080-6/4/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 30.03.2009 r. dotyczącego wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przekazuję informacje w przedmiotowej sprawie.

Usługi polegające na „Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt na terenie miasta Będzina w roku
2008" realizowała Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jurczyk 42-400 Zawiercie ul. Strumień
Wierczki 27.

Wykonawcą zadania obejmuj ącego"Przyjn':owanie i przechowywanie dostarczonych zwierząt
domowych z terenu miasta Będzina w schronisku dla zwierząt w roku 2008" było Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Chorzowie 41-500 Chorzów ul. Opolska 36.

Na przestrzeni roku przekazano do schroniska 167 bezdomnych zwierząt domowych, w tym:
137 psów
30 kotów.

Łączny koszt zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w roku
2008 wyniósł ok. 133.409,60 zł, w tym:
- za wyłapywanie (forma ryczałtowa) 24.009,60 zł.
- za schronisko 109.400,00 zł.

Forma płatności za umieszczenie zwierząt w schionisku była jednorazowa i wynosiła:
- za umieszczenie w schronisku psa - 700,00 zł.
- za umieszczenie kota - 450,00 zł.

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Kojnunalnej

KOPIA: , _ .
a/a mgrjtóz.Jpwslaw Kima

Wyk. E.M.
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fex 032 237-7M-80

Nr MK.7080-5/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. Urząd Gminy Bobrowniki informuje,
że w 2008 roku gmina miała zawarte umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z F.H.U. Jurczyk Mariusz, adres: Strumień Wierczki 27, 42-400 Zawiercie oraz
z „Schroniskiem dla Zwierząt, Anna Jarząbek ^dres: ul. l-go Maja, 42-674 Miedary.
W 2008 roku wyłapano i umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt 15 psów.

Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 13 188,00 zł brutto.
Opłata za wyłapanie bezdomnych zwierząt przekazywana była ryczałtowo, natomiast
za ulokowanie w schronisku płacono jednorazowo od każdej sztuki.



GMINA BOJSZOWY
43-220 BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35
t e l . 21-89-366

21-89-183
21-89-072
21-89-071f a x

N I P : 646-10-30-746

BIURO OCHRONY
ZWIERZĄT

UL Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak pisma: RTS-7080/1/2009 Bojszowy, dnia 20.04.2009 r.

sprawa dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2008 -2009.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r informuje , że w Gminie Bojszowy

wyłapywanie bezdomnych psów wykonywane jest na zlecenia zamawiającego w formie

umowy o dzieło z Panem Gbrielem Klaja zam. 43-150 Bieruń ul. Skrzetuskiego 7 .

W roku 2008 wykonano 7 interwencji wyłapania i umieszczenia w schronisku dla zwierząt ,

na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 5559,00 złotych.

Wyk. E.N.

ffif r ł j f f . Henryk Wrata



Boronów, dnia 06.04.2009.
URZĄD GMINY

42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2

Tel. (034) 366-98-15, Fax 366-98-14

R-7082/20/2009

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

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "

Urząd Gminy Boronów stosownie do Państwa pisma z dnia 30 marca 2009r. wpływ
do tutejszego Urzędu Gminy w dniu 02.04.2009r. udziela odpowiedzi na zadane pytania
jak niżej:
a.d. 1. Gmina Boronów miała zawarte umowy w 2008r. :

- na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska z podmiotem
gospodarczym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ZAMEX " Miasteczko Śląskie

- na zapewnienie opieki schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Boronów z Schroniskiem w Mysłowicach prowadzonym przez Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami w Polsce.

a.d. 2. w 2008 r. z terenu Gminy Boronów przekazano do Schroniska w Mysłowicach pięć
bezdomnych zwierząt,

a.d. 3. koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2008r. 5329,98 zł.
- płatność za opiekę schroniska była formą miesięcznego ryczałtu.
- płatność za wyłapanie i odwoź do schroniska odbywała się na bieżąco za każdą
interwencję w/g umowy.

WÓJTA

otrzymują:
1.Adresat/fax/0226155282
2. a/a



URZĄD GMINY
vr Brenne}

43^38 BRSNNA

Nr 0^*^52/5/09 Brenna, dnia 02.04.2009r.

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

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu w dniu

01.04.2009r. informujemy:

ad. l

W roku 2008 Gmina miała podpisaną stałą umowę z Panią Beatą Kowalczyk,

prowadzącą Schronisko dla zwierząt w Cieszynie przy ul. Cichej 10 na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt pozostających bez opieki i przewiezienie ich do schroniska.

Schronisko świadczyło Gminie usługi także w zakresie zbierania, transportu

i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt.

ad. 2

W roku 2008 wyłapano i umieszczono w Schronisku 12 psów.

ad. 3

Gmina na całe zadanie w roku 2008 wydała 9.374 zł ( w tym także koszty utylizacji

zwierząt martwych). Za usługę płatność następuje przelewem. Za psy wyłapane

i umieszczone w schronisku ponosi się jednorazowy koszt.

WÓJT OiV\lNV
" BRENNA.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Lubiński Przemysław" <lubinski.p@gmina.buczkowice.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 8 kwietnia 2009 15:05
Temat: dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej

Buczkowice, dnia 08.04.2009r.

GKiB 7050-22/2009

Pan -

Tadeusz Wypych

Kierownik Biura Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "Argos"

dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.03.2009r.

Odpowiadając na wniosek jak wyżej, wyjaśniam:

1. Gmina Buczkowice od maja 2008r. ma zawarte porozumienie z Gminą Bielsko-Biała, w ramach
którego wyłapywane są bezdomne zwierzęta i zapewniana jest im stosowna opieka w bielskim
schronisku.
2. W 2008r. na terenie Gminy Buczkowice wyłapano i umieszczono w schronisku w Bielsku-Białej 17
zwierząt.
4. Gmina Buczkowice w 2008r. poniosła koszty na w/w zadanie w kwocie 12 730zł. Płatności
realizowane są na podstawie comiesięcznej opłaty ryczałtowej.

Z poważaniem

mgr inż. Przemysław Lubiński
Urząd Gminy Buczkowice
43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730
tel. 0-33 499 00 66 wew. 34
e-mail: lubinski.p@gmina.buczkowice.com.pl

2009-04-08



URZĄD MIEJSKI, 41-902 BYTOM, UL. PARKOWA 2
tel. 032 281 20 51, fax. 032 281 58 75

www.um.bytom.pl

WYDZIAŁ EKOLOGII tel. 0-32 28-36-339

Bytom, dn. 8 kwietnia 2009 r.
ZE.0717-4-3/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
30 marca 2009 r. informujemy, że Gmina Bytom dysponuje Schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu przy ul. Łaszczyka 18. W 2008 r. gmina miała
podpisaną umowę na zarządzanie schroniskiem z Zakładem Robót Drogowych
i Terenów Zielonych Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 21.

Gmina będąc właścicielem schroniska realizuje przy jego pomocy zadania wynikające
z ustawy o ochronie zwierząt, poprzez m.in. wyłapywanie, szczepienie, kastrację czy
sterylizację zwierząt. Dodatkowo Gmina poprzez swojego zarządcę organizuje „akcje"
mające na celu m.in. znalezienie opiekunów dla bezpańskich zwierząt przebywających w
schronisku, zapewnia hotel dla zwierząt oraz grzebowisko.
Na terenie naszego miasta w 2008 r. wyłapywano ok. 70 psów miesięcznie, natomiast w
schronisku zgodnie z umową mogło jednorazowo przebywać ok. 160 psów i 30 kotów. W
większości przypadków schronisko, każdego miesiąca posiadało pełną obsadę bezpańskich
zwierząt. Gmina dodatkowo dopuszcza możliwość by do schroniska przyjmowano zwierzęta
z gmin ościennych w ilości
do 30 sztuk. Wszelkie kwestie z tym związane regulują odrębne umowy.

W 2008 r. ze środków własnych gminy przeznaczono kwotę w wysokości
ok. 340.000,00 zł m.in. na eksploatację Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Bytomiu przy ul. Łaszczyka 18. Dodatkowo Gmina prowadziła naprawy
w schronisku mające na celu polepszenie bytowania zwierząt oraz zapewniała
zarządzającemu schroniskiem samochód służbowy, pokrywając w całości koszty jego
eksploatacji.

Dodatkowo informujemy, że w roku 2008 wdrożono procedury uchwałodawcze, które
spowodowały, że od 2009r. każdy pies w Bytomiu, w tym również w schronisku będzie
zarejestrowany poprzez wszczepienie pod skórę zwierzęcia mikroprocesora.

W związku z tym, że przedmiotowa informacja przesłana jest w formie elektronicznej,
uprzejmie wyjaśniam, że jeżeli życzą Państwo sobie odpowiedzi
w formie pisemnej, prosimy o informację w tej sprawie i ww. stanowisko zostanie Państwu
przedstawione również pisemnie.

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Andrzej Panek

Otrzymuje do wiadomości:
ZE -aa.
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Chełm Śląski 06.04.2009
T
4% Chełm śląsk', ul. ™k,e8c,2
w 225-75-03, fax 225-75-

GG.I.7062&72009

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

^Urząd Gminy Chełm Śląski informuje ,iż w roku 2008 Gmina miała
zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Firmą Handlowo -
Usługową Mariusz Jurczyk Zawiercie ul. Strumień - Wierczki 27.
Wszystkie bezdomne zwierzęta w ilości 32 sztuk trafiły do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 16 .
Koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt w roku 2008 wynosił 7.349,96 złotych
brutto (rozliczenie za każde złapane zwierzę ); a koszt pobytu w schronisku wynosił
21.050 złotych brutto (rozliczenie ryczałtowe za dany miesiąc do limitu 24 sztuk oraz
850 złotych za każdą następną sztukę ).

mgr inz. w Jagoda



Chorzów, dnia 17.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.20009r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania w 2008r. „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informujemy, że:

ad. l wyłapywaniem zwierząt w Chorzowie zajmuje się Straż Miejska, opiekę nad
zwierzętami na podstawie stałej umowy z Miastem prowadzi Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Oddział Chorzów;

ad. 2 wyłapano 503 zwierzęta, w schronisku przebywało średnio 360 sztuk zwierząt;

ad. 3 wydano na opiekę nad zwierzętami w schronisku 279 400 zł na podstawie umowy z
TOŻ w Chorzowie, płatne miesięcznie ryczałtem.



URZĄD GMiNY w CHYBIU
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

tei./fax 033/856-10-96
NIP 543-15-81-555

RRG.0717-2/09 Chybie 07.04.2009 r.

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

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2009 r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Urząd Gminy w Chybiu informuje, iż wałęsające się po terenie gminy bezdomne zwierzęta
odbierane są przez Firmę Handlową Beata Kowalczyk, ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn, która
w Cieszynie prowadzi Schronisko dla Zwierząt „AZYL". Z niniejszą firmą nie posiadaliśmy
w 2008 r. podpisanej umowy, ale zwierzęta zawsze były odbierane przez nią po zgłoszeniu
telefonicznym.

Gmina posiada zabezpieczone w budżecie gminy środki na korzystanie z usług
schroniska dla zwierząt. Tak więc umieszczenie zwierząt w schronisku wiąże się
z uregulowaniem jednorazowej opłaty w wysokości 610 zł/szt. i finansowane jest to ze
środków własnych gminy. W 2008 r. gmina oddała do schroniska w Cieszynie 7 psów, co
wiązało się z wpłaceniem kwoty w wysokości 4.270 zł na rzecz schroniska.

Z-ca Wórita Gminy

dr Andrajej Bura
ć

Opracowała:
mgr inż. Gabriela Krymiec

Otrzymują:
- Adresat
- a/a



WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa l a , 42-793 Ciasna

RGK.SK 7062/1/2/09 Ciasna, dnia 9 kwietnia 2009r.

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

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

L Czy i z kim gmina miała w 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Gmina nie miała podpisanych żadnych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Udzielano zlecania na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu „ZAMEX" Dorota Kufel, Miasteczko Śląskie.
Gmina zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom umieszczając je w Sierakowie
Śląskim na terenie weterynarii w kojcach i szukając dla nich nowych właścicieli.
Większości porzucone psy są psami rasowymi i dlatego jak na razie znajdowały się
osoby, które były zainteresowane takimi psami.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2008 roku?
Gmina w 2008 roku wyłapała i utrzymywała 10 szt. bezdomnych zwierząt.

3. Jaki był w 2008 r. koszt realizacji całego zadania i j aha była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
W 2008 roku koszt całkowity realizacji zadania opieki i wyłapywania bezdomnych
zwierząt na terenie Gminy wyniósł l .274,89 zł. W tym zakupiono karmę dla psów
(359,89 zł), wyłapanie i dowóz do kojców do Sierakowa Śląskiego (634,40 zł), objazd
gminy w celu zlokalizowania bezdomnych zwierząt (280, 60 zł).

Z poważaniem

Zup, WÓJ^TT

rfgr inż. Grzegorz Konicki
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalne)



Cieszyn, dnia 2.04.2009 r.
Urząd Miejski w Cieszynie
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

OŚR.3.6134-4/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. informuję, iż Gmina Cieszyn w drodze
przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2006 r. zawarła umowę z panią Beatą Kowalczyk
prowadzącą działalność gospodarczą pn. „Firma Handlowa Beata Kowalczyk" z siedziba w
Cieszynie, ul. Cicha 10, na realizację zadania pn. „Całodobowa obsługa schroniska dla zwierząt
przy ul. Cichej 10 w Cieszynie". Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
a) całodobową obsługę schroniska dla zwierząt przy ul. Cichej l O w Cieszynie,
b) wyłapywanie i transport do schroniska zwierząt bezdomnych z terenu miasta Cieszyna - na
wezwanie upoważnionych służb lub osób,
c) zapewnienie wyżywienia dla zwierząt przebywających w schronisku,
d) zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt przebywających w schronisku.

Umowa obowiązuje do 31 mają 2009 r. Za wykonaną usługę wykonawca pobiera
ryczałtowo wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6.000,00 zł brutto.

W 2008 r. do schroniska przyjęto 126 psów z terenu Gminy Cieszyn.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr Aleksander Dorda



uiUĄD MIEJSKI
w Czechowicach-Dziedzlcach

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
43-502 Czechowice-Dziedzice

F-^)Ś:75§2w-ia4I/ł09 Czechowice-Dziedzice
dn. 09.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniem", uprzejmie informuję, że:

1. Gmina Czechowice - Dziedzice w 2008 r. miała zawartą umowę na stałe

wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z umieszczaniem w schronisku

z Firmą Handlową Beata Kowalczyk z siedzibą w Cieszynie przy ulicy

Cichej 10, jednocześnie jednokrotnie skorzystała z usług Miejskiego

Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku - Białej z siedzibą

w Bielsku - Białej przy ulicy Reksia 48.

2. W 2008 r. z terenu gminy Czechowice - Dziedzice wyłapano

i umieszczono w schronisku 39 szt. bezdomnych zwierząt.

3. Zgodnie z umową obowiązującą w 2008 r., koszt wyłapania i umieszczenia

l szt. bezdomnego zwierzęcia wynosił 800 zł (brutto), a płatności za

wykonaną usługę regulowane były co miesiąc.

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska

Bernadetto

Otrzymują:
1. Adresat
2. K/ew/D.Jurczyk
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Czeladź 02.04.2009r.

BK-RM. 7082-06/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03.2009r. informujemy:

Ad1.

Gmina Czeladź w 2008r. miała podpisane następujące umowy

z Zakładem Robót Drogowych i Terenów Zielonych Sp. Z o.o. z siedzibą w

Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 21, na przyjmowanie i przechowywanie w

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Łaszczyka 18 w Bytomiu psów

i kotów dostarczonych z terenu miasta Czeladź.

z Firmą Usługowo - Handlową z siedzibą w Zawierciu, ul.Strumień Wierczki

27 na interwencyjne wyłapywanie bezdomnych psów i kotów na terenie

Czeladzi wraz z ich dostarczaniem do schroniska dla zwierząt w Bytomiu.

Ad 2.

Ilość wyłapanych i oddanych do schroniska (utrzymywanych na koszt gminy)

bezdomnych zwierząt w 2008r: 77 sztuk.

Ad 3.
Nazwa zadania

przyjmowanie i przechowywanie w schronisku
bezdomnych zwierząt

interwencyjne wyłapywanie bezdomnych psów i
kotów

RAZEM koszt:

Kwota
(PLN)

22.749,95

19.032,00

41.781,95

Forma płatności

Płatność na podstawie miesięcznych
wykazów przyjętych do schroniska
bezdomnych zwierząt
ryczałt



TT ~ Urząd Gminy Czernichów s LUrząd Gminy Czernicliow Ł J

z siedzibąw Tresnej
34-311 CZERNICHÓW 1 n 1 "/-ir-iin ppl^d nr 9

pow. żywiecki - woj. śląskie Lii- ^J Wlt/t-JS-d III /-
lei. (0-33) 866-12-94, 866-13-25 o /i o i i /^ • i - i -Vłox (o-33) 866-12-87 34-J 1 1 Czernichów k. Żywca

NIP W-Nn*$3?re85269 tel. (0-33) 866-13-25 fax (0-33) 866-12^"

RLG-6052/2/2009 Czernichów, dnia o3.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37 A
W a r s z a w a

Dotyczy : opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Urząd Gminy Czernichów informuje, że w 2008r gmina udzielała zlecenia dla
doktora weterynarii celem zabrania bezdomnych zwierząt (były to tylko psy) i dostarczenia
ich do schroniska. Koszt transportu, szczepienia, całej kwarantanny pokrywał Urząd Gminy.
W 2008r mieliśmy osiem przypadków umieszczenia w schronisku bezdomnych piesków.
Koszt realizacji za rok 2008 wyniósł 3.150 zł. W każdym przypadku za usługę płaciliśmy
przelewem po wystawieniu faktury.

Otrzymują :
1. Adresat
2.A/a W.P



URZĄDGWNYłRfflASU
44-230 Czerwionka - Leszczyny

ul. Parkowa 9
|»l 0324295911, 0324295988
118324311766 NłP642^0047-26 n_ njl onnoCzerwionka-Leszczyny 07.04.2009 r.

GKiL.7080-5/09

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dn.30 marca 2009 r. informuję, że Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny miała podpisaną stałą umowę w roku 2008 na opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy ze Schroniskiem dla Zwierząt przy
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku.

W ubiegłym roku umieszczono w tym schronisku 74 zwierzęta (głównie psy)
i za opiekę nad nimi zapłacono (w formie comiesięcznego ryczałtu) łącznie
za cały rok 62 000,-zł.

okalowej
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Częstochowa, 2009-04-28

Km.1.7080-4/09

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

Dot. udzielenia informacji publicznej.

W związku z wnioskiem z dnia 30 marca br. o udzielenie informacji
publicznej odpowiadam na postawione przez Państwa pytania:
1. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Częstochowy wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Częstochowa zajmuje się podmiot, który prowadzi
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząr w Częstochowie. Działania te mają
charakter stały. W 2008 r. umowę kompleksowego prowadzenia Schroniska
zawarto z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w
Częstochowie, wyłonionym w wyniku przetargu,
2. w 2008 r. przyjęto do schroniska 1067 psów, 438 kotów oraz 71 innych
zwierząt (ptaki, gryzonie, sarny) łącznie 1576 zwierząt i utrzymywano je na koszt
gminy,
3. koszt realizacji całego zadania (kompleksowe prowadzenie Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt) zgodnie z umową zawartą na okres od 1.01.2008 r. do
ji. 12.2003 r. Gpi&Wcii na 450 tyś. Zi. Forma płatności - ryczałtem.

aa
PK

riaczeinik
Wydziału Komunalnego

' lmgr Jr/ż./Halina Szczerba

Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Komunalny

ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-75-06, fax. 34 370-71-70

www.czestochowa.pl, krn@czestochowa.um.qov.pl



UR7AD MfEJSKI
w Dąbruwte Oc.- '-iczej

Dąbrowa Górnicza, dnia 06.04.2009 r.

WKM.5251-6/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30.03.2009 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania p.n.: „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt uprzejmie informuję iż:

1. Umowa Nr ZP/203/WKM/07 z dnia 21.12.2007 roku, na zadanie p.n.:
„Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów
i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej oraz wykonywanie
zabiegów kastracji i sterylizacji" - schronisko z siedzibą w: Chorzów ulica
Opolska 36.

Umowa Nr ZP/181/WER/2005 z dnia 05.05.2005 roku (obowiązywała do dnia
30.04.2008 r.) oraz bieżąca urnowe Nr ZP/35/WKM/08 2 dnia 2S.Q4.2008 r.,
na zadanie p.n.: „Wyłapywanie i dowóz do schroniska dla bezdomnych
zwierząt psów i kotów z terenu Dąbrowy Górniczej", Firma Handlowo
- Usługowa Mariusz Jurczyk z siedzibą w: Zawiercie ul. Strumień Wierczki 27.

2. W 2008 roku z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza zostało wyłapanych 293 szt.
bezdomnych zwierząt (265 psów, 28 kotów), które zostały
przetransportowane do schroniska w Chorzowie.

3. W 2008 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł: 206.397,60 zł., w tym:

* Za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przetransportowanie ich do
schroniska: 33.037,60 zł. - płatne ryczałtem;

Za przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych
zwierząt psów i kotów: 173.360,00 zł. - płatne każdorazowo
za umieszczenie i przechowywanie l szt. zwierzęcia w schronisku.

Iwona Dalach



42-265 Dąbro^Ztefona Dąbrowa Zielona 06.04.2009
pow. częstochowski

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos1

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009r. przesyłam informację
dotyczącą sposobu i skutków wykonywania zadania nad bezdomnymi zwierzętami i

'opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt wg poniższego:

- gmina Dąbrowa Zielona w roku 2008 nie miała podpisanej umowy i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

BogusawDoorcM/olskJ



URZĄD GMINY
W DĘBOWCU

43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6
Tei. (033) 8562285,8562241 Dębowiec, 14.04.09r.

ROŚ.0752-02/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

dotyczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej

1.Gmina Dębowiec nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki. Każdorazowo udzielamy zleceń. W 2008r.
była to Firma Handlowa Kowalczyk Beata, 43-400 Cieszyn ul. Cicha 10.
2.Dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych w 2008 roku: 4
psy przyjęte do schroniska.
3. Koszt realizacji całego zadania : 2440 zł.
Forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

wó
/

mgrinż. Tonowi Branny

Otrzymują:
l .Adresat
2.ROŚ a/a



URZĄD GMINY GASZOWICE
ul. Rydułtowska 2

44-293 Gaszowice
tel. 032/4327140, fax 032/432714 i

Gaszowice dnia 2009.04.06
GSR-6134/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

00 - 886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 30.03.2009 r. w sprawie udzielenia informacji
o sposobie i skutkach wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich
wyłapywania zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Gaszowice informuje:

1. W 2008 r. Urząd Gminy Gaszowice miał podpisaną umowę z Rolniczą Spółdzielnią
Produkcyjną w Rybniku na wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o
ochronie zwierząt /Dz. U. nr 42 póz. 417 z 2004 r. z późn. zm./

2. Do schroniska zostało przyjętych 31 zwierząt, a 14 zwierząt zostało przekazanych
nowym opiekunom

i

3. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane były w formie ryczałtowych
płatności miesięcznych. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł
10.926,00 zł.+ VAT.



Wójt Gminy Gierałtowice

44-186 GIERAŁTOWICE, ul. Ks. Roboty 48
tel.: (032) 30 11 300, fax.: (032) 30 11 306

e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl

Gierałtowice, dnia 09.04.2009 r.

GK/7062/5/09

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

dotyczy: informacji o sposobie i skutkach wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie "

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że w 2008 roku Gmina Gierałtowice nie podpisała umowy na wyłapywanie i opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami z uwagi na brak podmiotów chętnych do zawarcia takiej umowy.

Bezdomne zwierzęta były zabierane z terenu gminy i umieszczane w schronisku na

każdorazowe zgłoszenie pracowników urzędu.

Odbioru dokonywali upoważnieni do tego typu działań pracownicy Rolniczej Spółdzielni

Produkcyjnej, 44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 42.

W roku 2008 zostało zabranych i umieszczonych w schronisku 11 psów. Całkowity koszt

zleceń wyniósł 9 784,00 zł (forma płatności:opłata jednorazowa za każdorazową interwencję).

Ponadto informujemy, że w 2009 roku Gmina Gierałtowice zawarła z wyżej wymienioną

Spółdzielnią umowę ryczałtową, której przedmiotem jest regulowanie zjawiska bezdomnych

zwierząt na terenie gminy.

Z up. tjyojta

inż. Jarjjus
Zastępca

: Korus
Vójta

Kopia:

GKa/a

Referat Gospodarki Komunalnej - kierownik (032) 30 11 360,
(032) 30 11 361, (032) 30 11 362, (032) 30 11 363, (032) 30 11 364

e-mail: gk@gieraltowice.pl



WOJT GMINY
GILO WIC E Gilowice, dnia 8 kwietnia 2009r.

pow. żywiecki - woj. śląskie

OS -6078-1/09

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

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt udzielam odpowiedzi:

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

- Gmina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, takie
przypadki bezdomnych zwierząt na terenie gminy występują sporadycznie w ciągu roku
1-2 , W razie potrzeby Gmina podejmuje odpowiednie działania.

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

- w 2008 roku był złapany jeden bezdomny pies

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

- w 2008 roku poniesiono 428 zł, jednorazową opłatę za umieszczenie psa w schronisku

W 6 J T
V

Leteek frasunek



MZUK
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH

PN-EN ISO 9001.2601

ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice skr. poczt, nr 397

16 kwiecień 2009r.Nasz znak:
TS-10/.... ffi>. 704/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

e-mail: boz@boz.org.pl
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W odpowiedzi na skierowany przez Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej

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

i ich wyłapywanie", informujemy, że:

1. Na terenie gminy Gliwice prowadzone jest Schronisko dla Zwierząt, przy ul. Wschodniej.

Podmiotem prowadzącym Schronisko jest jednostka organizacyjna miasta Gliwice - Miejski

Zarząd Usług Komunalnych. Schronisko wyłapuje bezdomne zwierzęta wyłącznie z terenu

gminy Gliwice i nie posiada żadnych umów w zakresie wyłapywania i przyjmowania zwierząt

z terenów innych gmin.

2. Dane dotyczące rotacji zwierząt w Schronisku w 2008r. - w załączeniu.

3. Koszt realizacji zadań w 2008r. wyniósł:

- utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach - 851 847,42 zł,

- inwestycje - 75 168,00 zł.

TOR

<rys an fornala

Załączniki:

1. Rotacja zwierząt w 2008r.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Gliwice



Rotacja psów w Schronisku w 2008r.

miesiąc

styczeń

luty

marzec

Kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

RAZEM

przyjęto

66

45

44

40

44

55

49

46

70

51

55

68

633

w tym
wyłapano

44

22

18

20

29

34

26

27

34

25

24

40

343

wydano

właścicielom

13

g
11
7

2

13

10

7

14

15

10

12

123

adopcje

36

25

34

31

40

28

44

43

29

35

37

38

420

543

eutanazje

5

2

3

1

1

3

1

4

7

5

1

1

34

zwierzęta
padłe

5

9

4

3

7

7

9

3

4

4

3

3

61

sterylizacje

12

29

6

7

6

6

10

10

6

13

12

12

129

kastracje

1

7

16

19

10

4

6

11

4

8

6

4

96

ucieczki

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3

2

7

stan na
koniec

m-ca 2008

384

383

374

372

366

370

355

344

360

352

353

365

Rotacja kotów w Schronisku w 2008r.

miesiąc

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

RAZEM

przyjęto

8

7

16

23

36

16

32

30

27

12

11

10

228

w tym
wyłapano

4

4

11

16

9

8

17

17

15

5

3

3

112

wydano

właścicielom
1

0

10

9

2

0

0

3

2

6

1

0

34

adopcje
13

5

6

15

18

9

12

18

18

8

8

9

139

173

eutanazje

3

0

1

1

7

6

4

2

13

2

0

2

41

zwierzęta
padłe

1

0

1

2

3

8

9

3

3

5

1

0

36

sterylizacje

4

2

6

8

4

4

1

3

5

9

3

2

51

kastracje

1

0

8

5

0

1

0

2

1

0

1

1

20

ucieczki

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

1

stan na
koniec

m-ca 2008

41

43

41

37

42

35

42

46

37

28

29

28

Łącznie, w 2008r poddano zabiegom sterylizacji i kastracji - 504 zwierzęta (zarówno przebywające w Schronisku,
jak i zwierzęta wolnożyjące), tj.:
1) 234 psów,
2) 270 kotów.

Ponadto, w 2008r. przyjęto do Schroniska:

Raki

łabędź
gołąb
sowa
sroka
kaczka
kawka
myszołów
papuga
bażant
czyżyk
mewa
pustułka
jeżyk
jastrząb
RAZEM

Liczba

1
21
6
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

41

Inne zwierzęta

sarna
lis
pyton
fretka
jeż
kuna
nietoperz
RAZEM

Liczba

3
10
1
1
2
1
1

19

Do Schroniska dla dzikich zwierząt w Mikołowie odwieziono 51 zwierząt.



Goczałkowice-Zdrój, 08.04.2009 r.

G M I N Y 5u
Gooałkowice-Zdrój

i..i ś .Szkolna 13
0!,733.?0 36, fax 210-73-06

PR/ROS.0717-29/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo informuję, że Gmina Goczałkowice - Zdrój w 2008
roku miała podpisaną stałą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku, ul. Majątkowa 42 44-207 Rybnik.

Zbiorcze dane za rok 2008:
• ilość przeprowadzonych interwencji: 27
• ilość uśpionych zwierząt w lecznicy i schronisku: 1 (wypadek: stan agonalny)
• ilość zwierząt przyjętych do schroniska: 11
• ilość zwierząt przekazanym nowym opiekunką w ramach adopcji: 4
• przeprowadzono 6 akcji (udział w szczepieniach),
• raz w miesiącu objazd całej Gminy i wyłapywanie bezdomnych zwierząt (w

trzecią środę każdego miesiąca) a w okresie wakacyjnym objazd dwa razy w
miesiącu przez pracownika schroniska.

Gmina miała w 2008 r. podpisaną umowę zryczałtowana obowiązującą cały rok w
wysokości 11.980,00 zł (płatność w miesięcznych równych ratach).

Zastępca Wójta Gminy
Goczafkpwioe-Zdrój

mgr in



WÓJT GMINY GODÓW
44-340 Godów, ul. l Maja 53 Godów, dnia 02 kwietnia 2009

woj. śląskie

BU.BS-7050/06/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. Dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami Urząd Gminy w Godowie informuje, iż w powyższym zakresie w roku 2008 Gmina
Godów obsługiwana była przez Schronisko dla Bezdomnych Psów w Jastrzębiu Zdroju, ul.
Norwida 50, na podstawie zawartej umowy z miastem Jastrzębie Zdrój.

Gmina Godów ma podpisane umowy na wyłapywanie bezdomnych psów z
następującymi firmami:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Racibórz, ul. Adamczyka 10
2. Jastrzębskł Zakład Komunalny, Jastrzębie Z, ul. Dworcowa 17d

W przeciągu minionego roku złapany został jeden bezpański pies, co stanowiło koszt
550zł. Ponadto uiszczany jest miesięczny ryczałt za rezerwację miejsca w schronisku w kwocie
100,-zł. Całkowity koszt zadania w roku 2008 wyniósł 1750,00 zł.

Otrzymuje:
Biuro Ochrony Zwierząt, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa
Kopia:
Urząd Gminy Godów - a/a



OD -URZąD GMINYGOLESZĆU

URZĄD GMINY GOLESZÓW
43.-440 GOU-SZÓW

Ul, l NłajttS. l:tt* <03J) 470-05-Ui
'

MR FCiKSU -33/1790516

S l/

20 KUII. 2009 12-31 STR.l

Goleszów., dnia 20 kwietnia 2009 r.
ROŚ 6134- 5/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

te!./fax0226155282

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 ( data wpływu 01.04.2009 r .), w
sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" uprzejmie informujemy :
ł. Gmina Goleszów miała w 2008 r.( i ma w b.r ) podpisaną umowę z Firmą Handlową
Kowalczyk Beata Cieszyn ul. Cicha 10 prowadzącą Schronisko dla bezdomnych zwierząt w
Cieszynie. Umowa obejmuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy i
utrzymywanie ich w schronisku .
2. W 2008 r na koszt Gminy Goleszów wyłapano 19szt bezpańskich psów i 2-a koty ,
3, Koszt realizacji zadania w 2008r. wyniósł 9.700. zł, . Płatność za wykonaną usługę po
wystawieniu faktury . Cena jednostkowa za wyłapanie zwierzęcia i utrzymanie go w
sclironisku jest określona w umowie . Zgłoszenia w schronisku odbioru bezdomnych
zwierząt dokonują : pracownicy Urzędu Gminy , Sołtysi poszczególnych sołectw gminy i
policjanci komisariatów ( dzielnicowi) .

Z poważaniem .



Urząd Gminy w Górzycach
ul. Kościelna 15
44-350 Górzyce

TEL: 032 4513056 NIP: 6471813220 REGON: 000534658
WÓJT GMINY GÓRZYCE Górzyce, dnia 2009-04-08
44-350 Górzyce, ul. Kościelna 15

woj. śląskie

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

Dotyczy: Wyłapywanie bezdomnych psów i usuwanie martwych zwierząt
Znak sprawy: GK.7062-5-00001/09
Numer pisma: GK.KW-00582/09

W odpowiedzi na Wasze pismo otrzymane w dniu 1.04.2009r. informuję, że gmina posiadała w 2008 roku
podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z Przedsiębiorstwem
Komunalnym sp. z o. o. w Raciborzu.
W 2008 roku wyłapano 24 psy za kwotę 26 352 zł.
Płatności odbywały się za każde zwierzę osobno.

Z up.

Mari
/Sekreiarzj

irz
miny/



:>u
U^DG^HAŻLAOł

tel 85-89-492. 35-ô -bbD

43-419* HAŻLACH, ui.Gtówna S7
wo| śląskie Hażlachdn.l5-04-2008r.

GK/D/0115/2/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30-03-2009r. informuję:
1. Gmina Hażlach nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jednakże
na podstawie porozumienia interwencyjnym wyłapywaniem błąkających się, bezdomnych
zwierząt, zbieraniem zwłok zwierząt z dróg gminnych i terenów przydrożnych, odbiorem
padniętych zwierząt i przekazanie ich do utylizacji specjalistycznej firmie zajmuje się na
zlecenie Gminy „Firma Handlowa - Beata Kowalczyk" - 43-400 Cieszyn, ul. Cicha 10,
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt.
2. W ramach realizowanego w 2008 roku zadania schronisko przyjęło 31 bezdomnych psów
oraz zabrało 15 padniętych zwierząt.
3. W 2008 roku koszt realizacji zadania wyniósł 5856,00 zł. Opłaty z tego tytułu wnoszone
każdorazowo za wykonaną usługę.

z »p. \yOJTA
L \ -

DariO^few
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a(Cz.F. 15-04-2009r.)



U R Z Ą D MIEJSKI
w Bielsku-Białej

Wydział Gospodarki Miejskiej
Bielsko-Biała, dnia 8 kwietnia 2009 r.

GM.GT-SK-7080-2/2009

PAN
TADEUSZ WYPYCH
KIEROWNIK BIURA OCH ROŃ Y ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania, polegającego na opiece nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt informuję, iż:

1) Na terenie Miasta Bielska-Białej w 2008 r. opisane wyżej zadanie wykonywała jednostka
budżetowa gminy pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej" z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Reksia 48.
Statutowym celem działalności tej jednostki jest m. in. wyłapywanie i zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom oraz prowadzenie pogotowia weterynaryjno-sanitarnego.

2) „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej" w roku 2008 przyjęło
896 psów oraz 274 koty.

3) Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 506.911,59 zł. Środki finansowe
pochodziły z budżetu Grniny Bielsko-Biała.

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI MIEJSKIEJ

Otrzymują:
(pAdr

2. a/a



U R Z Ą D G M I N \
42-284 H E R B Y
ul. Lubliniecka 33

woj. śląskie
tel.(034)35-74-100 ; ?5-74-l<v

Nr III 6134/1/09

Herby, dnia 06.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "Argos'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. uprzejmie informuję, że

w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w roku 2008 r. Urząd Gminy Herby

zlecał usługę Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonym przez Zakład Robót

Drogowych i Terenów Zielonych Sp. z o.o. w Bytomiu ul. Zabrzańska 21.

W roku 2008 do schroniska dostarczono 4 psy koszt ich odbioru wyniósł l 689,97 zł.

Opłata za umieszczenie w schronisku miała charakter jednorazowy.

Z poważaniem

anduch

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



II R Z A D G M I N Y
w Irządzach

4 2 - 4 4 6 ! R 7, Ą D Z E
cent, 354 30 09; tet/tax 354 31 10

';DS 000991249, NIP 577-16-83-301

NrDZPiOŚ-6073/1/2009

301

Irządze 24.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo-informuję:

1) W roku 2008 gmina Irządze miała podpisana Umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Firmą Usługowo-Handlową Mariusz Jurczyk z

siedzibą w Zawierciu, przy ul. Strumień Wierczki 27.

2) Zbiorcze dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach posiada Firma.

W Umowie jest zapis, iż w każdym miesiącu Firma wyłapuje i dostarcza do schroniska

nie mniej niż 2 psy.

3) Koszt realizacji zadania w 2008r. wyniósł- 7.320 zł brutto

Forma płatności - ryczałt.

enda



Istebna, dnia 08 kwietnia 2009 r.
UK-7062/11/09

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 r. informuję, że

• gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, gdy zaistnieje
taka potrzebna udziela zlecenia schronisku z Cieszyna „Azyl"- W 2008 r. nie
odnotowano takich przypadków.

Tel. kontaktowy 033 8556500 we. 51



Urząd Gminy
42-253 Janów Janów dnia i5.04.2009 r.

woj. śląskie
KJent. 2404032, te). 034/327 80 48

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej , podaję , co następuje :

1. Gmina Janów w 2008 roku miała podpisaną stałą umowę z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych „SANIKO" Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie na świadczenie usług
na terenie gminy Janów polegających na wyłapywaniu zabłąkanych psów, przewożeniu
ich do prowadzonego przez firmę schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie
im pełnej opieki.

2. W 2008 roku wyłapano na terenie gminy i przewieziono do schroniska 24 bezdomne psy.

3. Koszt realizacji zadania w 2008 roku łącznie wyniósł 25.193 złotych - były to koszty
za jednorazowe umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Z up. Wójta Gminy Janów
Sekretarz Gminy

mgr Magdalena Stachurska



Q» JASIENICA
JASIENICA 159

ro
Lp

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Data

03.03.2008

03.03.2008

03.03.2008

03.03.2008

03.03.2008

03.03.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

Nr fak.

F21/08

F21/08

F21/08

F21/08

F21/08

F21/08

F-58/08

F-58/08

F-58/08

szt.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

k 2008
SOŁECTWO

Mazańcowice
k. OSP

Rudzica
ul.

Strumieńska

Międzyrzecze
Górne 68

Folek Irena
ul. Strażacka

Jasienica
169

0664-738-218

Grodziec (k.
bloku)

Grodziec

Międzyrzecze
Górne

Międzyrzecze
Górne

Jasienica k.
CPN

k. baru
Cobra

Międzyrzecze
Górne

Na czyje
wezwanie
UG Tadek

Jamnik
9.01.2008r.

UG J-ca
Andrzej

pies
/szczątki/
4.01.2008

UG Tadek
średni

22.01.2008r.

UG J-ca
Andrzej

pies wilczur
28.02.2008

Policja
pies

Policja
sarna
Urząd

Pies
24.01.2008

Urząd
Pies

31.01.2008
Policja

Pies
06.02.2008

Policja
Pies

26.02.2008
Policja

Pies
04.03.2008

Urząd
Międzyrzecze

Górne
Pies

06.03.2008
Policja
Sarna

23.03.2008

Wartość
razem
488,00

94,00

488,00

488,00

488,00

610,00

488,00

488,00

488,00

488,00

610,00

610,00

610,00



URZĄD GMINY JASIENICA
43-365 JASIENICA 159

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

F-58/08

F-58/08

F-58/08

F-58/08

F-58/08

F-58/08

F-58/08

F-58/08

F-58/08

F-59/08

F-59/08

F-59/08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Łazy

Mazańcowice

Mazańcowice

Rudzica

Międzyrzecze

Landek

Rudzica

Rudzica

Rudzica

Jasienica

Jasienica

Biery

Policja
Sarna

24.03.2008
Urząd

Mazańcowice
Pies «*

04.04.2008
Urząd

Mazańcowice
Ul. Beskidzka

Sarna
04.04.2008

Policja
Rudzica 449

Pies
12.04.2008

Policja
Sołtys

Międzyrzecze
Pies610,00
07.05.2008

Policja
Landek
Sarna

20.05.2008
Urząd

Rudzica 164
Pies

09.06.2008
Policja

Rudzica
Pies

17.06.2008
Urząd

Rudzica
Pies

27.06.2008
Policja

Jasienica
Utylizacja

zająca
23.03.2008

Policja
Uzdrowisko

Jasienica
Utylizacja

sarny
01.04.2008

Policja
Biery 34

Utylizacja psa
07.04.2008

610,00

610,00

610,00

610,00

610,00

610,00

610,00

610,00

610,00

214,00

214,00

214,00



URZĄD GMINY JASIENICA
43-385 JA3IENICA 159

26

37

38

39

30

31

32

33

34

35

36

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

06.07.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

F-59/08

F-59/08

F-59/08

F-59/08

F-59/08

F-101/08

F-101/08

F-101/08

F-101/08

F-101/08

F-101/08

1

4
worki

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jasienica

Biery

Rudzica

Międzyrzecze

Grodziec

Bielowicko

Jasienica,
ul. Wesoła

Jasienica, ul.
Cieszyńska

Wieszczęta
Szkoła

Łazy

Policja
Jasienica

ul.Strumieńska
Utylizacja

sarny
27.04.2008

Policja
Biery

Utylizacja
czterech

worków kur
Policja

Rudzica koło
kościoła

Utylizacja
sarny

11.05.2008
Policja

Międzyrzecze
ul. Radosna
Utylizacja

sarny
15.06.2008

Policja
Grodziec za

kościołem
Utylizacja

sarny
28.06.2008

Policja
Przyjęcie psa
do schroniska

20.07.08
Policja

Przyjęcie psa
do schroniska

27.07.08
Urząd

Przyjęcie psa
do schroniska

27.08.08
Urząd

Przyjęcie
bociana do
schroniska

27.08.08
Urząd

Przyjęcie psa
do schroniska

03.09.08
Policja

Przyjęcie

214,00

856,00

214,00

214,00

214,00

610,00

610,00

610,00

610,00

610,00

610,00



URZĄD GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

03.12.2008

F-101/08

F-101/08

F-101/08

F-101/08

F-101/08

F-101/08

F-102/08

F-102/08

F-102/08

F-102/08

F-102/08

F-102/08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jasienica, ul.
Strumieńska

Roztropice

Iłownica
Szkoła

Mazańcowice

Swiętoszówka

Roztropice

Jasienica

Jasienica

Mazańcowice
ul.

Halentówka

Rudzica

Jasienica, ul.
Cisowa

Landek

łabędzia do
schroniska

09.10.08
Policja

Przyjęcie psa
do schroniska

30.10.08
Urząd

Przyjęcie psa
do schroniska

24.11.08
Policja

Przyjęcie psa
do schroniska

02.12.08
Policja

Przyjęcie sarny
do schroniska

05.08.08
Policja

Przyjęcie sarny
do schroniska

06.08.08
Policja

Przyjęcie sarny
do schroniska

01.11.08
Urząd

Utylizacja
sarny

07.08.08
Urząd

Utylizacja
sarny

11.08.08
Policja

Utylizacja
sarny

16.08.08
Urząd

Utylizacja
sarny

02.09.08
Policja

Utylizacja
sarny

03.10.08
Policja

Utylizacja
sarny

07.10.08

610,00

610,00

610,00

610,00

610,00

610,00

214,00

214,00

214,00

214,00

214,00

214,00



GWNY j/iam^
-385 JASIENICA 159

49 03.12.2008 F-102/08 1 Rudzica Policja
Utylizacja

sarny
02.11.08

RAZEM

214,00

23. 100



AL Józefa Piłsudskiego 60
4^-335 Jastrzębie Zdrój
JZK 7080*7/2009

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

W odpowiedzi na pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej informuję, że:
1. W 2008 r. Miasto Jastrzębie Zdrój - Jastrzębski Zakład Komunalny podpisał dwie umowy na

wykonywanie bieżącej obsługi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Norwida 50 oraz
wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
- umowa nr JZK - w - 342/ 1 /2008 z dnia 01.01.2008 r. z firmą Kocur Józef 44-330 Jastrzębie Zdrój ul.
Wodzisławska 36A na okres od 01.01.2008 r. do 31 06.2008 r.
- umowa nr JZK - w - 342/ 8 /2008 z dnia 26.06.2008 r. z firmą Lech Zieliński 43-251 Pawłowice ul.
Górnicza 9E/8 na okres od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

2. W 2008 r. przyjęto do schroniska 212 psów wyłapanych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój oraz 76 psów
podrzuconych przez nieznane osoby lub przyjętych za opłatą od mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 118 845,00 zł, płatność odbywała się w systemie
miesięcznym:
- bieżąca całodobowa obsługa schroniska - ryczałt
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt - wg ustalonej stawki jednostkowej.

Z poważaniem

Al ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

t
im Franciszek Pikm

Do wiadomości:
Wydział Informacji Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Kopia:
JZK a/a
EK



URZ4D GMINY JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
tel. (33) 817-21-95, 817-28-13, 817-25-34

faks (33) 817-28-71
NIP937-17-71-156 REGON:070014223 Jaworz6( dnja 2Q kwietnja 20Q9r

GI. 7080-00002/09
GI. KW.00605/09

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

> * „ ł . . ' S Ł

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Jaworze odpowiada na następujące
pytania:

Ad.l. Na podstawie Porozumienia Międżygminnego ON.II.0730/5/08 zawartego
w dniu 31 grudnia 2007r. pomiędzy Gminą Bielsko- Biała, a Gminą Jaworze
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej prowadzi zadania
związane z odbiorem zwierząt ze wskazanego miejsca n terenie gminy Jaworze.

Ad.2. W roku 2008 wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy Jaworze 13 kotów
i 23 psów.

Ad.3. Koszt realizacji całego zadania związanego z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami wynosił 17 354,00 zł. Płatność uiszczana była w formie ryczałtu.

ZASTĘPCA WÓJTA
KM l-

Radosław G. Ostałkiewicz

Otrzymują:

1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacja dla Zwierząt „Argos" ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa
2. aa. GI(MC)



Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

tel. (032) 618 15 00, fax (032) 618 15 01
www. jaworzno.pl

Jaworzno, 14 kwietnia 2009 r.
ST-7080/1/2/2009
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt
„Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z pismem z dnia 30 marca 2009 r. dotyczącym udzielenia

informacji publicznej na temat skutków i sposobów wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuję, że:

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Jaworzna zajmuje

się Straż Miejska w Jaworznie.

2. Zwierzęta odwożone są do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 16, na podstawie umowy

z Zarządem Głównym Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 4.

3. W roku 2008 odwieziono do schroniska 77 bezdomnych zwierząt,

koszty poniesione przez gminę to kwota 53.900,00 zł (pięćdziesiąt

trzy tysiące dziewięćset złotych).

4. Opłata za oddane zwierzę była jednorazowa (za umieszczenie

w schronisku).

K I E R O W N I K
Referatu Byżuwych Monitor ngu

Zdzisław Tendaj
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44-290 JEJKOWICE
lei. (032) 43 O? 00? w '03?- 43 02 »W,

Jejkowice, dnia 6 kwietnia 2009

IN - 7080 / 1 / 09 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 uprzejmie informuję, że:

Gmina Jejkowice posiada umowę stałą z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rybniku, przy

której to mieści się „Schronisko dla bezdomnych zwierząt". Objazd Gminy odbywał się w

każdy czwartek miesiąca. Ponadto w miarę potrzeb wykonywane były wyjazdy

interwencyjne. Zwierzęta te były wywożone do schroniska, natomiast padłe do zakładu

utylizacyjnego. Wartość świadczonych usług w 2008 r wynosiła 7.805,00 + podatek VAT

która była podzielona na cztery równe części na podstawie wystawionej faktury.

Wynagrodzenie korygowane jest po upływie każdego roku kalendarzowego o średnioroczny

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.

W 2008 r. było przeprowadzonych 44 interwencje w tym;

- ilość uśpionych zwierząt 2

- ilość zwierząt przyjętych do schroniska 15

- ilość zwierząt przekazanych nowym właścicielom w ramach adopcji 4

Otrzymują:

- adresat
- a/a
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Argos/BOZ

Od: "Ekologia UM Kalety" <ekologia@kalety.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 15 kwietnia 2009 12:42
Temat: azyl.doc

OŚ-5225/1/09 Kalety, dnia 15.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Wasze pismo Urząd Miejski w Kaletach
informuje, że w roku 2008 gmina zlecała interwencyjne wyłapywanie bezpańskich,
wałęsających się psów Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ZAMEX" z
Miasteczka Śląskiego. Firma ta po wyłapaniu zwierząt odwoziła je do „Schroniska
dla zwierząt" Anny Jarzombek w Miedarach, która to obciąża gminę fakturami za
utrzymanie i opiekę weterynaryjną.
W 2008 roku gmina zleciła wyłapanie i utrzymanie 10 psów na kwotę 7 813 zł.
Ponadto współpracujemy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt
„Cichy Kąt" z Tarnowskich Gór i „Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt" w
Bytomiu.

Ewa Czeluśniak
Adres e-mail: ekologia@kalety.pl

2009-04-15



URZĄD GMINY (ł)
ul. M. KonoonickleJ nr 12

Kamtenica Polska 07.03.2009r.
woj. śliskie

7083/2/2009

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30.03.2009r. o udzielenie
informacji publicznej z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie
informuję, co następuje:

1. W 2008 roku Gmina Kamienica Polska:
a) od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych psów Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ZAMEX" Dorota
Kufel z siedzibą w Miasteczku Śląskim,

b) od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. zawarła umowę na utrzymywanie
bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu
z Zakładem Robót Drogowych i Terenów Zielonych Sp. z o.o.
prowadzącym w/w schronisko.

2. W 2008 roku z terenu Gminy Kamienica Polska wyłapano i przekazano do
schroniska 8 psów.

3. W 2008 roku koszt realizacji zadania związanego z zapewnieniem opieki
bezdomnym zwierzętom wyniósł 6.676,00 zł (w tym: dojazdy, wyłapanie psów,
utrzymanie psów w schronisku).
W przypadku formy płatności za opiekę nad zwierzęciem przyjętym do schroniska
była to opłata jednorazowa za 1 zwierze przyjęte do schroniska.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Tajber
krainy
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Katowice, dnia 14.04.2009r.

GK.III.KN.70811/Zb /09

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

W odpowiedzi na Pana pismo Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Katowice, informuję:

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt. W tym celu Rada miejska Katowice uchwaliła podjęcie
stałych działań, mających na celu wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w szczególności
psów ( uchwała nr XII/139/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Katowic.)
Do wyłapywania zwierząt upoważnione są obecnie:
- Straż Miejska w Katowicach
- Służby Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach przy ulicy

Milowickiej ib. Obecnie w wyniku przetargu nieograniczonego podmiotem realizującym
tą usługę jest: Przedsiębiorstwo „ CIYITATIS „Adam Matusiak, z siedzibą w Katowicach
przy ul. Kopaniny Lewe l b.

2. Liczba psów ( wraz z kotami ) utrzymywanych w schronisku od 01.01.2008r.do
31.12.2008r. - wyniosła : 1.965 sztuk.

3. Koszt realizacji zadania za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2008 roku
wyniósł: 765.709,95 zł (brutto) w tym remonty : 67.582,89 zł ( brutto).

Rozliczono miesięcznymi fakturami opiewającymi na kwotę stanowiące jedną dwunastą
rocznej wartości umownej.

Stawka za dobowe utrzymanie zwierzęcia w schronisku wyniosła 8,88 zł/dobę brutto.

NACZELISJjjil/WYDZlALU
Qos podań

mgr inźl Mirosław Herman



Kłobuck, dnia 14.04.2009r.

ZARZAj) DRÓG l tiCSWDAfoi iwtó, . ' l
W KŁOBUCKU

ul. 11 Listopada 81, 42-100 !<;•- '-, .k
tel.034-317-23-22, fax 034-3!':-;.. ,-M

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

L.dn. ZDiGK/222/WD/2008

W odpowiedzi na przesłany wniosek z dn. 30.03.2009r. przesyłamy żądane
informacje:
Ad l. Podpisane urnowy na rok 2008

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dostarczanie do Schroniska dla Zwierząt -
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEK", 42-610 Miasteczko Śląskie
ul. Franciszka Wyciślaka 3
- opieka nad zwierzętami - Schronisko dla Zwierząt, 42-674 Miedary ul. l-go Maja,
gmina Zbrosławice.

Ad 2. - W 2008r. na terenie gminy Kłobuck wyłapano 62 psy, w tym 22 szczeniaki.

Ad 3. - Koszty /brutto/ związane z opieką nad zwierzętami:
- wyłapywanie zwierząt - ryczałt; 10.720,- zł płatny w dwóch ratach
- schronisko dla zwierząt - ryczałt,- 14.980,- zł płatny w dwóch ratach
-inne-l 60,50 zł.



MECENAS POLSKIEJ EKOLOGIIMiasta /^* ZZZiK»£Z; certyrwar
flrffcfalcf Tf^M „Gmina poważna „Przejrzysta Polska"

Knurów \^p 19992000.2001

44-190 Knurów, ul. F. Ogana 5, tel. (0-32) 235-10-17; sekretariat (0-32) 235-21-21; fax (0-32) 235-15-21; www.knurow.pl

GKRiOŚ.V.70800-007/09 Knurów, dnia 8.04.2009r.

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

Dotyczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
Urząd Miasta Knurów przedstawia poniżej informacje dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

1 ) Miasta Knurów ma zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki z Rolniczą Spółdzielnią
Produkcyjną ,44-207 Rybnik, ul.Majątkowa 42.

2) W roku 2008 na koszt gminy wyłapano i utrzymywano 77 psów i 33 koty.

3) Koszt realizacji zadania w 2008r. wyniósł 74 664,00 zł brutto.
(słownie : siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery zł).
Obowiązującą formą płatności jest ryczałt miesięczny w kwocie 6222,00 zł
brutto (słownie : sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa zł).

Informacje sporządził inspektor Wydziału GKRiOŚ Brygida Pluta w dniu 08.04.2009r.

erzynska

Kopia :
a/a



JRZĄD GMINY KOBIÓR
43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5
?el./fax 2188182,2188288,2188529

NIP: 646-21-16-846

Kobiór, dnia 6.04.2009r.
GK-7080/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Gancarska 37A
04 - 886 WARSZAWA

Dotyczy : udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. Urząd Gminy w Kobiórze informuje jak

niżej :

Ad.l
Gmina Kobiór podjęła jedna uchwałę w sprawie zasad i warunków wyłapywaniu bezdomnych
zwierząt (Uchwała nr XXVIII/6/ł60/2001 z dnia 27 kwietnia 2001r.)
W/w uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Pszczynie oraz Komitet Pomocy dla Zwierząt w Tychach.
Zgodnie z w/w uchwałą na terenie Gminy utworzono Punkt Zatrzymań Bezdomnych

Zwierząt (PZBZ) przeznaczony wyłącznie do zatrzymań zwierząt wyłapanych na terenie
Kobióra. Prowadzeniem PZBZ (na podstawie umowy) zajmuje się Pani Maria Plichta,
ul. Wróblewskiego 159,43 - 210 Kobiór.
Urząd Gminy corocznie podpisuje również umowę ze schroniskiem dla zwierząt w
Mysłowicach, które przyjmuje psy z terenu Kobióra po okresie kwarantanny w PZBZ.

Ad. 2
W PZBZ przebywa od 4 do 11 psów. Koszt ich złapania i utrzymania w roku 2008 wynosił
9.258,05 zł,- ; dzierżawa gruntu na cele działalności PZBZ wynosiła 3.600,00 zł,-.
Koszt przekazywania psów do schroniska w Mysłowicach (ok. 10 psów w ciągu roku) to
kwota 6.999,96 zł,-.

Ad. 3
Zwierzęta przebywające w PZBZ są objęte opieka weterynaryjną (szczepienia, leczenie,
obserwacje). Koszty tej opieki pokrywa osoba prowadząca Punkt Zatrzymań Bezdomnych
Zwierząt.

Otrzymują :
1. adresat
2. a/a



U R Z Ą D GMIN \ >L

42-713KOCHANOWICE

ul. Wolności , Kochanowice, 2009-04-22
Nr GiR.ROŚ.057-05/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odnosząc się do Państwa wniosku z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu: 2 kwietnia

2009 r.) o udzielenia informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywania przesyłam odpowiedzi według określonych we wniosku pytań:

1. w roku 2008 gmina nie zawarła stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

zlecono natomiast firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEX" Dorota Kufel ul. F.

Wyciślika 3 42-610 Miasteczko Śląskie interwencyjne wyłapanie psa;

2. w 2008 r. wyłapano l psa, ponadto znaleziono nowych właścicieli dla 5 bezdomnych psów

oraz uratowano l psa potrąconego przez samochód;

3. całkowity koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2008 r. wyniósł 474,20 zł.

Na terenie gminy Kochanowice wyłapywanie bezdomnych zwierząt dokonywane jest

interwencyjnie, na zgłoszenie. Jednak w pierwszej kolejności staramy się ustalić

dotychczasowego właściciela, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, wykorzystując dostępne

środki komunikacji, szukamy nowego właściciela. Jak pokazuje doświadczenie ten sposób

przynosi efekty.

Przekazanie powyższej informacji nie wymaga wniesienia opłaty.



OD : URZADJliG w KONIECPOLU
NR FflKSU : +48 34 3551756

14 KUII. 21309 10:4S STR. l

URZĄD MIASTA i G
Koniecpol dnia 09.04.2009r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
przesyła informacje dotyczące wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidziane ustawa o ochronie zwierząt.

l,Gmina Koniecpol posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki. Firma świadcząca usługą: Schronisko dla zwierząt,. AS" Jamiozowizna l
42-270 Kłomniee.

2.Ilość wyłapanych zwierząt w roku 2008 wynosiła 5 szt

3. Koszl realizacji zadania wynosił 6.100 zł. (sześć tysięcy sto złotych) jednorazowa forma
płatności od l szt, wyłapanego psa.



Urząd Gminy Konopiska

42-U274K°onopL Kon°Piska' dnia °6-04-2009

tcl. 0-34/328 20 57, fax 328 20 35

GR 7622/P-5/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że w roku
2008 Gmina nie posiadała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Wszelki zgłoszenia dokonywane były poprzez zlecenie do niżej wymienionych
firm:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEX" z siedzibą 42-610 Miasteczko

Śląskie, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3
2. Fundacja Zwierzyniec z siedzibą 98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia 131

W 2008r. przez w/w firmy zostało wyłapanych i oddanych do schroniska
15 psów, za łączną kwotę 7.000,00 zł (wyłapanie, przewóz do schroniska oraz
opieka weterynaryjna i adopcja).

Z-caM/Ó/rApMINY
/KQj)foPIS%

ngr Magatsfena Jdrasz-Wawrzyńczak

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a

Sp.G.P.



URZĄD GMINY
ul. Raciborska 48

44-285 KORNOWAC
tei. 0324301037-8 fax4301333 Kornowac, dnia 2 kwietnia 2009 r.

woj. śląskie

Nr 7080/2/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. (wpływ 01.04.2009r.) informujemy:

1. Gmina Kornowac posiada umowę na czas nieokreślony z Przedsiębiorstwem

Komunalnym w Raciborzu - Schronisko dla Zwierząt w Raciborzu;

2. W 2008 roku wyłapano 2 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 1440 złotych była to forma

płatności za wyłapanie, opiekę weterynaryjną oraz umieszczenie psa w schronisku dla

zwierząt.

[\
A WÓJTA

ław Łuszcz

Otrzymują:

1. adresat;

2. a/a.



URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin

woj. śląskie

Nr RLS 6132-3-2009

Koszęcin 2009-05-05

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

W odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie informuje :
- Gmina Koszęcin w 2008 r. nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
zlecała jednorazowe wyłapywania i przekazała bezdomne psy do schroniska.
- wyłapano 4 szt.
- koszt całkowity + umieszczenie w schronisku opłata jednorazowa 1.337,50 zł.

M

mgr inż.l

v

Ziają



Zespól Usług Komunalnych
ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy

tel.. (034) 3142000, fax.: (034) 3142000
e-mail: wodociagi@kozieglowy.pl

NIP: 577-193-33-99 REGON: 240810291

Koziegłowy, dn.08.04.2009r.
ZUK GK 7082/1/PZB/09

Zespól Usług Komunalnych
w Koziegłowach

42-350 Kozieałowy
ul Zamkowa 3 BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

NIP 577-193-33-99,1DS 240810291 Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo informuję, że zadania dotyczące bezdomnych zwierząt i opieki
weterynaryjnej realizowane są na terenie gminy i miasta Koziegłowy przez Zespół Usług
Komunalnych w Koziegłowach.
W 2008r. podpisane zostały następujące umowy:
- z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ ZAMEX" z siedzibą w Miasteczku Śląskim
ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, które zajmuje się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt oraz zwierząt
dzikich przy użyciu właściwego sprzętu technicznego i środków transportu dopuszczonego
przepisami prawa nie powodując cierpienia zwierząt.
- ze Schroniskiem dla Zwierząt w Miedarach ul. 1-go Maja 1. Schronisko zapewnia odbiór
wyłapanych zwierząt i opiekę weterynaryjną nad nimi, oraz godne warunki bytowe.
- wyłapywane dzikie zwierzęta przewożone są do Schroniska dla Dzikich Zwierząt
w Mikołowie ul. Kościuszki 70 na podstawie każdorazowych zleceń wystawianych w razie
potrzeby przez ŻUK.

W wyniku interwencji przeprowadzonych przez PW „ZAMEX" w 2008r. wyłapano
17 psów, które zostały przewiezione do schroniska w Miedarach oraz 2 bociany i 1 kozę,
które przewieziono do schroniska w Mikołowie.

Wyłapanie jednego psa i przewiezienie go do schroniska to koszt 340,00 zł + 22% VAT
płatne przelewem na podstawie faktury wystawionej przez PW „Zamek".

Jednorazowy koszt usługi przyjęcia do schroniska w Miedarach bezdomnego psa
to 300,00 zł + 7 % VAT, płatny przelewem na podstawie przesłanej faktury.
Przyjęcie i opieka weterynaryjna dostarczonych zwierząt do schroniska w Mikołowie
to koszt 642,00 zł brutto, płacony również przelewem na podstawie wystawionej faktury.

Całkowity koszt realizacji całego zadania wyłapania bezpańskich zwierząt i przewiezienia
do schronisk oraz zapewnienie im właściwej opieki, jaki został poniesiony w 2008r.
to 16 046,60 zł.

Z poważaniern:

Coziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak



tRZĄIIGMINYKROCZYCE
ul . Batalionów Chłopskich 29
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tel/fax: (0-34) 3152-150 do 5

UG-III-605 2/9/09

BIURO OCHRONY
ZWIERZĄT

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

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywnia zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że wyłapywaniem oraz wywozem
bezdomnych zwierząt na terenie tutejszej gminy zajmuje się Firma Handlowo -
Usługowa Mariusz Jurczyk z siedziba w7 Zawierciu przy ulicy Strumień Wierczki 27.
W roku 2008 wyłapano 22 szt bezdomnych zwierząt.
Koszty związane z wykonaniem zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i umieszczeniem ich w schronisku w roku 2008 były przez Gminę
poniesione jednorazowo i wyniosły : 7.686,00 zł. (słownie: siedem tysięcy sześćset
osiemdziesiąt sześć złotych).

Zup.V^04TA. GMINY

/ <feOtrzymują : Gm^-rtarMastyka
INSPEWO*d/s ROLNICTWA

j .Adresat. LEŚNICTWAioospopAiKiMIESZKANIOWEJ

2.a/a.



42-693 Krupski Młyn
ui. Krasickiego 9
tel. (032)285-70-16
tel/fax (032)285-70-77
e-mail: ugkrupski@poczta.onet;

m yn

Wójt Gminy
Jan Murowski

42-693 KRUPSKI MŁYN
ul Krasickiego 9

MIP- 645-10-02-263

Gk.7081-1/09

Krupski Młyn, dnia 11.05.2009 r.

t

S

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

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż Gmina Krupski Młyn w 2008 roku
zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie „Zamex" z Miasteczka Śląskiego,
a także firma PUPHW „ GABI" z Żędowic.

Wyłapywane psy zostały odwiezione do Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Miedarach, gdzie zapewniono im schronienie i opiekę weterynaryjną.

W 2008 roku, na terenie gminy, zostało odłowionych 7 psów.
Koszt, jaki gmina poniosła z tytułu opieki nad bezdomnymi psami wyniósł

5156,83 zł i wynika z jednorazowych wpłat wynikających z odłowu, przyjęcia psów
do schroniska i otoczenia ich stosowną opieką.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt miało charakter interwencyjny
(brak stałej umowy) i odbywało się w zależności od zaistniałej sytuacji lub po
otrzymaniu informacji od mieszkańców.

W Ó J T A

Otrzymują:
l x adresat
l xa/a



W Ó J T G M I N Y
K r u s z y n a Kruszyna, dnia 07.04.2009r.

w o j . ś l ą s k i e y

Nr III 7080-3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla zwierząt „

ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku z dnia 30 marca 2009r. o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie
Kruszyna w 2008r. przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania zadane
w w/w wniosku.

Adl) W 2008r. Gmina Kruszyna miała zawartą umowę na transport
wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze Schroniskiem dla
Zwierząt „As" Jamrozowizna l, 42-270 Kłomnice.

Ad2) W 2008r. zostało odłowione i przekazane do schroniska 11 psów.
Ad3) Koszty realizacji całego zadania to 13.420,00zł.

D.K.



Mu*iJ5!\! w ttKZAN0WlCAĆH
u!, 1S Grudnia 5

4?-4?Q Krganowice
•f*l 032/ 410 82 02, 410 82 07, 410 80 30

Krzanowice, dnia 14 .05.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „ Argos "

04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasze pismo dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywaniu Urząd Miejski w Krzanowicach informuje, że w 2008 r w celu egzekucji
przepisów ustawy o ochronie zwierząt zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym
w Raciborzu w dniu 02.01.2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie
Gminy Krzanowice, przetrzymywanie, oraz zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej,
dalszym postępowaniu z nimi, zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków
socjalno-bytowych, współpracy z Urzędem Miejskim oraz utylizacji padłych zwierząt.
W 2008 r z terenu Gminy Krzanowice wyłapano l psa , a koszt realizacji całego
zadania wyniósł 549.00 zł., była to jednorazowa opłata za umieszczenie psa w schronisku.

R M I S T R Z

/ l l i t l Ł ' * * 'Manfred Abrahamczyk



LCR2^L> MI'ĘJ'SK.1
J'2-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13

tel./fax 0-34 7317-51-72

NrGKR.7080-001/09
Krzepice, dnia 29 kwietnia 2008 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku dot. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, Urząd Miejski w Krzepicach uprzejmie informuje, że
bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy zostały zabierane i umieszczane w
schronisku przez Firmę Pana Mariusza Jurczyka w Zawierciu na podstawie zawartej
umowy.
W 2008 roku zostało wyłapanych 7 zwierząt. Koszt realizacji zadania wyniósł
7808,00 zł. Była to opłata ryczałtowa.

J.S.

kynia



Krzyżanowice, dnia 07.04.2009r.

URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE
47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
tel. +32/4194050 fax. +32/4194234

ug@krzyzanowice.pl

RS : ..OGO.^.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja „Argos"
W A R S Z A W A
ul. Garncarska 37A

W związku z prośbą dotyczącą udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
informujemy co następuje;

1. Gmina Krzyżanowice jak co roku podpisała roczne umowy z : Spółdzielnią Kółek
Rolniczych w Krzyżanowicach na wyłapywanie i okresowe przetrzymanie
bezdomnych zwierząt oraz ze Przedsiębiorstwem Komunalnym w Raciborzu
zarządzającym Schroniskiem Zwierząt w Raciborzu na przyjęcie wyłapanych
bezdomnych zwierząt.

2. W roku 2008 wyłapano 29 bezdomnych zwierząt i przekazano do schroniska 23
zwierzęta.

3. Roczny koszt zadania wyniósł 11.749 zł, forma płatności - ryczałt za wyłapaną
oraz za przekazaną do schroniska sztukę.

Leonard Fulneczek

Opracował:
Kroczek W.
Referat Rolnictwa
Tel. 032 4194213 wew. 133



Kuźnia Raciborska, dnia 07.03.2009 r.
GN.7080-3/08

Urząd Miejski
ul. Słowackiego 4,

47-420 Kuźnia foiciborska.
e-mail umkuznia@wp.pl
wvvw.kuzniaracihorska.pl

NI? 639-10-02-778

Sekretariat
tel.(032)419-14-17,

419-13-51,419-14-43,
tax. (032) 419-14-32,

Referat Inwestycji, Budownictwa
i Gospodarki Mieszkaniowej
- Gospodarka Mieszkaniowa

419-12-24 (lub wcw. 119)
- Inwestycjo i Budownictwo

419-14-54 (lub wew. 119. 113)

Referat Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska
- Gospodarka Nieruchomościami

419-J4-65 (lub wew. 1 1 1 . 124)
- Rolnictwo i Ochrona Środowiska

(wew, 107)

Referat Obywatelski
- Ewidencja Działalności Gospo-
darczej 419-14-18 (lub wew. 108)
- Ewidencja Ludności i Dowody
Osobiste 419-14-34 (lub w.118)

Referat Organizacyjny
- Informatyk' Redakcja BIP
419-10-71 (lub wew.'106).

- Kadry; Administracja (wew. 103),

Referat Finansowo Budżetowy
419-14-65 ( lub wew. 112, 123).

Referat Podatkowo Kasowy
419-14-77

- Podatki (wew. 122)
- Kasa (wew. 10*))

Biuro Rady Mie j sk ie j
419-14-88 (lub wew, 120)

G m i n n e Centrum Reagowania
419-10-8.5 (wew. 105)

Urząd Stanu Cywilnego
419-14-69 (lub wew. 114)

Biuro Paszportowe
419-14-69 (lub wew. 114)

czynne w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego

z wyłączeniem czwartku.

Godziny przyjmowania petentów:
poniedziałek - środa: 8.00 - 15.00

czwartek: 8.00 - 17.00
piątek: 8,00- 14.00

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30.03.2009 r. o

udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", niniejszym informuję:

1. W 2008 r. obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt, gmina Kuźnia Raciborska

zleciła Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej

Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku, ul. Majątkowa 42.

2. W roku 2008 w/w podmiot wyłapał i przyjął do schroniska z

terenu gminy Kuźnia Raciborska 23 zwierzęta.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł gminę 18.300,00 zł brutto,

był opłacany ryczałtem co miesiąc.

Z poważaniem

Z up.

mgr inż. Małgorzata Fabian
larownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami, Rolnictwa
i Ochrony środowl»ka



WÓJT GMINY LELÓW
ul. Szczecińska 18

""̂ 2009 Lelów dnia 15.04.2009 r

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2.04.2009 r informuję, że
gmina udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu
Usług Komunalnych „SANIKO" Sp. Z oo, 42-300 Myszków ul.B.Prusa 70.
W 2008 r wyłapano 2 psy , koszt tego zadania wyniósł 2440 zł.



Urząd Miasta Lędziny

43-143 Lędziny
ul. Lędzinska
NIP: 646-T 0-30-597
tel: 448 32/21 66 511 do 13

+48 32/21 66 291
teWax: +48 32/21 66 508

http://www.ledziny.pl
http://ww.9-ledziny.eu
e-rnail: um@tedziny.pl

Lędziny, 03.04.2009 r.

SK.0115-2/09

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

Dotyczy: sposobu rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Lędziny w 2008 roku.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 roku Urząd Miasta Lędziny przesyła
informacje dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

1) W 2008 roku Gmina Lędziny miała podpisane 2 umowy z zakresu wyłapywania i opieki nad
bezdomnymi zwierzętami

a) Umowa nr ZR/3/2008 z Panem Piotrem Skrzyniarz, zamieszkałym w Lędzinach
ul. Paderewskiego 19 na wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych psów z terenu Lędzin do
schroniska dla zwierząt w Mysłowicach.

b) Umowa nr ZR/2/2008 z Zarządem Głównym Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 4 na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Lędziny przebywającym w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach.

2) W 2008 roku wyłapano 21 psów, które zostały dostarczone do schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Mysłowicach.

3) Koszt realizacji wvv. zadań przedstawia się następująco:
a) Koszt realizacji zadania „wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych psów z terenu Lędzin do

schroniska dla bezdomnych zwierząt" w 2008 roku wyniósł 4 200 zł. Wynagrodzenie
zostało ustalone w formie ryczałtu w wysokości 200 zł. za złapanie i dostarczenie do
schroniska jednego psa.

b) Koszt realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Lędziny
przebywającymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach" w 2008 roku
wyniósł 14 700 zł. Opłaty były dokonywane „z góry" w formie ryczałtu w wysokości
l 633,33 zł miesięcznie, przy rocznym limicie przyjęć w ciągu roku wynoszącym 21 sztuk

Otrzymuje:
- adresat
- a'aZR



URZĄD GMINY
ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie
woj. śląskie

tel./fax (034) 318-80-32

Nr RL-5078/1/2009

Lioie,dn.2009.04.20

04-8R6

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul.Garncarska 37 A

W A R S Z A V? A

Urząd Gminy Lipie w odoowiedzi na Państwa pismo z dnia

30 marca 2009 roku dotyczące bezdomnych zwierząt i ich wyłapywania,

informują :

Odbiór bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadach "zlecenia" .

Zwierzęta odbierane są bezpośrednio z miejsca przebywania.

Bezdomne zwierzęta przyjmowane były do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

w Mysłowicach ul.Sosnowiecka 16.

W roku 2008 wyłapano z terenu gminy Lipie 5 sztuk bezdomnych psów.

mgf Sta



U R Z Ą D GMINY
U 34-324 LIPOWA- ^ a

Regon 000543321
NIP 553-10-99-459 Lipowa, dnia 15.04.2009 r.

Znak: 708 1/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. (wpł. dnia 01.04.2009 r.), Wójt Gminy
Lipowa informuje, że nie podejmował jak również nie planuje podejmować z urzędu akcji
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Za 2008 r. nie mieliśmy przypadków wyłapywania
bezdomnych psów.

W sytuacjach sporadycznych rozwiązujemy problem poprzez wezwanie telefoniczne
(do 2 godz.) służb ze schroniska w Żywcu.
Rada Gminy w Lipowej Uchwałą nr XLVI/234/06 z dnia 08.08.2006 r. przyjęła zasady
wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Lipowa wspólnie z gminami powiatu
żywieckiego buduje duże schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Otrzymują:
Z lup. Wójia

1. Adresat.
2. A/a. M. Sz.

Sekretarz Gminy



U R Z Ą D M I E J S K I
Wydział Inwestycji i Rozwoju

ul. Paderewskiego S . -,nnn
42-700 L U B L I N I E C Lubliniec 06.04.2009 r.

Tel. 034 353-01-00, fax 353-01-05

ZIK.7080-00001/09

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

W związku z pismem z dnia 30.03.2009 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt na terenie miasta Lublińca zajmuje się zakład budżetowy miasta Zarząd
Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu. Wyłapane zwierzęta zostają
bezpośrednio przewożone do przetrzymywalni dla bezdomnych zwierząt, przy ul. Spokojnej 2
w Lublińcu. W 2008 roku wyłapanych zostało 37 psów. Od dnia 01.01.2009 r. w
przetrzymywalni przebywało 9 psów. Obecrie w przetrzymywalni przebywają 2 psy, a 3»
psów przebywa w domach zastępczych.
Całkowity koszt realizacji zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w
roku 2008 wynosił 21.600 zł. Miesięcznie tutejszy Urząd przekazuje kwotę 1800 zł na
utrzymanie przetrzymywalni dla bezdomnych zwierząt.

N A Ć ....,Wydziału Iii^cji i Rozwoju

Ceddry Sękowski
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Argos/BOZ

Od: "Rolnictwo" <rolnictwo@lyski.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 sierpnia 2009 08:36
Temat: Informacja

Witam,
w odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy Łyski podaje następujące dane:

• w 2008 r. Gmina Łyski miała zawartą umowę ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Rybniku;

• w 2008 r. schronisko wyłapało 37 psów z terenu Gminy Łyski;
• opłata ryczałtowa w 2008 r. wynosiła 16.413,84 zł brutto.

Pozdrawiam,

Patrycja Mrusek

2009-08-11
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Urząd Miejski w Łaziskach Górnych
Plac Ratuszowy l, 43-170 Łaziska Górne
Tel. 324-80-00; Fax. 324-80-06
E-mail: burmistrz@laziska.um.gov.pl

Łaziska Górne, 08.04.2009r.

RP-717/1/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków

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

informujemy:

1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki było przedmiotem umowy

zawartej na rok 2008 pomiędzy Gminą Miejską Łaziska Górne a Towarzystwem Opieki

nad Zwierzętami „FAUNA" w Rudzie Śląskiej;

2. na koszt Gminy przyjętych do schroniska zostało 59 psów i 20 kotów;

3. całkowity koszt zadania wyniósł 47.600,00 zł., stawka ustalona była w formie ryczałtu.

GMINY

cCi
mgr Elżfiłet\i Piećha



URZĄD MIEJSKI ^ŁAZACH
ul. Traugutta 15

42-450 Łazy
te? ! 2/6729422 fax 0326729448

W 649-< 6-41-08"

WOŚ 7620-OZ/ 1 /2009

Si-

Łazy, dn. 6.05.2009r.

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

W związku z założonym przez Państwa wnioskiem z dnia 30 marca 2009r. o udostępnienie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2008r. stałe umowy albo udziela zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina w 2008r. miała stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z F.H.U. Jurczyk Mariusz ul. Strumień Wierczki 27, 42-400 Zawiercie.

2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapywanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2008r.

Zwierząt wyłapywanych w gminie w 2008r. było 25 •

3. Jaki był w 2008r. 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 wynosił 19 764zł. Forma płatności - ryczaltowa-miesięczna.

Z poważaniem

Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochroń!/ Pjrzyrooy

HahflaCzyż

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



WÓJT GMINY ŁĘIAW1CA
34-321 Ł Ę K A W I C A , u l . Wspólna 24 T , , . n/, n „ ~nnftt e l . / f a x (0-33) 865-17-01 Łękawica, dnia 06.04.2009 r.

pow. ż y w i e c k i - w o j . ś l ą s k i e

GRL.6134-4/09 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt - „Argos'

w Warszawie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 roku - uprzejmie informuję,
że na terenie Gminy Łękawica są przestrzegane przepisy ustawy o ochronie zwierząt
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnienia im opieki oraz utrzymania
czystości i porządku.

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi bez opieki
realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz
zapewnienie opieki i schronienia wyłapywanym zwierzętom.

Przypadki pojawienia się bezdomnych zwierząt na terenie gminy są sporadyczne
i są to bezdomne psy. Po przyjęciu zgłoszenia pojawienia się bezdomnego zwierzęcia
( bezpańskiego psa ), Gmina podejmuje działania w porozumieniu z lekarzem weterynarii.
Na podstawie zgłoszenia lekarz weterynarii zabiera psa do schroniska. Koszty z tym
związane ponosi Gmina.

Gmina nie ma zawartej stałej umowy z uwagi na występowanie pojedynczych
przypadków.

W 2009 roku z terenu gminy zabrane zostały 2 psy. Koszt zabrania psów
wyniósł 856,00 zł (brutto). Płatność nastąpiła przelewem na podstawie wystawionych faktur.

Z wyrazami szacunku

Otrzymują:
fn Adresat
^2 A/a.

' N'/S.i-



U R Z Ą D GMINY
34-32". ŁODYGOWICE

ul. Piłsudsluego 75, n oj ś ląskie
tel. 033-863-05-Od. i u x (33 863-05-01

NIP 853-10-2S-544, P-C00547603

RIP-DG-607/02/09

Łodygowice, dnia 17.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

01.04.2009 r. dotyczący opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Wójt Gminy Łodygowice

informuje, że w roku 2008 Urząd Gminy miał podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Firmą Handlową Beata Ko walczyk, 43-400

Cieszyn, ul. Cicha 10. W 2008 r. wyłapano i oddano do schroniska na koszt Gminy 10 psów.

Koszt całości zadania kształtował się na kwotę 6466 zł. i ponoszony był jednorazowo za

umieszczenie psa w schronisku.

Z poważaniem

Z up. W

Otrzymanie
(T} Adresat
2. a/a



Strona l z

Argos/BO

Od: <gzgk@marklowice.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 8 kwietnia 2009 13:15
Temat: informacje na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Marklowice, dnia 08.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

informujemy iż Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Marklowicach w 2008 roku miała podpisaną

umowę z Schroniskiem dla Bezdomnych zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ul.
Majątkowa 42, 44-207 Rybnik.

Umowa została na okres 12 miesięcy. Zlecenie w kwocie 10 200,00 złotych płatne w ratach miesięcznych po

850,00. Schronisko w 2008roku wykonało 32 interwencje przyjęło 14 zwierząt

do schroniska jedno zwierzę zostało uśpione natomiast 5 zostało przekazanych nowym opiekunom.

W razie jakich kolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny: Joanna Somerlik 032 4550292
Gminny Zakład Godpodarki Komunalnej
ul. Astrów 4A
44-321 Marklowice

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy
sygnatur wirusów 3994 (20090407)

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
h ttp:.// w ww... eset. p l lub h ttp: // w w w. eset. co m

2009-04-08



i!P7-".n MIEJSKI
ŚLĄSKIE42-610 fvHASfK;

NlP'645-11-06-175

Znak pisma: RGM - 7082/1/09

Miasteczko Śląskie, 03.04.2009r.

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 30 marca 2009 r (data wpływu 01.04.2009 r.)
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania dotyczącego
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
informuje, że:

1. W roku 2008 gmina Miasteczko Śląskie miała umowy podpisane z:
a. przedsiębiorcą Dorotą KUFEL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEX" z siedzibą

w Miasteczku Śląskim ul. Księdza Wyciślika 3, w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
i dowiezienia ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz w zakresie uprzątnięcia
i dowiezienia zwierząt potrąconych przez środki lokomocji i martwych do specjalistycznej
firmy zajmującej się termicznym przekształcaniem odpadów zwierzęcych,

b. Zakładem Robót Drogowych i Terenów Zielonych Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu ul.
Zabrzańska 21, w zakresie przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy.

2. W roku 2008, na koszt gminy Miasteczko Śląskie zostało wyłapanych 22 szt. bezpańskich psów,
które zostały przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt i tam utrzymywane.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 16.851,61 zł., natomiast rozliczenie za
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku, następowało w okresach miesięcznych, po
wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie faktury do której należało dołączyć wykaz ilości
przyjętych do schroniska zwierząt z terenu gminy Miasteczko Śląskie w danym miesiącu.

K/o:
RGM a/a



ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna

województwo śląskie

GMINA MIEDZNA

tel. (032)2116196 Fax. (032) 2116089
e-maih info@miedzna.pl

http://www.miedznQ.pl

Miedźna, dnia 15.04.2009r.
Znak: UG 0115/5/2009

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

Dotyczy: wniosku z dnia 30 marca 2009r. o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gmina Miedźna informuje, że w 2008r. w ramach

opieki nad bezdomnymi zwierzętami zleciła wyłapanie 3 bezdomnych psów /wyłapano l

zwierzę/. Zlecenia udzielane były zgodnie z potrzebami każdorazowo Agencji Komunalnej

w Brzeszczach Sp. z o.o., 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7.

Pies umieszczony został w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt,

43-305 Bielsko-Bała, ul. Reksia 48. Forma płatności za umieszczenie w schronisku -

jednorazowa.

Koszt realizacji całego zadania w 2008r. /wyłapanie l psa, próby wyłapania 2 oraz

umieszczenie w schronisku l psa/ wynosił 3 084,00 zł.

WOJ

mgrinż. Bogdan Jaranowski

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a.
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URZĄD MIASTA IMIELIN
41-407 Imielin , ul.Imielińska 81, tel.032 225-55-05(06) ,

fax 032 225-55-07

Imielin, dnia 2.04.2009r.

OC 7080-3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a

W odpowiedzi na pismo o udzielenie informacji publicznej z dnia 30
marca 2009r. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Urząd Miasta
Imielin informuje, iż w 2008 r. Gmina zawarła umowę na realizację zadania
polegającego na interwencyjnym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z firmą
zajmującą się wyłapywaniem i dostarczaniem zwierząt do schronisk oraz
umowę na utrzymanie i stałą opiekę zwierząt w schronisku poprzez
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce.

W 2008 roku z terenu Miasta Imielin przekazano do schroniska 29 szt.
bezdomnych zwierząt. Koszt całego zadania wyniósł 22.150 zł. Należności
płatne przelewem w formie ryczałtu miesięcznego za wyłapywanie zwierząt
oraz od sztuki przyjętej do schroniska opartej na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Inspektor
Jan Bielecki



U R ;£/%£* <S M K N Y
42-120 MIEDŹNO, u! Ułańska 25

wcj. śląskie
tel. 034-317-80-10.034-317-80-67,034-317-81-00,

034-317-80-77; fe: 034-:jl7-80-30

RL-6152/9/09 Miedźno, dnia 30.06.2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na przesłane pismo z dnia 30 marca 2009 r. dotyczące opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, z terenu naszej gminy, uprzejmie
informuję, że:

W 2008 roku Gmina Miedźno nie miała podpisanej stałej umowy na
świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewniania
im opieki w schronisku, ponieważ w/w umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„Zamex" Dorota Kufel, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Ks. F. Wyciślika 3 wygasła i nie
została ponowiona. Dopiero w grudniu 2008 r. Fundacja „Zwierzyniec" z siedzibą w
Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 131, 98-300 Wieluń zgodziła się na przyjmowanie do
schroniska z terenu naszej gminy bezpańskich psów;
Podjęcie stałej współpracy w zakresie wyłapanych i bezdomnych psów z terenu
naszej gminy z innym schroniskiem lub instytucją było nie możliwe, ze względu na
udzielane odpowiedzi o przepełnieniu schronisk;
W 2008 roku w Fundacja „Zwierzyniec" przyjęła i umieściła w schronisku w Wieluniu
z terenu gminy Miedźno jednego psa. Jednorazowy koszt umieszczenia psa w
schronisku wyniósł 700 zł.

Sporządził: AŻ

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



U R Z Ą D G M I N Y
w Mierzącicach

42-460 Mierzęcice, u l . Wolności 95
tel.0322887900,łox0322887035 Mierzęcice, dnia 09.04.2009 r.

Nr GK.6134-2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" - Urząd Gminy Mierzęcice informuje:

1. w 2008 r. gmina udzielała zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ZAMEX" Miasteczko Śląskie, natomiast miała
podpisaną umowę ze „Schroniskiem dla Zwierząt" Anna Jarzombek w Miedarach
gdzie zapewniona była opieka nad wyłapanymi zwierzętami

2. w 2008 r. z terenu gminy Mierzęcice wyłapano 15 szt. zwierząt na koszt gminy

3. całkowity koszt realizacji wyłapania i opieki zwierząt przebywających w schronisku
w 2008 r. wyniósł 13 140,- zł. - opłata oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

W/
mgr Wriyaztof 'Kobiałka



informacja/centrala +48 (32) 32 48 500
fax +48 (32) 32 48 400
telefon kontaktowy +48 (32) M-MSfl
e-mail um@mikolow.eu

Sekretariat
Burmistrza

Sekretariat
Zastępców
Burmistrza

32 48 505

32 48 508

Skarbnik Miasta 32 48 502

Biuro Rady
Miejskiej

Ewidencja
Ludności

32 48 511

32 48 456
fax:22 66 264

Dowody Osobiste 32 48 457

Urząd Stanu
Cywilnego

22 62 013
32 48 451

Utrzymanie
Infrastruktury 32 48 578
Komunalnej 32 48 579

Usługi Komunalne 32 48 571

32 42 650Dodatki
Mieszkaniowe

Inwestycje

Ochrona
Środowiska

32 48 575

32 48476

Gospodarka
Nieruchomościami 32 48 566

Geodezja

Rej. Lokalowy

Ewidencja Dział.
Gospodarczej

Główny
Księgowy

Podatki Lokalne

Zamówienia
Publiczne

Straż Miejska

Zarządzanie
Kryzysowe

Kultura i Sport

Informacja
o Mieście
Rzecznik Prasowy

Wydział Rozwoju
Miasta

32 48 563

32 42 604

32 48 454

32 48 535

32 48 532

32 48 405

32 48 555

32 48 551

22 60 892
32 48 541

32 48 460\

32 48 463

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
PŁ - 43-190 Mikołów

Rynek 16

Mikołów, dnia 10 kwietnia 2009r.

BOKI/7080/

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

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009r., Urząd
Miasta Mikołowa uprzejmie informuje, że zadanie:
zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym wyłapywanie
wałęsających się psów z terenu gminy Mikołów zgodnie z zawartą
umową, wykonywało do 31.12.2008r. Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami „FAUNA'' w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 2, Społeczne
Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu.
Koszt realizacji tego zamówienia w 2008r. wyniósł 53.200,00 złotych.
Należność regulowano w okresach miesięcznych na podstawie
wystawionych rachunków z podaniem wszystkich przeprowadzonych
interwencji i bieżącej ewidencji zwierząt przyjętych do schroniska
w danym miesiącu.

W ramach tej umowy sfinansowano opiekę nad 80
bezdomnymi zwierzętami z terenu Mikołowa.

Ponadto nadmieniamy, iż zgodnie z zawartą umową w 2008r.
z Przychodnią Weterynaryjną OMNI WET z siedzibą w Orzeszu-Zawiść
ul. Mikołowska 170, na realizację zadania: przeprowadzenie na
zwierzętach bezdom:nych z terenu gminy Mikołów usług
weterynaryjnych polegających na udzieleniu pierwszej pomocy
zwierzętom rannym w wypadkach, koniecznej sterylizacji i kastracji
psów i kotów, uśmiercaniu rannego zwierzęcia nie rokującego nadziei
na wyleczenie, lekarz weterynarii wykonał 59 usług weterynaryjnych.

l i p : , • -wy ',-v T. i K O i n



Urząd Gminy Milówka
UL. JANA KAZIMIERZA 123

34-360 A', I Ł Ó W K A
NIP 553-17-01-057

Tel. 033-863^71-90

RRG-7062/16/09 Milówka, dnia 14.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 30 marca 2009r. informujemy, iż:
Ad. 1. Wyłapywanie bezpańskich zwierząt w gminie Milówka zlecane jest każdorazowo
lekarzowi weterynarii, który poddaje zwierzęta leczeniu oraz przekazuje je do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Żywcu;
Ad. 2. W roku 2008 Gmina Milówka przekazała łącznie do Schroniska 4 psy. Ponadto na
koszt Gminy poddano zabiegowi sterylizacji jedną kotkę.
Ad. 3. Łączny koszt opieki nad bezpańskimi zwierzętami w 2008r. wyniósł l 842,01 zł brutto,
i ponoszony był każdorazowo po wykonaniu usługi.

W Ó J T A

ępca Wójta

Otrzymują:
([/ Adresat;
2. Aa/RK.



URZĄD GMIN -
4, ^4 Mstów

woj. śląskie Mstów, dnia 27.04.2009r.

Nr UGK 7080/3/09

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. w sprawie wyłapywania i opieki nad

bezdomnymi zwierzętami informuję:

1. Gmina Mstów w 2008 r. miała podpisaną umowę w sprawie odbioru, transportu i

przetrzymywania w schronisku bezdomnych psów z Fundacją „Zwierzyniec" z siedzibą w

Wieluniu . Schronisko zapewniało zwierzętom godziwe warunki bytowania oraz opiekę

weterynaryjną.

2. W 200 8r. wyłapano około 38 szt. psów dorosłych oraz 34 szt. szczeniąt.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008r. wyniósł 28.037,70 zł. Zapłata następowała za

sztukę umieszczonego w schronisku psa.

Do wiadomości:

1. Adresat

2. a/a.
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Mszana, dnia 27.04.2009 r.
GK.7080-00001/09
GK.KW-000210/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu
01 kwietnia 2009 r) w sprawie obsługi Gminy pod kątem zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom informuję, że Gmina Mszana posiada stałą umowę z Jastrzębskim Zakładem
Komunalnym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Norwida 50 prowadzącym Schronisko dla
Bezdomnych Psów.

Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy opłata pobierana jest w formie zryczałtowanej
miesięcznej stawki za koszt rezerwacji miejsca w Schronisku oraz dodatkowo za przyjęcie
każdego jednego psa.

Natomiast w temacie obsługi Gminy pod kątem wyłapywania zwierząt tut. Urząd Gminy
jest w trakcie negocjacji dot. spisania umowy z rakarzem.

W roku 2008 na terenie Gminy Mszana wystąpiło 7 przypadków przekazania zwierząt do
schroniska na koszt Gminy.

'szczyk
PK/2
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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej
opieki nad bezdomnymi zwierzętami chcieliśmy poinformować, że Gmina Mykanów pow.
Częstochowski, woj. Śląskie:
- posiada umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt „As" Jamrozowizna l 42-230 Kłomnice.
Umowa obejmuje złapanie bezdomnego zwierzęcia i zapewnienie mu opieki.
- w roku 2008 na terenie Gminy Mykanów zoslało złapanych 48 bezdomnych psów
- Urząd Gminy Mykanów podpisuje umowę zt schroniskiem i miesięcznie płaci ryczałt 1600
zł + VAT na kwotę 23 424 zł / rok. W ramach umowy schronisko przyjmuje 20 psów. Za
każde następne zwierzę Gmina płaci 700 zł + VAT. Za rok 2008 Gmina zapłaciła kwotę
38 800 zł.
Chcemy podkreślić, że jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy ze schroniskiem „AS" w
Kłomnicach. Zwierzęta odbierane są niezwłocznie zaraz po zgłoszeniu. Schronisko
prowadzone jest w sposób prawidłowy. Obsługa schroniska stara się, aby jak najwięcej
zwierząt znalazło dom - strona internetowa, ogłoszenia.
Problemem dla gminy jest ustawa o zamówieniach publicznych. W chwili, gdy kwota
przeznaczona na opiekę nad zwierzętami prze!: 'oczy próg, po którym należy rozpisać przetarg
jedynym kryterium staje się cena. W tej sytuacji gmina nie ma możliwości wyboru podmiotu,
który zapewni zwierzętom najlepszą opiekę.

Z uof V*ójta
Kierownik Referoti/Gospi) jatki Komunalne),

Inwestycji i Złrn&wie \ Publicznych
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Urząd Wiasła Mysłowice

GMK.7080-4/09
Mysłowice, dn

08. (K 7009

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009r. dotyczące udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:

Ad. l W roku 2008 Gmina Miasto Mysłowice miała zawartą stałą umowę
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Warszawa (oddział
Schroniska w Mysłowicach) w zakresie przyjmowania do schroniska i opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, natomiast realizację zadania w zakresie wyłapywania
i przekazywania do schroniska bezdomnych zwierząt Prezydent Miasta
Mysłowice zlecił zakładowi budżetowemu Miejskiemu Zarządowi Gospodarki
Komunalnej w Mysłowicach.

Ad.2 Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2008r: 217szt,
w tym 33szt- martwe zwierzęta przekazane do schroniska.

Ad. 3 Koszt realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
w2008r.: 156.590,00zł.
Forma płatności za opiekę nad zwierzętami: jednorazowa za przyjęcie
i utrzymanie bezdomnych zwierząt (osobnika dorosłego, matki karmiącej wraz
z miotem lub szczeniaków i kociaków bez matki), która obejmuje koszty
wyżywienia, utrzymania w schronisku przez okres 14 dni, zapewnienie opieki
weterynaryjno-lekarskiej, leczenia, szczepienia oraz ewentualnej eutanazji.

l . Adresat
2. A/a.

08.04.09r.-A. Długąjczyk

Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców l, 41-400 Mysłowice
NIP 222-00-12-288, REGON 000515810, nr konto: 21 1240 42271111 0000 4848 7504, Pekao SA oddział w Mysłowicach

tel. (0-48) 032/ 3171100, fax. (0-48) 032/ 22 22 565, e-mail: urzad@um.mvslowice.pl. www.mvslowice.Dl
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Myszków, dnia 14.04.2009r.

IM 7082/5/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ informuję , że zadania określone przez ustawodawcę w
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt / tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 106
póz. 1002 z późn. zm./ oraz ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach / teks jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 236 póz. 2008/ są realizowane na
bieżąco przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO" Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie
ul. B. Prusa 70 na podstawie umowy zawartej w dniu 04.12.2007 roku z Gminą
Myszków w następującym zakresie:

1. Prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, w tym
wyłapywanie zabłąkanych psów i kotów.

2. Zapewnienie pełnej opieki bezdomnym zwierzętom w prowadzonym przez siebie
schronisku.

3. Zabezpieczenie sanitarne Miasta, poprzez usuwanie zwłok zwierzęcych z terenów
publicznych , w szczególności z pasów drogowych położonych w granicach
administracyjnych Myszkowa,

i Przedsiębiorstwo „SARIA Małopolska Sp. z o.o. w Krakowie O/Wielkanoc, z którym
zawarło umowę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO" Sp. z o.o. z siedzibą w
Myszkowie ul. B. Prusa 70, w zakresie świadczenia usług: zbierania, transportu i
unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

Jednocześnie informuję :
- schronisko dla zwierząt w skali roku utrzymuje średnio 90 szt. psów ,
- koszt realizacji ww zadania w 2008 roku wynosił 145.296,84 zł ( płatność ryczałtowa )

BURTOTRZ1 '
Janusz R&maniuk



URZĄD GMINY w NĘDZY N?dza- dnia 2009-04-06
ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 N Ę D Z A
tel./fax 032/410-23-99

Biuro ochrony zwierząt Fundacja dla zwierząt
ARGOS
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak sprawy: PPŚP.6134-00001/09
Znak pisma: PPŚP.6134-00001/09

Ad1) w 2008 r. Gmina Nędza miała podpisaną umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze
schroniskiem przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku .

Ad2) W 2008 roku opieką schronisko otoczyło 9 zwierząt.
Ad 3) Koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł: 11 500 netto + obowiązujący podatek VAT -

opłata była uiszczana ryczałtowo w miesięcznych ratach.

N Y



o r2-320 NIEGOWA
Ul. oobieskiego l

Niegowa, dnia 06.04. 2009 r.

Nr RG.m.6052/3/2009

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 r. podaję informację z gminy Niegowa

. gmina w 2008 roku miała zawartą umowę na świadczenie usług na terenie Gminy
Niegowa polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, przewożeniu ich do
schroniska oraz zapewnienie im pełnej opieki, z Firmą Handlowo Usługową -
Mariusz Jurczyk zam. 42-400 Zawiercie ul. Strumień Świeczki nr 27

l

2. w 2008 roku wyłapano następujące zwierzęta :
- psy - 12 szt.

3. koszt realizacji tego zadania w 2008 roku wynosił 7.320,00zł forma płatności
ryczałtowa.

mgr Kp/ysztof Motyl



URZĄD MIASTA I GMINY
4 2 . 4 4 0 OGRODZIENIEC

Plac Wolności 25
Ogrodzieniec dn. 7.04.2009 r.

AP. 7050-4/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.03.2009 r. podaję dane, o udostępnienie
których Państwo wystąpiliście:

1. W 2008 r. gmina Ogrodzieniec miała podpisaną umowę na prowadzenie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z Firmą Handlowo Usługową Mariusz Jurczyk z siedzibą w
Zawierciu, ul. Strumień Wierczki 27.

2. W 2008 r. wyłapano na terenie Gminy i przewieziono do schroniska 11 bezpańskich
zwierząt (zgodnie z danymi przekazanymi przez FHU Mariusz Jurczyk).

3. Płatności były dokonywane co miesiąc, opłata była stała zgodnie z zawartą umową i
wynosiła l 409,10 zł/miesiąc. W związku z powyższym koszt całego zadania wyniósł
16 909,20 zł.

B U R M I S T R Z
MIASTA ^ GMINY

dr inż. krł$źej Mikulski

Otrzymują:
l. adresat

Do wiadomości:
1. a/a



Urząd Gminy Olsztyn
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn, woj. śląskie

tel.: (0-34) 328 50 77, fax (0-34) 328 50 57
http://www.olsztyn.ug.gov.pl

email: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2009 r.

Nr 6134/04/09

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

Stosownie do pisma z dnia 30.03.2009 r. udzielam odpowiedzi na „Wniosek
o udostępnienie informacji publicznej":

1. Gmina Olsztyn w 2008 r. zawarta umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla Zwierząt „AS", Jamrozowizna 1,
42-270 Kłomnice.

2. W 2008 r. w schronisku umieszczono 22 sztuk zwierząt z terenu Gminy.
3. Koszt realizacji zadania w 2008 r. - 28.304,00 zł.

Za wykonaną usługę schronisko pobierało wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
1600 zł + 22% VAT miesięcznie (limit 20 szt zwierząt). Powyżej ustalonego limitu
gmina ponosiła dodatkowa opłatę w wysokości 2000 zł + 22% VAT za 1 szt.

Z poważaniem



Od: "Joanna Kiepura" <jkiepura2@wp.pl>
Do: "boz" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 16 kwietnia 2009 15:26
Temat: informacja publiczna - Gmina Opatów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję, że Gmina Opatów
nie posiada stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, udziela
jedynie zleceń Fundacji "Zwierzyniec" z Wielunia.
W roku 2008 wyłapano 2 szt. bezdomnych psów z terenu gminy na kwotę
900,OOzł.Usługi polegały na przyjęciu bezdomnych psów, transporcie,
żywieniu, opiece weterynaryjnej i sprawach adopcyjnych.

Z poważaniem
Joanna Kiepura -
Podinspektor UG Opatów

Masz w sobie coś z Lennona?
Poznaj prawdę o swojej rodzinie. Wejdź na Bliscy.pl
Kliknij: http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fcorto.www.wp.pl%2Fas%
2Fbliscy,html&sid



Urząd Gminy Ornontowice

2003 -04- l
Znak sprawy: ZWWŚPiGG.IR.7080-03/09
Znak pisma: ZWWŚPiGG.KW-00405/09

Ornontowice, dnia

za zwrotnym dov odem doręczenia

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

Dotyczy; informacji odnośnie zwartych prztz gminę umów w 2008 r. w sprawie realizacji
zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. informujemy, iż Urząd Gminy
Ornontowice realizuje zapisy ustawy o ochronie zwierząt poprzez podpisanie umów
z n.?-St?pipacyrni instytucjami: (dane z-.', rck 2UOx f -i •
1) Przychodnią Weterynaryjną lek. wet. Fraii-Jszek Teodorowski, adres: ul. Powstańców 7,
43-180 Orzesze (na odłowienie bezdomnych zwierząt i dowóz do schroniska, z którym Gmina

Ornontowice ma podpisaną umowę, jak również opiekę nad zwierzętami biorącymi udział w

wypadkach i kolizjach drogowych lub innych niecodziennych zdarzeniach oraz konieczność

interwencji dotyczących bezpieczeństwa i dobror.tanu zwierząt) - roczna umowa,

Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „FAUNA", Społecznym Schroniskiem dla

Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu, ul. Bijoczka, 41-700 Ruda Śląska (na utrzymanie

w schronisku bezdomnych z\vierząt z terenu Gmmy Ornontowice)- roczna umowa.
2) W ubiegłym roku ogólna ilość psów przyjętych do Schroniska „FAUNA" z terenu Gminy
Ornontowice: 8 psów (kotów: 0).
3) Gmina Ornontowice po podpisaniu umowy ze schroniskiem płaci miesięczny ryczałt

w kwocie: 500 zł brutto (łącznie za cały rok: 6.000 zł brutto) natomiast za usługi
weterynaryjne Gmina zapłaciła: 1.499,11 zł Przychodni Weterynaryjnej).

Z poważaniem

W

Kaź

Urząd Gminy Ornontowice, ul.Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, tel: 032 23 55 320 - 322, fax: 032 33 06 214
konto bankowe: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Omontowice 50 8454 1053 2001 0011 0695 0001

NIP: 969-08-81-619, e-mail: ug@ornontowice.pl, www.ornontowice.pl, www.bip.ornontowice.pl
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URZĄD MIEJSKI W ORZESZU

43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, tel. (032) 32 488 00, fax (032) 32 488 26
www.orzesze.pl e-mail: um@orzesze.pl NIP: 635-10-58-198

Konto bankowe: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy Orzesze 82 8454 1040 2002 0000 0329 001

Orzesze, dnia 14.04.2009r.

WK.7050-00010/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek SL 96 z dnia 30 marca 2009r. informuję, że w 2008 roku

Gmina Orzesze posiadała zawarte umowy w zakresie:

1. zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt polegającym na wyłapywaniu bezdomnych

zwierząt, badaniu, w razie konieczności premedykacji, udzielaniu pomocy medycznej i

przewozie do schroniska lub przekazaniu do rodziny zastępczej, bądź w razie

konieczności dokonaniu eutanazji - z Przychodnią Weterynaryjną „OMNIWET"

lek.wet.Aleksandra Tabackiego Orzesze-Zawiść, ul.Mikołowska 170.

2. utrzymania gotowości i przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Orzesze do

Schroniska - z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „FAUNA" Schronisko dla

Zwierząt im. Św.Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej ul.Bujoczka.

W 2008r. wyłapano i odwieziono do Schroniska 59 szt. bezdomnych zwierząt.

Łącznie wydatkowano 22.000,00 zł opłata za Schronisko (płatne za sztukę) i 13.803,00 zł za

wyłapywanie i opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

U>IA /

mgr Andrzej Szafranffc



Ożarowice dn. 07.04.2009r.

•'.:-. •i » ..a ..-v.-.-; --;,,.,

Nr GK/7650/6/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30.03.2009r. Urząd Gminy
Ożarowice informuje, że w roku 2008:

• na wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie naszej gminy
została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ożarowice i Zakładem Usług
Komunalnych z siedź, w Orzechu przy ul. Łąkowej 14, reprezentowanym
przez Panią Joannę Szulc,

• wyłapane bezdomne zwierzęta były odwożone do „Schroniska dla
Zwierząt" z siedzibą w Miedarach przy ul. 1 - go Maja, prowadzonym
przez Panią Annę Jarzombek.

• wyłapano 24 szt. zwierząt / koszt zadania wyniósł 12 255 zł,
• za wykonywaną usługę gmina płaciła:

- za wyłapanie -150zł/szt. netto
- wyjazd interwencyjny - 50 zł/szt. netto
- całodobowy dyżur telefoniczny - 200 zł/m-c netto
- za opiekę w schronisku zapłacono jednorazową wpłatę za cały rok

w kwocie 7 000 zł.



URZĄD GMINY
42-140 FANKI

ul. Tysiąclecia nr 5
Panki, dnia 2009.04.16.

Nr 6134-l -2009

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

W odpowiedzi na pismo L. Dz.774/09 z dnia 30 marca 2009 r. niniejszym przesyłam
informację dotyczącą sposobów rozwiązywania problemów bezdomnych zwierząt:

1. Podjęto Uchwałę Nr I/3/HI/2001 Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2001 roku
w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Panki.

2. W/w Uchwała była zaopiniowana przez Regionalny Inspektorat Towarzystwa Opieki Nad
Zwierzętami w Polsce, Al. Wolności 77/79, 42 - 200 Częstochowa.

3. Podmiot z którym zawarto umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zarząd
Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie przy
ul. Nowakowskiego 4 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach przy ul. Sosnowieckiej 16.

4. Podmiot z którym zawarto umowę w 2009 r. jest Pani Dorota Kufel prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEX"
mające siedzibę przy ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42 - 610 Miasteczko Śląskie

5. Ilość zwierząt wyłapanych w 2008 r. - O
6. Koszt realizacji zadania w 2008 r - O

Wyk. W. D.

Z upoważni£irfaWój



Urząd Gminy Pawłowice
43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60

województwo śląskie
tel. (032) 47 56 300, fax (032) 47 56 301

OSR.6134-00006/09
OSR.KW/00339/2009

Pawłowice, dnia 7 kwietnia 2009 r.

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

Dotyczy: informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania

W związku z wnioskiem z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
sposobu i skutków wykonywania zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywaniem przesyłamy następujące dane:
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice w 2008 r. zajmowało

się Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Rybniku - Wielopolu, 44-207 Rybnilc, ul. Majątkowa 42, z którą Gmina miała
podpisaną umowę.

2. Zbiorcze dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach z terenu gminy Pawłowice w 2GG8 i.:
- ilość przeprowadzonych interwencji - 6 i;
- ilość uśpionych zwierząt w schronisku -1;
- ilość zwierząt przyjętych do schroniska - 25;
- ilość zwierząt przekazanych nowym opiskunom w ramach adopcji - 12.

3. Koszt realizacji wyłapywania zwierząt z terenu gminy Pawłowice w 2008 r. wyniósł
28.731,00 zł. Płatność realizowana była opłatą ryczałtową uiszczaną raz w miesiącu
w wysokości 2.394,25 zł.

wz.

Otrzymują:
(L) Adresat
2. A/a



U R Z Ą D G M I N Y
42-772 P A W O N K Ó W

ul. Zawadzkiego 7
Tel. (0-34) 353-41-00

Tel./Fajc (0-34) 353-41-05 Pawonków dnia 09.04.2009 r.

OŚ.7610/6/2009

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadanie „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Gminy w Pawonkowie informuje, iż:
1) Urząd Gminy w Pawonkowie zlecał wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

następującym instytucją:
a) Schronisko dla Zwierząt Anna Jarzombek, ul. 1-go Maja, 42-674 Miedary
b) Wyłapywanie - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEX" Dorota Kufel, ul. Ks. F.

Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie
2) 17 interwencji, w tym :

- 3 interwencje zwierząt dzikich potrąconych przez samochody (utylizacja),
- 4 interwencje psów potrąconych śmiertelnie przez samochody (utylizacja),
- 10 interwencji zabrania psów do schroniska

3) całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9.295,40 zł, w tym

- utylizacja -4. 123,6 zł
-schronisko -1.926 zł
- wyłapywanie i dojazdy - 3.245,8 zł

Z uP-
mgr/rena Sikora

SEKRETARZ GMINY



ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice
woj. śląskie
telefony:

032 / 235-65-21
032 / 235-64-55
fax: 032/235-69-38

URZĄD GMINY
w Pilchowicach

Sołectwa: Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Wilcza, Źernica

Pilchowice 14.04.2009 roku

Nr 6052/1/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37/A
04-886 Warszawa

Dotyczy: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie.

W odpowiedzi na pismo nr SL 103 z dnia 30.03.2009 roku w/s udzielenia informacji
w/s opieki nad bezdomnymi zwierzętamt oraz ich wyłapywaniu zgodnie ustawą o ochronie
zwierząt podaję:

• w 2008 roku wzorem lat ubiegłych Gmina Pilchowice podpisała stałą umowę
ze Schroniskiem dte Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Rybniku na usługi zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt.

• Na terenie Gminy Pilchowice W 2008 roku przeprowadzono 45 interwencji, do
schroniska przewieziono 22 sztuki zwierząt z tego 14 przekazano do adopcji.

• Koszt korzystania ze schroniska zgodnie z umowa nr 5/08 z dnia 02.01.2008 roku wynosi
za 2008 rok 14.144,00 zł netto (kwota ryczałtowa).

SEKRETARZ GMINY

DagmaraDzlda



URZ\DMlASTAiaiLStwPIUCY
42-436 PILICA

woj. śląskie
OOO543261

IiR. 6052/4/2009
Pilica, dn. 07.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie sposobu i skutków

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

informujemy, że Rada Miasta i Gminy w Pilicy w dniu 29 stycznia 2002 r. podjęła

Uchwałę Nr XXXW23 7/2002 w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z

terenu gminy Pilica.

Jednocześnie informujemy, że tut. Urząd ma podpisaną umowę z podmiotem

gospodarczym tj. Prywatna Lecznica Zwierząt ul. Szosa Olkuska 5, 32-340 Wolbrom.

W 2008 roku zostało wyłapanych 14 sztuk zwierząt (psów), które zostały przekazane

chętnym mieszkańcom w celu ich dalszego utrzymania. Koszt realizacji całego zadania

w 2008 r. wyniósł 4 256,00 zł.

Z up. BURMISTRZA'

mgrJaniaaDL.,
SEKRETARZ MIASTA i GMINY



W Ó J T GMINY POCZESNA
u i . Wolności 2

42-262 Poczesna

Nr 6073/5/09 Poczesna, dnia 1 5 kwietnia 2009r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt" AGROS"
ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na pisma z dnia 30 marca 2009r niniejszym informuję, że umowa na
wyłapywanie i osadzanie w schronisku bezdomnych zwierząt była w roku 2008 i nadal jest
zawarta ze Schroniskiem „AS" Jamrowizna 1,42-270 Kłomnice.
Ogółem w roku 2008 wyłapano i otoczono opieką 35 bezdomnych zwierząt. Koszt realizacji
w/w przedsięwzięcia wynosił 38 126,44 złote.

Wyk.
[K.K.P]

vv,c±>

*mż. Krzysztof Ujma



U z ą d G m i n y Poraj
woj. ślqskie

42-360 P o r a j
tel. 314-52-51

Poraj, dnia 2009-04-15

Nr III 7080/3/2009

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

04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2008 r. uprzejmie informuję, że na
terenie Gminy Poraj w roku 2008 usługę wyłapywania bezdomnych psów wykonywało
Przedsiębiorstwo SANiKO Myszków.
Łączny koszt wyłapywania i utrzymania 12 psów w roku 2008 wyniósł 12.621,00zł.

R I E R O W N I R
Referatu Gospoda^



17.04.2009r

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

W odpowiedzi na wasze pismo Urząd Gminy w Porąbce informuje:

1. Gmina Porąbka posiada umowę ze schroniskiem w Cieszynie na wyłapywanie
i dostarczenie zwierząt do schroniska oraz odbiór i utylizacja padniętego zwierzęcia.

2. Wszystkie zwierzęta wyłapane były na koszt gminy w ilości 11 szt oraz zwierząt
padłych do utylizacji 5 szt.

3. Koszt realizacji tego zadania za rok 2008 to 9516.45 zł- forma płatności za każdą sztukę.

CzeMd&MSMka



FRDM : LJRZflD MIRSTfl u PORĘBIE PHONE NO. : 6721971 flpr. 08 2009 12:l8ftM P01

URZĄD MIASTA PORĘBA
ul Dworcowa 1
42-480 Poręba

Nr GMR.-7082/6/09

Poręba, $.04.2009 r.

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

dfllyJSSy~Lwniosku z dnia 30.03,2009 r, o udzielenie informacji publicznej

Zgodnie z w/w wnioskiem Urząd Miasta Poręba Informuje ;

Ad.1, W 2008 roku Gmina Poręba miała zawartą umowę z Firmą Handlowo-Usługową Mariusz Jurczyk
42-400 Zawiercie, ul. Slrumień-Wierczki 27,

Ad,2. Ilość wyłapanych psów w 2008 r. : 4
Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2008 roku ;10.980 zł brutto (forma płatności: ryczałt)

1, adresat
2. GMRaa

OUf^lL
nra MIASTA

V ;

& K



L-

URZĄD GMINY W PRZYSTAJNI

Ul. Częstochowska 5 42-141 PRZYSTAJŃ REGON' 000548689
S/034/ 31-91-153; 31-91-154 Fax. 31-91-732 NIP" 574-10-69-370
e-mail:srodowisko@gminaprzystajn.pl
http:// www.klobuck.pl

SZP7061-6/09
Przystajń 6 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy wniosku o udzieleniu informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania" opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Ad. 1.
W 2008 roku gmina nie zawarła umowy na wyłapywanie i umieszczanie psa w schronisku,
ponieważ żadne schronisko w najbliższym otoczeniu ze względu na brak miejsc nie podpisało
z nami umowy.

Ad. 2.
W 2008 roku gmina utrzymywała na własny koszt 12 szt. psów bezdomnych.

Ad. 3.
W 2008 roku koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami ok. l 000,00 zł.

z up. Wójta
mgr inż. Agnieszka Zabawa

podinspektor



U R Z Ą D M T A S TA
w pifii '0'-v. . -..a -•>•:•

;^'5* ! .T" „,;/:•:. . : • •
41-940 Piekary ŚL ui. ^taniska Q2

ERk. 7080 - 11 / 2009 Piekary Śląskie, 29.04.2009r.

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

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 2.04.09 r. Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich podaje poniżej odpowiedzi
na zadane pytania :

1. w 2008 roku gmina zleciła zabieranie bezdomnych psów z terenu miasta Zakładowi Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich i umieszczanie ich w schronisku w Miedarach,

2. na koszt Gminy umieszczono w schronisku ok. 120 psów w 2008roku,

3. miesięczny ryczałt za umieszczanie bezdomnych psów w schronisku wynosił 3.210,00 zł brutto.

Kopia :

LiswU "̂



jRZĄDGMINYwPSARACM
42-512 Psary, u!. Malinowicka 4

. /^ j«« A t -ii 'ł £ t ""ł O _ ̂  1
teLSfex2fe.226i7-fo"5 Psary, dnia 10.04.2009r.

N1P 625-161-06-38

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca br. dotyczącego udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przekazuję następujące informacje:

1. W 2008r. Gmina Psary miała podpisaną umowę z:
- Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX" z siedzibą w Miasteczku Śląskim
przy ul. Ks. F. Wyciślika 3 na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt,
- Schroniskiem dla Zwierząt w Miedarach przy ul. 1-go Maja na przyjmowanie psów
i opiekę.

2. W 2008r. na terenie Gminy wyłapano 17 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wynosił 13 500 zł natomiast za opiekę nad

zwierzętami w schronisku Urząd Gminy zapłacił wynagrodzenie ryczałtowe.

Wójta

Janusz/M ajc2

Kopia: a/a



URZĄD MIEJSKI W PS?CZYNIf
ul Rynek 2

43-200 Pszczyna n ,-,A, • , • ~Anrvtei. (032) 449 39 oo, fax (032) 449 39 < Pszczyna, 20 kwietnia 2009 r.
ID

RL.0717-5/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miejski
w Pszczynie - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa informuje:
1. Wyłapywaniem bezpańskich zwierząt w gminie Pszczyna zajmuje się Miejski
Zakład Zieleni wspólnie ze Strażą Miejską. Zwierzęta umieszczane są na okres
przejściowy w punkcie zatrzymań dla bezpańskich zwierząt. Punkt ten prowadzi
Miejski Zakład Zieleni, gdzie zapewniana jest obsługa opiekuńcza i weterynaryjna.
W 2008r gmina Pszczyna zawarła umowę z Zarządem Głównym Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie na odbiór bezdomnych zwierząt
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach.
2. Dane liczbowe o zwierzętach w 2008r:
- wyłapane psy - 117
- oddane do adopcji - 28
- odebrane przez właścicieli - 22
- oddane do schroniska - 50
3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2008r w zakresie wyłapywania i utrzymywania
bezpańskich zwierząt wyniósł 64.999,91 zł.
Za umieszczenie zwierząt w schronisku wynagrodzenie płatne było w formie ryczałtu
w wysokości 3.181,81 zł brutto miesięcznie przy limicie przyjęć wynoszącym 50 szt
w ciągu roku.
Na przełomie roku 2008/2009 w punkcie zatrzymań zwierząt pozostało do
zagospodarowania w pierwszym kwartale 17 szt psów.

ZAStERCA

Im
Tomasr\Drąszkowski



U R Z Ą D MIASTA
44-370 PSZÓW

REFERAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i EKOLOGII

2415011
-2-

GK.7080/00002/09

Pszów, dnia 02 kwietnia 2009 r.

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

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

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

informuję, że

1. W roku 2008 usługi w zakresie regulowania problemu bezdomnych zwierząt były

realizowane przez Usługi Specjalistyczne „HUNDO" - Stefan Łukoszek na podstawie

umowy Nr GK/5/2008 z dnia 2 stycznia 2008 roku. Pan Stefan Łukoszek wykonując prace

w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie naszego miasta, jest

zobowiązany do ścisłej współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt

działającym przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku, ul. Majątkowa 42,

z którym gmina współpracuje na podstawie odrębnej umowy.

2. W 2008 roku miały miejsce 152 interwencje w wyniku których wyłapanych zostało 75

bezdomnych zwierząt w tym 68 psów i 7 kotów. Zwierzęta są przekazywane do schroniska

z wyjątkiem zwierząt martwych i poddanych eutanazji ze względu na stan zdrowia nie

rokujący poprawy (głównie zwierzęta po wypadkach), których w roku 2008 było 26 sztuk.

3. Całkowity koszt realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" wynosił w 2008 roku 34.051,92 zł.. Zgodnie z zawartymi umowami płatność

następuje w formie miesięcznego ryczałtu.

-ZASIĘE^BURMISJRZA

mgr Tomasz Dzierżawa



Pyskowicach

20.05.2009 r

GK.0171-0014/09
GK.KW-2096/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 r w sprawie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt składam
następujące informacje:

1. czy i z kim gmina miała w 2008 r stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Gmina Pyskowice w 2008 r miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w
Pyskowicach ul. Zaolszany 3. Natomiast ze Schroniskiem dla Zwierząt w Miedarach
ul. l-go Maja zawarliśmy umowę na przyjmowanie, przetrzymywanie i zapewnienie
doprowadzonym zwierzętom odpowiednich warunków bytowych oraz opieki
weterynaryjnej.

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

W 2008 r z terenu Gminy Pyskowice wyłapano 64 szt psów i przekazano je do
schroniska w Miedarach w tym 11 psom przed przekazaniem do schroniska
udzielono wstępnej pomocy weterynaryjnej.

3. jaki był w 2008 r koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką)?
Koszt całego zadania w 2008 roku \vyniósł 50.376,- zł, przy czym kwotę 28.548,-
zapłacono w/w Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w
Pyskowicach, a kwotę 21.828,- zł Schronisku dla zwierząt w Miedarach. W Gminie
Pyskowice zarówno z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o jak i ze schroniskiem w Miedarach mieliśmy zawarte umowy ryczałtowe.

Z U^<7W7V<N l E N l A
Ol/RMISTRZA ^MIASTA

mgr ini, Edward Pstrowski



URZĄD MIASTA RACIBÓRZ Racibórz, 17.04.2009r.
ul. Stefana Batorego 6,

47-400 Racibórz

GM.YI.7080-2/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

Dotyczy: informacji w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. Wydział Gospodarki Miejskiej przesyła

odpowiedzi na pytania dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania na

terenie miasta Raciborza:

Adl/

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Racibórz w roku 2008 realizowane

było zgodnie z zawartą umową w zakresie wyłapywania i świadczenia opieki nad

bezdomnymi zwierzętami z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., w strukturach

którego działa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Ad2/

Zgodnie z przedłożonymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. danymi, w roku 2008

wyłapano z terenu Gminy Racibórz 204 psy i 32 koty, oddano do adopcji 36 psów i 30 kotów.

Ad3/

Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wynosił 183.559, 80 zł. brutto. Forma płatności -

ryczałtowa, wynikająca z zawartej umowy.

Zup. Pnłzydenta Miasta

obocińska
ACZELNIK
aospodarKi Miejskiej

Otrzymują:
^Adresat,
2.WGM a/a.
MW.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, www.raciborz.pl

Wydział Gospodarki Miejskiej , tel. +48 (32) 75 50 674

e-rnail: gospodarka.miejska@um.raciborz.pl



-URZĄD- MIASTA
44-310RADLIN

ul. Rymera 15 Radlin, 3 kwietnia 2009 r.

GKE.6134-3/09

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt, informuje co następuje:

1. W roku 2008 Gmina Radlin posiadała stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, 44-207 Rybnik
Wielopole, ul. Majątkowa 42.

2. W 2008 r. wyłapano i utrzymywano w schronisku na koszt gminy 38 zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. - 38 504,16 zł, forma płatności -

ryczałt miesięczny.

Kopia:
GKE a/a

inż. Piotr Śmi<
itępca BurmiiŁ



U R Z Ą D G M I N Y
Radziechowy-Wieprz

Wlapr* 700, 34-381 Radziechowy
POW. ływitcki -vo|. ś ląskie Wieprz dmą, 09.04.2009

fel.|łax 033 867-66-10

Or-0562/4/09

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30. 03. 2009r. (data wpływu 01.04.2009r.)

w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

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

zwierząt, informuję że:

Gmina Radziechowy - Wieprz w 2008 roku nie miała podpisanej na stałe umowy

z specjalistyczną firmą. Każdorazowe zdarzenie wystąpienia bezdomnego zwierzęcia

na terenie tutejszej jednostki administracyjnej było przekazywane lekarzowi weterynarii,

który odbierał w/w zwierzę zapewniał mu opiekę lekarską i przekazywał do schroniska

dla zwierząt w Żywcu. W 2008 roku zostało wyłapanych 10 psów i 11 kotów. Łączny koszt

całego zadania wyniósł 6 000,00 złotych.

Z poważaniem

mat wg. Grzegorz Figura

£/

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



23 KUI 2009 8:32 UM RRDZIONKOU 032 2890720 stl

Urząd Miasta Radzionków
Referat Ochrony Środowiska

41-922 Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42

tel. (032) 289 - 07 - 27 (wew. 129, 128, 104) fax. 289 - 07 - 20
e- maił: eko@radzionkow.pl

Radzionków, 23.04,2009 r.

FAX nr KOa.6134 - 1/1/09

Do: Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Fas: 022 6155282

Dotyczy : udzielenia informacji o środowisku i jego ochronie

Art. l ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicmej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1 198

ze zm. ) stanowi, iż "przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających

odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi".

W związku z powyższym oraz art. 26 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeńst\va w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227 ze zm.) informuję, iż za udzielenie

informacji nt. bezdomnych zwierzał v Jącą informacją o środowisku i jego ochronie, zgodnie

z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Środa* iska z dnia 5 czerwca 2007 r. ( Dz. U. z 2007

r. Nr 114, póz. 78F ) w sprwic szczego ch stawek opłat za udostępnianie informacji

o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat naliczono opłatę w wysokości

12.50 zł. Opłata jest związana z koniecznością v, ;. <;/ukania 25 dokumentów niezbędnych

w celu uzyskania informacji.

Należną kwotę należy wpłacić w kasie lub przelewem na konto Urzędu Miasta Radzionków :

ING Bank Śląski o/Radzionków nr 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264.

Po otrzymaniu w/w kwoty tut. Urząd udzieli informacji na temat bezdomnych zwierząt.

Informacje zostaną przesłane faxem.
.o. KIERO
rU OCHRONY Ś

mgr inż.



U R Z Ą D G M I N Y
34-370 Bejcą, ul. Górska l dnja 03i04i2009

po w. żywiecki

709

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zadania

polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem Urząd Gminy w Rajczy

informuje, że nie posiadamy stałej umowy z żadnym schroniskiem dla zwierząt na świadczenie tego

typu usług, w razie potrzeby usługi takie zlecane są schronisku dla zwierząt w Żywcu lub schronisku w

Bielsku-Białej (w zależności które schronisko ma wolne miejsca). Przypadków, w których koniecznym

jest umieszczenie zwierzęcia w schronisku jest na terenie naszej gminy jedynie 3 - 4 rocznie i dotyczą

one wyłącznie wałęsających się psów, koszty wynoszą ok. 600-700 zł za jedno zwierzę, a więc jest to

koszt dla gminy rzędu 2000 zł rocznie.

l-udanekAaffrn IiJC/afrj



URZĄD GMINY
42-242 Rędziny, ul. Wolności 8^

województwo *kpk.e .̂̂  ̂  Q6 Q4 20Q9r

N r 7082/5/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

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

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

i ich wyłapywanie", uprzejmie informuję, że posiadamy podpisane w ww. temacie następujące
umowy:

1. W roku 2008r. Gmina Rędziny miała zawartą umowę zlecenia ze schroniskiem dla zwierząt

„As" w Jamrozowiźnie, gmina Kłomnice.

2. W roku 2008r. na terenie Gminy Rędziny zostało wyłapanych łącznie 8 bezdomnych zwierząt,

łączny koszt wyłapania i utrzymania wyniósł 9.760,00 zł.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 9.760,00 zł. Forma płatności - od l szt.

wyłapanego bezdomnego zwierzęcia ( 1.220 zł brutto za wyłapanie zwierzęcia i umieszczenie

go w schronisku).

W Ó 0 T



ZASTĘPCA >L
rPE7VDFNTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

pUunoPawłol! 6,41-709 Rudo Śląska
TQ|, (0-32) 248 62 81 do 9, fax (0-32) 248 73 48 Ruda śląska, dnia 10. KWl 2009

KKS.7080-4/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37a

04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 r. dot. udzielenia informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania własnego gminy polegającego

na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu, uprzejmie

informuję że:

• pomiędzy miastem Ruda Śląska, a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „Fauna"

z siedzibą przy ul. Wiktora Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej - Rudzie, zostały zawarte

następujące umowy:

- w dniu 19.02.2007 r. na okres od 01.04.2007 r. do dnia 31.03.2008 r.,

- w dniu 14.03.2008 r. na okres od 01.04.2008 r. do dnia 31.03.2009 r.

na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu miasta Ruda

Śląska w schronisku oraz odprowadzanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta do

schroniska,

• do schroniska z terenu miasta Ruda Śląska w 2008 r. trafiło: 988 psów, 236 kotów

oraz inne zwierzęta,

• koszt realizacji zadania w 2008 r. wyniósł 252 883,98 zł (miesięczny ryczałtowy koszt

od stycznia do marca wyniósł 18 500,00 zł, a od kwietnia do grudnia 21 600,00 zł;

dodatkowo w miesiącu styczniu dokonano zapłaty kwoty 2983,98 zł za okres

od 27.12.2007 r. do 31.12.2007 r.).

Ponadto informuję, że w związku z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001. Nr 112, póz. 1198 z późniejszymi

zmianami) tut. Urząd nie poniósł dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we

wniosku sposobem udostępniania informacji, dlatego nie pobiera się opłat.

Zastępca Pf^ydenta Miasta

M
mgr inź. xrystyna Drawska

kopia: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska aa



S.U

URZĄD GMIMY
ul. Kozielska 1

47-411 R U D N I K

^dnik, dnia 08.04.2009r.

IRI.7080-0001/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37a

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. dotyczące sposobu i skutków

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

następujących informacji publicznych:

Ad. 1 W 2008r.Gmina miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o w

Raciborzu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

Ad. 2 W 2008r. zostało wyłapanych 3 szt. zwierząt (psy).

Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania wyniósł 1830,00 zł

- forma płatności za opiekę -jednorazowa za umieszczenie i opiekę w schronisku.

J.K.
W
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44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
tel.: O 32 4000700, fax: O 32 4000703

www.rudziniec.pl, gmina@rudziniec.pl

RKS. 7080-2/09 Rudziniec, dnia 07.04.2009r.

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

dotyczy : udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na złożoną prośbę dotyczącą udzielenia informacji na temat

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Rudziniec podaje :

- w 2008 roku gmina miała zawarte umowy na :

a/ wyłapywanie bezdomnych zwierząt -- umowa z Firmą Usługowo -Handlową

z siedzibą w Zawierciu ul. Strumień Wierczki 27

b/ przyjmowanie i przechowywanie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla bezdomnych

zwierząt - umowa z Zakładem Robót Drogowych i Terenów Zielonych Sp. z o.o.

z siedzibą w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 21,

w 2008 r. zostało wyłapanych bezdomnych zwierząt w ilości - 9 szt.

- koszt realizacji zadania za 2008 rok - 7 899 zł

- forma płatności - ryczałt miesięczny za wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłata

jednorazowa za przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do schroniska .

Rozdzielnik:

1. Adresat
rn.gr Krzysztof Oforzut

kopia : a/a



5L.

Rybnik, dnia 06 kwietnia 2009 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA RYBNIKA

44-200 RYBNIK, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
tel. (O 32) 43 92 000 fax (O 32) 42 24 124

e-mail: rybnik@um.rybnik.pl

ISO 9001:2000

IMI-52240/00002/09
(2009/026094)

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

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej informuję:

1. Od 2008 roku do nadal w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego gmina ma zawartą umowę na „Zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Miasta Rybnika"
z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną z siedzibą w Rybniku, ul. Majątkowej 42.

2. W 2008 roku wyłapano 299 zwierząt oraz utrzymywano 110 na koszt gminy.

3. W 2008 roku koszt realizacji zadania wyniósł: 265.959,88 zł brutto. Rozliczenie
wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu umowy odbywało się
fakturami częściowymi (miesięcznymi). Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Rybnika,
b) zapewnienie stałej niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym
zwierzętom,
c) humanitarne usypianie zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami, grzebanie
lub utylizacja padłych w schronisku zwierząt,
d) stałe wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta Rybnika zgodnie z
Uchwałą Nr 251/X/99 Rady Miasta w Rybniku z dnia 21.06.1999 r., i innymi
obowiązującymi przepisami /co najmniej przez 6 dni w miesiącu /,
e) interwencyjne wyłapywanie bezpańskich zwierząt natychmiast po otrzymaniu
zgłoszenia jednak nie później niż w ciągu l godziny,
f) sporządzenie sprawozdania z działalności schroniska za dany miesiąc,
g) informowanie Zamawiającego o wszelkich przeszkodach mających wpływ na
prawidłową realizację zadania.

ZASTĘPCA FtftoDENTA
/ f ]MAW\

l l
Michał Śmfgielski (

Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®

Wz all 10 1/1



Urząd Miasta Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy

TEL: (032) 457 80 09 NIP:6471017693REGON: 272536110
Rydułtowy, dnia 2009-04-16

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Numer pisma: GK.KW-000260/09
Znak pisma: GK.AH.7082-1-00002/09

W związku z wnioskiem z dnia 1 kwietnia br. odnośnie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję, że:
1. Miasto Rydułtowy w 2008 roku miało stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki - umowa z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną, 44-207 Rybnik-Wielopole, ul. Majątkowa 42.
2. W 2008 roku z terenu Miasta Rydułtowy wyłapano oraz odwieziono do schroniska 52 psów i 12 kotów.
3. Koszty wyłapywania oraz zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom za 2008 rok wyniosły
60.064,80zł. Koszty te zostały poniesione w formie miesięcznych kwot zryczałtowanych.

Kopia
a/a Burmistrz Miasta

Rydułtowy

Urząd Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy NIP: 6471017693

tel. (032)4578009 fax. (032) 453 74 10



' >t Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Alina Olszewska" <a_olszewska@um.siemianowice.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 3 kwietnia 2009 09:55
Temat: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Siemianowice
Śl.03.04.2009r

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta w Siemianowicach Śląskich wyjaśnia, że opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 r wyglądała
następująco:

Ad.1 Gmina Siemianowice Śl.zawarła stałą umowę zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie na przechowywanie oraz Firmą Handlowo-Usługową
Mariusz Jurczyk Zawiercie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad.2.Wyłapano i odwieziono do schroniska 275 bezdomnych zwierząt tj.( 56 kotów i 219 psów).

Ad.3.Koszt realizacji całego zadania wyniósł 274.759 zł.Forma płatności ryczałtowa( wyłapywanie) oraz
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.

Z poważaniem
Alina Olszewska
Inspektor Wydziały Gospodarki

Komunalnej

2009-04-03



-</iXx Strona l z l

Od: "Pawe Białas" <p.bialas@siewierz.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2009 14:45
Temat: Odpowiedz na wniosek z dnia 30.03.2009r. - Gmina Siewierz

GGŚ.III.7080-5/08 Siewierz, dn. 06.04.2009r.

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

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

1. W 2008 roku Gmina Siewierz posiadała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Firmą- Handlowo - Usługową Mariusz Jurczyk z siedziba w Zawierciu przy ul. Strumień Wierczki 27
oraz ze Schroniskiem dla Zwierząt z siedzibą w Miedarach, ul. 1 - go Maja.

2. W 2008 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 49 psów.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 19477,50 zł (brutto). Opłata była uiszczana

jednorazowo za umieszczenie w schronisku.

Kopia a/a

Informacje przygotował i przekazał pocztą elektroniczną: Paweł Białas - inspektor ds.
ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.

2009-04-06



--
URZĄD MIEJSKI

w SKOCZOWIE
Rynek l

Skoczów 2009-04-09
GNiŚ/ś.76141-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

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

publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem informuję, że:

1. Gmina Skoczów w roku 2008 posiadała umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami z Firmą Handlową 43-400 Cieszyn ul. Cicha 91 reprezentowaną przez Panią

Beatę Kowalczyk,

2. w roku 2008 na terenie gminy Skoczów wyłapano 48 bezdomnych psów,

3. koszt wyłapania i opieki bezdomnymi zwierzętami w roku 2008 wyniósł 29 280 zł, (forma

płatności zgodnie z umową - za wyłapanie i opiekę nad jednym bezdomnym zwierzęciem

w schronisku dla zwierząt).

Z-CA BURMISTRZA
i

Ptbtr Rucki

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a.



NrGk.1.7080-

URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
41-260 Sławków
Rynek l
tel. +48322931 552
fax +48322931233

e-mail: um@slawkow.pl
http://www.slawkow.pl

Sławków, dnia 20.04.2009r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r., Urząd Miasta Stawkowa
informuje:

1. Gmina posiadała zawartą umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt Bezdomnych w
Olkuszu.

2. W roku 2008 do schroniska gmina oddała 53 psy oraz 3 koty.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 21.600 zł. Płatność realizowana

była na zasadzie ryczałtu.

Otrzymują;
l .Adresat
2.a/a Gk



URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
41 2.60 Sławków
Rynek l
łel. -HS32 2931 552
fas —fó 32 29 31 233

£-maii: urn 'itóiliiwkfiw.pl
li rtp; A''w\Yw.s1 H . wktfw .pl

GK-I-7Q80i1

Siwków dnia 20,03.200%.

Laudac jo „ PRO A ni mai s -
Na pomoc zwierzętom"
ul. ŻCTomskicuo 6
32-500 Chrzanów

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji n g tcinai wyłapywa-
nia i pra;ii^yinywaiiia bezdomnych zwierząt 7 terenu C i miny Sławków informuje:

* W 2008r. hyła podpisana umowa xe Schroniskiem dla ywienaii w Olkuszu,
któnigo właściciel cm je^L Paci Rafał Pałka, na kwoię ryczałtowa UCH1 zi
brutto micHię C£iiie, Zwierząt wylapaaycl; ' odtransporto-waD;^ ::: f : --"•—-•^.;„
w 200HT. byte psów 53szt - 3 s/i. .\oro%v. t')p^;\ ^ >,:„-.. • • s« •: dla są
usankcjonowane w bud/ceie aiicisra na 2008 rok ucnwała nr XiA, i , . './
z dnia 27.12.2fKI7r. - BIP U VI Sławków

* Na 20()9r. nie została inuipisana umowa /e Schroniskiem w Olkuszu w/gl^-du
na brak zgody \V-ladz Gminy Ol kuś/ na pr^eir-cymywanic /wierząc z innych
jiiBin .sp^/a obrębu OlkLi^za. Czyniliśmy starania o /^warcie umów ze Schro-
niskami w Mysłowicach, Chorzowie, Sosnowiec, Katowice, Zabrać, Ka tkień
d/isiejs/y mamy ?.ginic na jednorazowe oddawanie w szczególnych prz>pad-
kach do schroniska zwierali w Cliorrowiu. Na temat uiwarzeuia mictl/yg-
ininncgo Achroniskii dla ^\viervuit nic byty pn>w!iditone rozmowy z inn>Tni
Gminami.
W planie zagospodarowanie pr/csirzenncgo miasto nic posiada przc/nac/o-
nych terenów pod tego typu działalność.

Ol rży .my ą:



URZA: MIEJSKI
Sosnowiec, dnia 27.04.2009r.

wywiOs wnpadarw nomunsinej i Mieszkaniowej
-

Znak sprawy:
WGK.RIT.7070-01-07/09

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

dotyczy: pisma z dnia 30 marca 2009r.

W nawiązaniu do Pana pisma poniżej przedkładam informację na zadane
pytania:
Ad.1.
Zgodnie z Uchwałą Nr 480/XXV/2000 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
26 października 2000 r. (z późniejszymi zmianami) Miejski Zakład Usług
Komunalnych - jednostka budżetowa gminy realizuje zadania związane
z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz jako administrator Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt na podstawie Uchwały Nr 392/XX/2000 z dnia 27 kwietnia
2000r. zapewnia im opiekę.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest w sposób stały na podstawie
zgłoszeń o błąkających się bezpańskich zwierzętach, w szczególności powodujących
zagrożenie bezpieczeństwa, chorych lub które uległy wypadkowi.
Ad.2.
W okresie od stycznia do grudnia 2008r. zostało przyjętych do Schroniska dla
bezdomnych zwierząt prowadzonego przez ww. jednostkę 973 szt. psów oraz 144
szt. kotów. W tym samym okresie wydano ze Schroniska 581 szt. psów oraz 103 szt.
kotów. Zwierzęta zostały adoptowane lub oddane właścicielom poszukującym
zaginionego zwierzęcia.
Liczba zwierząt na dzień 31 grudnia 2008r. przedstawiała się następująco:
216 szt. psów oraz 2 szt. kotów.
Ad.3.
Roczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w tym : realizacja
zadań związanych z wyłapywaniem, utrzymywaniem bezdomnych zwierząt
sterylizacją i ich szczepieniem przeciwko wściekliźnie w 2008r. kształtował się
w wysokości 512.000,00 zł.

mgr inz. Romuald Śmigielski



Urząd Miejski
W SOŚniCOWlCach 44-153Sośnicowice, Rynek 19

Sośnicowice, dnia 09.04.2009r.

RGG-7080/3/09

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

Odpowiadając na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informujemy:
1. Gmina Sośnicowice w roku 2008 miała podpisana stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im opieki z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rybniku z siedzibą
przy ul. Majątkowej 42, 44-207 Rybnik prowadzącą Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt.

2. W roku 2008 przeprowadzono 26 interwencji dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt
na terenie gminy Sośnicowice w wyniku, których wyłapano i przyjęto do Schroniska 15 sztuk
psów. Zgodnie ze sprawozdaniem RSP w Rybniku 6 sztuk zwierząt zostało przekazane nowym
opiekunom.

3. Koszt realizacji zadania dotyczącego wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieki nad nimi
w roku 2008 za okres umowy od 1.02. do 31.12 2008r wynosił 13.493 zł. Płatności ryczałtowej
dokonywano przelewem za każdy miesiąc obowiązywania umowy.

Z poważaniem

Kopia:a/a

i OKIIMK

Telefon: (032) 238-71 -91, Fax: (032) 238-75-50
Nr konta: BŚ Sośnicowice 81 -84600008-2001 -0000-0909-0001, NIP: 631 -10-04-730

e-mail:um@sosnicowice.pl http://www.sosnicowice.pl



Od: "Barbara Hak" <starczaughak@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 kwietnia 2009 09:21
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Urząd Gminy w Starczy informuje, iż w 2008 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
"SANiKo" Sp. z. o.o. z Myszkowa świadczyło dwukrotnie usługi w wyłapywaniu psów i
zapewnieniu im opieki. Koszt realizacji zadań wynosił - 2.806 zł.

Z poważaniem
B. Hak



Urząd Miejski w Strumieniu
Burmistrz Strumienia

ul. Rynek 4
43-246 Strumień
woj. śląskie

tel. centrala: (033) 8570-142,
fax. (033) 8570-247 NIP: 548-10-50-326
www.strumien.pl e-mail: sekretariatPum.strumien.pl

GNS.7080-.<(/2009r. Strumień, dnia 14.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"

informuję, iż

na terenie naszej gminy wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadzie
natychmiastowej interwencji . Zgłoszenia kierowane są do Schroniska dla Zwierząt Pani
Beaty Kowalczyk w Cieszynie które to realizuje natychmiastowo.
W roku 2008 wyłapanych zostało 30 psów.
Koszt, przyjęcia l psa do schroniska wynosi 500 zł + 22 % VAT = 610 zł
Koszt utylizacji l zwierzęcia wynosi 200 zł + 7 % VAT = 214 zł.
Koszt realizacji przyjęcia psów do schroniska w roku 2008 wyniósł 18.300,00zł.
Forma płatności - jednorazowo za umieszczenie w schronisku.

l up.

Otrzymują:

l/. Adresat
21. a/a



SUSZEC

Suszec 07.04.2009r.

GKŚ/R1.7080/3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" podaję
następujące informacje:

1. Gmina Suszec w roku 2008 posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w
Rybniku- Wielopolu, ul. Majątkowa 42.

2. Ilość wyłapanych zwierząt i przyjętych do schroniska - 16
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 18.200,00 zł brutto, forma

płatności - ryczałt miesięczny.

Wyk.GKŚ/G.K.



SL

Urząd Miasta i Gminy
42-445 S< «L8KQCiny

ul. Senatorska 2
wo:. śląskie Szczekociny, 22.04.20091.

telefon Q34'355" -OSO, Fw Q34'3557-165

OŚ.0717- 7/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, iż:
1. W 2008r. Gmina Szczekociny miała podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Firmą Handlowo - Usługową
Mariusz Jurczyk
Ul. Strumień - Wierczki 27
42 - 400 Zawiercie

2. Ilość wyłapanych psów w 2Oo8r. na terenie gminy Szczekociny wniosła 27 z
czego:

• 5 sztuk martwych
• 9 szczeniaków ślepy miot - uśpiono
• 3 psy adopcja
• 10 psów przekazano do schroniska

3. Koszty poniesione przez gminę w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych
zwierząt w 2Oo8r. (opłata ryczałtowa) - 10 98ozł

(U R vf i s l
SZC2

mgr tał. g t anisła w

"A i G!VI
f&icoej

RZ.
MY

V6jcik



MIEJSKI
i- Beskidzka 4

87 63
NIP 937-16-53-267 Szczyrk dnia 25.05.2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul: Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo dot." opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" tut. Urząd informuje, ze od dnia 01.04.2009 Gmina Szczyrk zawarła umowę

na realizację tego zadania z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała. Koszt realizacji całego

zadania wynosi ok.1500 zł/m-c.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr M
Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki,

Mgociiu i Rolnictwa

Otrzymują:

l .Adresat

2.a/a

3 CZE. 2909



Urząd Gminy w Siemieniu
34-323 Ślemień

Ślemień dnia 22.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku - Urząd Gminy
w Siemieniu informuje, że w 2008 roku na terenie naszej gminy nie
zanotowaliśmy przypadków wałęsających się, bezdomnych, zwierząt.

W związku z powyższym Gmina nie poniosła żadnych kosztów
związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im
właściwej opieki.

Ponadto informujemy, że w 2008 roku Gmina nie miała stałej umowy
i nie udzielała zleceń jednostkom zajmującym się wyłapywaniem i opieką
nad bezdomnymi zwierzętami.

Otrzymują:

2 up. wiófta Gminy
1. Adresat iiis

f
2. a/a Elżbieta



Urząd Gminy Świerkianiee
woj. ślącw,.

42-622 ŚwierkSsniec, U. MNiiska 3
te).. 032 284 43 53, 032 284 48 57

fax: 032 284 48 52

GG 7050/51/09 Świerklaniec, 14.04.2009 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 r. nr SL 139 dotyczące udzielenia

informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadań „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywania" informuję co następuje:

1. W 2008 roku Gmina Świerklaniec na wyłapywanie bezdomnych psów miała zawartą

umowę z firmą Zakład Usług Komunalnych Joanna Szulc z Orzecha, natomiast na

opiekę nad psami z Schroniskiem dla Zwierząt, Anna Jarzombek w Miedarach.

2. W 2008 roku wyłapano i przewieziono do schroniska dla zwierząt 34 psy.

3. Koszty za umieszczone w schronisku psy, w 2008 roku wyniosły 10.914,00 zł, były to

jednorazowe opłaty za umieszczenie w schronisku.

Łącznie na wyłapywanie bezdomnych psów, zbieranie padłych i utylizację zwierząt oraz

wyjazdy interwencyjne Gmina wydała 24.175,53 zł.

p.o. Kićtownika Referatu
Gosp,0 3|Kid GMINNEJ

na Żntuda



Strona l z 2

Argos/BOZ

Od: "GZGK" <gzgkts@poczta.onet.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 14 kwietnia 2009 14:18
Dołącz: oledata.mso
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Zakład Gospodarki Komuaalnei
A */

44-266 Swierkiany, ul.Strażacka l, tel./fax 032 4304497. 032 4308469.0324308471

NIP 642-217-05-49, REGON 273243350

Świerklany, 14.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "Argos"

ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

2009-04-14



Strona 2 z 2

* W nawiązaniu do pisma z dnia 30.03.2009r.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
informuje, że zawarł umowę na usługi związane z zwalczaniem bezdomności zwierząt
na terenie gminy Świerklany z Zakładem Techniki Komunalnej w Żorach - umowa
Nr 2/ZP/2004r. z dnia 01.04.2004r. na czas nieokreślony.

Koszt rezerwacji klatek w azylu wynosi 300,-zł brutto na miesiąc płatne przelewem,
a koszt każdego wyłapanego psa w liczbie od l do 5 wynosi 200,-zł brutto.

Realizacja całego zadania za 2008r. wyniosła 5.400,-zł brutto tj.

ilość wyłapanych psów w ilości - 9 x 200,- = 1.800,-zł

rezerwacja klatek - 12 m-cy x 300,- = 3.600,- zł.

Z poważaniem

Lidia Owczarek
p.o.Kierownika GZGK

l 2009-04-14



URZĄD MIEJSKI
uł. Katowicka 54

41-600 świętochłowice
woj. fląj*ł<= Świętochłowice, 4.05.2009 r.

GM-6074/ !f 709

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

W związku z wnioskiem z dnia 30.03.2009 r. o udzielenie informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przekazuję, co następuje:

1. W 2008 r. gmina Świętochłowice zawarła umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział
w Chorzowie na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

2. W 2008 r. na koszt gminy wyłapano 433 zwierzęta oraz zapewniono opiekę w schronisku
617 zwierzętom.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 317.760,45 zł. Płatność następowała
za każde wyłapane i dowiezione do schroniska zwierzę oraz za opiekę za każde przyjęte
do schroniska zwierzę.

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Mińskiej i Ekologii

mgr Beata Grzelec-Spetruk



U R Z Ą D GMINY
w Świnnej

34-331 Sujinna, r Wspólna 13 Świniła, dnia 30.04.2009r.
u;oj. s i t . '..ie

fel. j fax 033-6o^-J5-32

GK ftDT^/09-^-10 (7)

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

Warszawa

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

1. Gmina w 2008r. nie zawierała umów z żadnym podmiotem
2. Koszt wyłapanych zwierząt w 2008r. wynosił ok. 900zł.- / 2 bezdomne

psy/
3. Koszt realizacji zadania - opłata jednorazowa za umieszczenie w

schronisku.

Otrzymują; - Up. yfB/łi5, Gm|

~ /
,. Adresat Krystyna Mpro.
2. a/a •— es



URZĄD MIEJSKI
w Tarnowskich Górach

Wydział Gospodarki Miejskiej
ul. Sienkiewicza 2

Tarnowskie Góry,02.04.2009r.

GMum-6134-4/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do nadesłanego wniosku o udzielenie informacji publicznej .Wydział
Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu .przesyła następujące dane :
W 2008 roku Gmina Tarnowskie Góry zawarła umowę z Zakładem Robót Drogowych
i Terenów Zielonych Sp.z o.o. z siedzibą w Bytomiu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
jak i na zapewnienie opieki w schronisku.
W 2008 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 164 bezdomnych zwierząt.
Koszt realizacji zadania wyniósł 63.800 zł. Formą płatności była stawka za każdego
wyłapanego zwierzęcia oraz stawka za przyjęcie do schroniska.

Z-caT
Wydziału G<

Aleks

aczelnika
.podarki Miejskiej

ka

Otrzymują:
1 x adresat
1 xa/a



WoleSach"Sgo2" Toszek, dnia04.05.2009 r.
44-180Toszek
tel. (0-32) 237-80-26
fax (0-32) 233-41-4!

OS.6134-000002/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej, Burmistrz Toszka
odpowiada:

1. W roku 2008 gmina miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt Anna
Jarzombek, 42-674 Miedary, ul. l-go mają. Przedmiotem umowy był odbiór w schronisku,
bezdomnych zwierząt - psów i kotów - wyłapanych przez firmę: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "ZAMEX" , 42-510 Miasteczko Śląskie, ul. Śląska 129, z terenu Miasta i
Gminy Toszek oraz zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, sanitarnych i
opieki weterynaryjnej aż do przejęcia zwierzęcia przez nowego właściciela lub jego
naturalnej śmierci.

2. W 2008 r. z terenu gminy wyłapano i oddano do schroniska 19 psów i l kota.
3. Koszt całego zadania wynosił:

- 6.420,00 zł - za opiekę nad zwierzętami (psy) w schronisku - opłata ryczałtowa
- 1.070,00 zł - za opiekę nad zwierzętami (koty) w schronisku - opłata ryczałtowa
- 16.042,38 zł. - za dojazdy do gminy, wyłapywanie psów i odwożenie psów do schroniska
- umowa podpisana z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX" , 42-510 Miasteczko
Śląskie, ul. Śląska 129, - opłata każdorazowo na podstawie wystawionej faktury.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 032 237 80 26.

otrzymuje:

1. adresat
2. a/a UM Toszek Jace



GMINY
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16

woj. śląskie
tel,/fax 032 285-74-14

R1.6134/ A 12009

Tworóg, dnia 07.04.2009 roku

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt.. Argos "

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

J

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 roku ( data wpływu do tut.
Urzędu 01.04.2009 roku ) Urząd Gminy w Tworogu informuje, iż:

1. w roku 2008 tutejsza Gmina posiadała roczną umowę na interwencyjne wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu gminy z Przedsiębiorstwem wielobranżowym „ZAMEX"
z siedzibą w Miasteczku Śląskim oraz ze Schroniskiem dla Zwierząt" z siedzibą
w Miedarach

2. ok. 30 szt.
3. Roczny koszt realizacji zadania:

schronisko: w formie rocznego abonamentu wynosił 12.840,00 zł
(niezależnie od ilości przyjętych zwierząt do schroniska),
rakarz: w formie miesięcznego abonamentu wynosił 15.000,00 zł

(niezależnie od ilości wyłapanych zwierząt wraz objazdami Gminy ).

Kopia: a/a



WIEJSKIE SCHRONISKO
DLA ZWIERZĄT

dl Przejazdowa, 43-100Tychy

MSdZ.9/03.09

Tychy, dnia 07.04.2009r.

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

Dotyczy: Udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, iż Miasto Tychy powyższe zadanie realizuje poprzez Jednostkę Budżetową - Miejskie
Schronisko dla Zwierząt.

1. W roku 2008 Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach zapewniło opiekę 11 psom na
podstawie umowy zawartej z Gminą Wołów.

2. Zbiorcze dane liczbowe o rotacji zwierząt w Schronisku w 2008r. zestawiono poniżej:

PSY
początek roku

139

przyjęte

442

wydane

399

zgony

17

eutanazje

31

koniec roku

134

KOTY
początek roku

31
przyjęte

140

wydane

79

zgony

22

eutanazje

41

koniec roku

29

3. Koszt realizacji całego zadania jest tożsamy z wykonaniem budżetu Miejskiego Schroniska
dla Zwierząt i w 2008 roku wyniósł 486 397,68 zł. w zakresie działalności podstawowej.
Natomiast w zakresie rachunku dochodów własnych 28 276,08 zł.

Z poważaniem

Otrzymują:
- adresat.
- IKR,
- a/a

W N I K
iONISKA

T

eszka Osior



U R Z Ą D GMINY
34-371 Uiscły

POUJ. £yiL?iec

RO 6134/01/09
Ujsoły, dnia 07.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Na podstawie art. 1,2 i 10 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. nr 112, póz. 1198 z późn. zm.), w związku z Państwa wnioskiem z dnia 30.03.2009r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej uprzejmie informuję co następuje:

Ad 1. W 2008 r. pomiędzy Gminą Bielsko-Biata, a Gminq Ujsoły zostało podpisane Porozumienie
Międzygminne na podstawie, którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku - Białej
prowadzi zadania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ujsoły.

Ad 2. W 2008 r. z terenu Gminy Ujsoły wyłapano i oddano do w/w schroniska 2 bezdomne psy.

Ad 3. Koszt całego zadania w 2008 r. wyniósł 7.174,50 zł brutto. Gmina Ujsoły uiszczała opłaty w
formie miesięcznego ryczałtu wyliczonego na podstawie ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę
Ujsoły.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a-M.P.



URZĄD MIASTA
43-450 USTROŃ, Rynek 1

tel. 857-93-00
fax 857-93-30

SR 61347 5 /2009

.

Ustroń, dnia 2.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
informuję :
ad.1 Miasta Ustroń w 2008 roku podpisało umowę z Firmą Handlową-Beata
Kowalczyk Cieszyn ul. Cicha 10 prowadząca schronisko dla bezdomnych zwierząt w
Cieszynie.
Firma wyłapywała bezdomne zwierzęta - psy a następnie umieszczała w schronisku
w którym miały zapewnioną opiekę.

ad.2 W 2008 roku przyjęto do schroniska v; Cieszynie-45 psów z terenu miasta
Ustroń

ad.3 Zgodnie z podpisaną umową w 2008 roku miasto zapłaciło 27450 zł brutto za
przyjęcie psów do schroniska .Miasto płaci za każdego psa umieszczonego w
schronisku-jednorazowo.

W przypadku zgłoszenia się właściciela psa, firma prowadząca schronisko
kosztem pobytu psa obciążała właściciela.

Otrzymują
1 .Adresat
2.SR a/a

MIASTA



Ł/rz^rf Gminy Wielowieś

ul. Główna l, 44-187 Wielowieś

Referat Ekorozwoju

Nr E 6134/WP-1/09 Wielowieś dn. 14. 04. 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. Urząd Gminy Wielowieś

informuje, że:

Ad. 1. W 2008r gmina zawarła umowy :

- z właścicielką Przedsiębiorstwa Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych

„GABI" z siedzibą w Żędowicach na interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt

- z Zakładem Robót Drogowych i Terenów Zielonych Sp. z o.o. w Bytomiu na

przyjmowanie i przechowywanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt psów i

kotów z terenu gminy Wielowieś.

Ad. 2. W 2008r. na koszt gminy wyłapano i umieszczono w schronisku 9 szt.

bezdomnych psów.

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 6 750,00 zł. Płatności

dokonywano każdorazowo przelewem na podstawie faktur wystawionych za

wyłapanie i dostarczenie zwierzęcia do schroniska oraz za jego przyjęcie przez

schronisko.

I»

tel. 032/237-85-06, fax 032/237-85-07
REGON 000545165, NIP 969-00-42-899

e-mail: info@wielowies. pl
http://www.wielowies.pl



BURMISTRZ W!T AMOWIC
43-330 Wilarnowice, ul .Rynek 1

tel.8129454, 8129459

Znak sprawy: SG.6134 - 01/09

Wilamowice, dnia 6 kwiecień 2009 rok

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

Dotyczy: Informacji na temat realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 roku informuję, iż w 2008
roku realizacja przedmiotowego zadania na terenie Gminy przedstawiała się następująco:

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dostarczanie ich do schroniska, opieka nad nimi,
a także zbieranie i utylizacja padłych zwierząt odbywało się na zlecenie, którego wykonawcą
była Firma Handlowa Beata Kowalczyk, z siedzibą 43-400 Cieszyn, ul. Cicha 10.

2. Zbiorcze dane liczbowe:
- bezdomne zwierzęta wyłapane i oddane do schroniska - 18 sztuk ,
- martwe zwierzęta oddane do utylizacji - 2 sztuki.

3. Całkowity koszt zadania wyniósł 11408,00 zł. Forma płatności za wykonane usługi to
przelew na podstawie wystawionej faktury.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat
2. SG. a/a£.P.
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Argos/BOZ

Od: "Krystyna Skowrońska" <kskowronska@wilkowice.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 15 kwietnia 2009 13:22
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Wilkowce

1. Gmina Wilkowce posiada stałą umowę z gminą Bielsko-Biała dotyczącą odbierania bezdomnych zwierząt
oraz zwłok zwierząt i przekazywania do unieszkodliwienia.
2. Bielskie schronisko przyjęło w 2008 r. z terenu naszej gminy 18 zwłok zwierzęcych oraz żywe zwierzęta w
ilości: 38 psów i 20 kotów
3. Kosz realizacji zadania w 2008 r. to kwota ryczałtowa 2500,00 zł/m-c.
Krystyna Skowrońska

2009-08-13



URZĄD MIEJSKI ^
43-460 WISŁA

Pi.B.Hofia 3
Tel. (033) 855-24-26. fex 855-29-95

GPN.6134-01/09 Wisła, dnia 14 kwietnia 2009 roku

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

dotyczy : informacji nt. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt.

Odpowiadając na pismo w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że w roku 2008
1/ miasto Wisła nie miało stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub

zapewnienie im dalszej opieki ani też nie udzielało takich zleceń;
21 przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt 19 psów;
3/ koszt przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska wyniósł 11.590,00 zł.

Forma płatności - każdorazowo po umieszczeniu bezdomnego zwierzęcia
w schronisku.

WRASTA

jDtrzymują:
CD adresat
2. aa.



URZĄD GMiNY W
ul v;-i~ „.*..

**** Włodowice dnia 08.04.2009roku
M».(U )̂315dOCl to (O54) 31S3031

R.V. 0606 - ?> 709

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

W odpowiedzi na pismo z dnia30.03.2009r w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy Włodowice
uprzejmie informuje, iż co roku jak również i 2008 gmina posiadała podpisana,
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Firmą
Handlowo- Usługową- Jurczyk Mariusz z siedzibą w Zawierciu ul. Strumień
Wierczkinr27.
W roku 2008 firma ta dokonała wyłapania 27 sztuk bezdomnych zwierząt.
Łączny koszt umowy za 2008r wynosi 8 296,00 złotych i była to opłata
ryczałtowa.

r KnysztoJ'Szlachta



PREZYDENT MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Wodzisław Śląski, dnia 09.04.2009 r.

OR.I.0562-1-00009/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

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

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

i ich wyłapywane" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję:

Ad. 1. Wyłapywaniem bezpańskich zwierząt na terenie Miasta w 2008 r. zajmowała się

Straż Miejska, każdorazowo na telefoniczne zgłoszenie mieszkańców lub

ówczesnego Wydziału Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej (obecnie

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej). Do czasu transportu

do schroniska zwierzęta były otoczone opieką weterynaryjną i przechowywane

na terenie Służb Komunalnych Miasta przy ul. Marklowickiej 21, gdzie do tego

celu zostały wybudowane specjalne pomieszczenia.

Ad. 2. W 2008 r. wyłapano i odwieziono do schroniska 89 sztuk bezdomnych zwierząt.

Ad. 3. Całkowity koszt zadania w 2008 r. wyniósł 76 467,50 zł. Kwota ta obejmuje

zarówno koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami w trakcie ich

przechowywania na terenie Służb Komunalnych Miasta a także koszty

przewiezienia i pobytu w schronisku. Miasto Wodzisław Śląski ma podpisaną

umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Schronisko

dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Sosnowieckiej 16.

Za wykonanie zadań będących przedmiotem umowy, Miasto zobowiązało się

do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 1300,00 zł. miesięcznie (brutto),

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

44-300 Wodzisław Śląski, ui. Bogumińska 4, tel. 32/45 90 400, fax 032/45 52 463, e-mail: prezydent@um.wodzislaw.pl
www.wodzislaw-siaski.pl



obejmującego roczny limit przechowywanych w schronisku zwierząt w ilości 24

sztuk. W przypadku przekroczenia tego limitu, wynagrodzenie uległo zwiększeniu

o kwotę 750,00 zł. brutto za każde zwierzę przekraczające limit.

z UL PREZYDENTA MIASTA

^mgr DĄnusJ Szymczak
l Zastępca Prezydenta Miasta
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WGKiOŚ- ~fW^j009 Wojkowice, dn. 8.04.2009r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.04.2009r. w sprawie udostępnienia informacji
publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem na terenie
Wojkowic, informujemy:
1. W 2008 roku Gmina Wojkowice miała podpisane dwie umowy, związane z realizacją ww.

zadania:
- umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich przewóz do schroniska, zawartą z

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Mariusz Jurczyk, z siedzibą w Zawierciu,
przy ul. Strumień Wierczki 24,

- umowę na przyjmowanie do schroniska i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zawartą
z Zakładem Robót Drogowych i Terenów Zielonych Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,
przy ul. Zabrzańskiej 21 (schronisko w Bytomiu przy ul. Łaszczyka).

2. W ubiegłym roku złapano i umieszczono w schronisku 22 bezdomne psy oraz 7 kotów.
3. Koszt realizacji ww. zadania wyniósł łącznie 16159,65 zł, w tym:

- za wyłapywanie i przewóz zwierząt zapłacono - 6710,00 zł (wynagrodzenie miesięczne
ryczałtowe),

- za umieszczenie zwierząt w schronisku wydatkowano - 9449,65 zł (opłata ryczałtowa
od jednego zwierzęcia, oparta na bieżącej ewidencji).

Kopia:
- aa



URZĄD MEJSKI w WOŹNIKACH
iH. Rynek 11

42-289 W O Ź N l K J
pow. lubił niecki

woj. *l«ikis
tał. /034/35 73 100, 101, 110

Woźniki, dnia 10 kwietnia 2009r.

Nr GR7082/4/09

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

Stosownie do Państwa pisma z dnia 30 marca 2009r. Urząd Miejski w
Woźnikach informuje , że w roku 2008 :

1. Gmina Woźniki korzystała z usług firmy F.H.U. Jurczyk Mariusz
Strumień Świerczki 27 , 42-400 Zawiercie w zakresie wyłapywania
bezpańskich psów i odstawiania ich do schroniska;

2. wyłapano 2 sztuki bezpańskich psów;
3. koszt zadania wynosił ok. 1000 zł , zapłata na podstawie wystawionej

faktury.

Otrzymuje:
1. adresat;
2. aa

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Gruntami Ochrony

Środowiska i Rolnictwa

mgr inż. Dorota (Ąeluch
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Wręczyca Wielka, dnia 17.04.2008 r.42430 W^eiyca Wielka

Wójt GmiRy Wręczyca Wielka
woj, śiąskfe

42430 WfśteOTca Wielka
teł 034 4imJl4fsx 034-3170-215

Nr GR 7082/4/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

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

1. W roku 2008 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina posiadała umowę
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Zamex" Dorota Kufel, 42-610 Miasteczko
Śląskie, ul. Ks. F. Wyciślika 3.

2. Wyłapane zwierzęta w ilości 23 sztuki zostały przekazane do Schroniska dla
Zwierząt w Miedarach Anna Czempik, 42-676 Miedary

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 17653 zł. Opłata jednorazowa za
umieszczenie zwierzęcia w schronisku wyniosła 321 zł (brutto).

Z.M.



Strona l z l

Od: "UG Wyry - Rolnictwo" <rolnictwo@wyry.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 maja 2009 09:01
Temat: dot. wniosku o udzielenie inf. publicznej

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.03.2009r. ( data wpływu do tut.
Urzędu01.04.2009r. }

W nawiązaniu do w/w wniosku udzielamy odpowiedzi na postawione w nim pytania:

1. W zakresie wyłapywania bezdomnych psów jak i wywozu oraz unieszkodliwiania zwierząt
padłych w roku 2008r. Gminę Wyry obsługiwał:

Lekarz weterynarii Aleksander Tabacki
Właściciel Przychodni Weterynaryjnej OMNIWET z siedzibą w Orzeszu - Zawiści

ul. Mikołowska 170.

Na rzecz Gminy Wyry świadczył usługi w zakresie:
1. wyłapania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu

wraz z przewozem do schroniska „FAUNA" w Rudzie Śląskiej;
2. badania zwierząt biorących udział w wypadkach, kolizjach drogowych lub innych

zdarzeniach i postępowanie w zależności od rokowania;
3. zabrania do badania zwierzęcia lub jego próbki podejrzanego o chorobę zakaźną;
4. zabrania i przekazania zwłok psów, kotów oraz innych zwierząt leśnych do utylizacji.

Dalszą opieką nad zwierzętami pełniło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA",
Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Bujoczka, 41-700 Ruda
Śląska.

2. W 2008r. z terenu gminy Wyry trafiło do w/w Schroniska 24 szt. zwierząt.

3. Koszt realizacji całego zadnia w 2008r. wyniósł 17.755,33 zł, w tym:
• 10.255,33 zł za usługi weterynaryjne - wyłapywanie bezdomnych zwierząt, utylizację
zwierząt padłych;
• 7.500,00 zł za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku.

Ewa Taut UG Wyry tel. 032/3256821

2009-05-05



Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7,41-800 Zabrze

tel.:(032) 3733416, 2711523, fax 2710818
cent.:(032) 3733300 lub (032) 2710011

NIP 648-10-07-779
e-mail: prezydent@um. zabrze.pl

Strony www: www.um.zabrze.pl www.bip.um.zabrze.pl

Nasz znak: OR.II-0562-7/09
Sprawę prowadzi:

Wydział

Organizacyjny

tel: (032) 37-33-470

(032) 37-33-472

: (032) 37-33-528

Zabrze, dnia 2009-04-09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

sekretariat_or@.um.zabrz

e.pl

URZĄD MIEJSKI

czynny:

poniedziałek
n30 1 -lOO7 - 17

wtorek - piątek

730 — 1530

KASY URZĘDU ORAZ
BIURO OBSŁUGI
INTERESANTA:
ul. Wolności 286

czynne:

Łoniedziałek-piątek
•y30 j-yOO

Dot. udostępnienia informacji publicznej na wniosek.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który

wpłynął do tut. Urzędu w dniu 01.04.2009 r., w załączeniu przekazuję odpowiedź

Wydziału Infrastruktury Komunalnej, udzieloną w przedmiotowym zakresie.

PRĘŻ) T MIASTA

MP JfinrzataMańka-Szui ik

Załączniki:
1. Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej z dn. 06.04.2009 r.
Otrzymują:
l .Adresat
2. A/a
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Urząd Miejski

Wydział Infrastruktury Komunał
ul. Wolności 286,41-800 Zabrze

NIP 648-10-07-779
tel: (32) 37 33 348, fax: (32) 37 33 554, www.um.zabrze.pl

Zabrze, dnia 2009-04- 06
Nasz Znak: IKY-HD-7080-6/09

Wydział Organizacyjny

w mieiscu

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Wydział Infrastruktury Komunalnej w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

publicznej złożony przez Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „ Argos" z dnia

30 marca 2009r. (kserokopia w załączeniu) informuje, że Gmina Miejska Zabrze ma

z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oddział w Zabrzu zawartą umowę

na: „Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt położonego w Zabrzu przy

ul. Bytomskiej 133", w której zostały zawarte warunki określające prawidłowe wykonywanie

działalności poprzez:

- całodobową dyspozycyjność schroniska,

- wyłapywanie zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia bezpańskich zwierząt z terenu

miasta na zgłoszenie osób fizycznych i prawnych,

- monitorowanie skupisk kotów wolnożyjących na terenie miasta.

Podjęcie reakcji na zgłoszenie osób fizycznych i prawnych:

a) w przypadku zgłoszeń dotyczących zwierząt agresywnych stwarzających zagrożenie

dla ludzi - w ciągu l godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia,

b) w przypadku zgłoszeń dotyczących zwierząt rannych w wyniku wypadku - w ciągu l

godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia,

c) w innych przypadkach - w dniu przyjęcia zgłoszenia.



- interwencje lekarskie w stosunku dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach ulicznych,

- przetrzymywanie zwierząt i ewentualne leczenie w trakcie pobytu,

- przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt,

- prowadzenie szczepień przeciwko wściekliźnie przyjmowanych do schroniska zwierząt,

- prowadzenie obserwacji bezdomnych zwierząt podejrzanych o wściekliznę,

- zapewnienie właściwych warunków bytowania, opieki i ochrony zwierząt w schronisku

wraz z ewentualnym leczeniem w trakcie pobytu oraz humanitarnym usypianiem zwierząt,

wyłącznie w trybie art.33 ustawy o ochronie zwierząt,

- karmienie zwierząt dwa razy dziennie,

-prowadzenie adopcji bezdomnych zwierząt.

Pod pojęciem „ewentualne leczenie" należy rozumieć leczenie chorych zwierząt

w przypadkach i zakresie określonym przez lekarza weterynarii.

Liczba zwierząt wyłapanych w 2008 roku:

- psów - 578

- kotów - 152

Średnia miesięczna liczba zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy Miejskiej Zabrze

w 2008 roku:

- psów - 268

- kotów -17

Koszt realizacji zadania pod nazwą „ Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

położonego w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 133" za 2008 rok wynosi: 302 800,00 PLN, płatne

ryczałtem w okresach miesięcznych.

Z poważanie!

fstepga
Naczefi

Sprawę prowadzi: U»-vv/^ .
mgr m/. Marek Wyczek

Henryk Dziąbor tel. 529

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a



Warszawa, dnia 30 marca 2009
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa,

tel./fax: 022615 5282
e-mail: boz@boz.org.pl

URZĄD MIEJSKI W 2ABR2U
V- , ' - i ' t n l Infrar,?'uktury Koniunainn

2009 -M- O 1

SL 160

Urząd Miasta Zabrze
1 ul. Powstańców 5-7 » •",«&'

Biuro Ochrony Zwierząt zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad^ezSÓmnynn zwIerzipiimiTTcTi""^
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie w formie listownej, faksem lub pocztą elektroniczną krótkiej odpowiedzi na
pytania:

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

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

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

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

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).

KIERO IURA

Tadeusi Wypych



Referat Ochrony Środowiska

Gm,UK.70820/06/09

Zawiercie, dnia 8 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 3? A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 r, informujemy
następująco:
ad.1. Gmina Zawiercie na rok 2008 posiadała umowę na świadczenie usług w zakresie
zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt z panem Mariuszem Jurczykiem, prowadzącym
działalność usługową pod Firmą Handlowo - Usługową z siedzibą w Zawierciu,
ad, 2. Tytułem wykonania warunków urnowy w ubiegłym roku umieszczono 20 sztuk
bezpańskich zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu,
ad. 3 Koszt realizacji całego zadania za wykonanie przedmiotu umowy wyniósł 26 352 zł
brutto. Wynagrodzenie było wypłacane w formie ryczałtu w wysokości 2 196 zł brutto
miesięcznie.

Do wiadomości

- Referat Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Zawierciu - kopia a/a



URZĄD GMINY ZBROSŁAWICE
woj. śląskie

42-674 ZBROSŁAWICE ul. Oświęcimska 2

Wójt Gminy
8 (032) 233-70-40

Urząd Gminy
« (032) 233-70-12

fax. (032)233-71-00

tvww.zbroslawice.pl

Email:
urzad@zbroslawice.pl

NIP: 645-11-05-885

: 000547253A

Urszula Grabińska
Inspektor

Ref. Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji

UG, pokój nr 9
Oświetlenie dróg,

Komunikacja pasażerska,
Gospodarka odpadami

tel. (032) 233-77-90
ugrabinska@zbroslawice.pl

Zbrosławice, dnia 6 kwietnia 2009 r.

KI.7062-5/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Stosownie do Waszego pisma z dnia 30.03.09 przekazuję
informację o opiece nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 roku:

Na usługi rakarskie Gmina Zbrosławice zawarła umowę z
firmą ZAMEX ul Ks. Wyciślika 3 42-610 Miasteczko Śląskie.
Formą płatności był ryczałt miesięczny 1300 zł brutto.

Utrzymaniem bezdomnych psów zajmowało się Schronisko dla
Zwierząt w Miedarach Gmina Zbrosławice. Wynagrodzenie
ryczałtowe miesięczne (niezależnie od ilości psów) wynosiło 1.391 zł
brutto.
W roku 2008 oddano do schroniska 38 bezdomnych psów.

Z wyrazami szacunku

W/Ó J -

4-f^
Ptiweł Kowalik



WÓJT GMINY
Zebrzydowice

Zebrzydowice , dnia 3.04. 2009 r.

PR 6078-4/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. dot. udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka na d bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję :

1. Gmina Zebrzydowice w 2008 r. posiadała zawartą umowę z Firmą Handlową Pani
Beaty Kowalczyk w Cieszynie na wykonanie usługi polegającej m.in. na
wyłapywaniu, dostarczaniu bezdomnych zwierząt do schroniska w Cieszynie oraz
opieki nad nimi.

2. W 2008 r. na terenie gminy Zebrzydowice wyłapano 33 szt bezdomnych psów, które
zostały przewiezione i umieszczone w schronisku .

3. Koszt realizacji w/w zadania w 2008 r. wyniósł : 18.117 zł . Rozliczenie za w/w
usługę następuje kwartalnie na podstawie przedłożonych faktur .

Z poważaniem ;

Otrzymują:

l x Adresat.
l x a/a.

^GMINY ZEBRZYDOWICE
,

' Andrzej KONDZIpŁKA



Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach

GR IV/6052£/09 Żarki, 6 kwiecień 2009 r.

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

Referat Przedsięwzięć
Publicznych, Promocji

Gminy i Gospodarki
^ Gruntami

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat
opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

W odpowiedzi na w/w pismo informuję, iż;

Gmina Żarki udzielała Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych "Saniko" z siedzibą w Myszkowie przy ulicy
Bolesława Prusa 70 — zleceń na wyłapywanie bezdomnych
psów, przewożenie ich do prowadzonego schroniska dla
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im stałej opieki
na koszt gminy wyłapano 32 psy 6 szczeniaków
koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wynosił -
33.154,00 zł.

Z up. B u r m i a i r / a
Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych

Promocji Gminy ijGpspodarki Gruntami

Ola Marchewka

Urząd Miasta i Gminy Żarki
ul. Kościuszki 15/17

42-310 Żarki

tel. (34) 314 80 36
fax. (34) 316 10 78

e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta: MBS Myszków
o/Źarki

43827910360400001320040001

www. umigzarki.pl



; Z Ą D G M I N Y
' M O W C U , woj. ś ląsk ie

: ^-owska 34, 42-439 ŻARNOWIEC
"44-93-20, fax: 032-644-9/i •

j j/.-! 3-94-249 REGON OGOb-:-M44

UG. B. i R. 708/3/2009
Żarnowiec, dnia 27.04.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garnarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. Urząd Gminy w Żarnowcu

informuje, iż posiadał w 2008 i nadal posiada podpisaną stałą umowę z Panem Jerzym

Zielińskim prowadzącym Lecznice dla zwierząt w Wolbromiu, ul. Olkuska 5, tel.

502688312 na następujące zadania:

- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy Żarnowiec,

- przyjmowanie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt,

- zajmowanie się bezdomnymi i rannymi zwierzętami z terenu Gminy

Żarnowiec,

- lokowanie bezdomnych zwierząt u mieszkańców chętnych do przyjęcia celem

dalszego ich utrzymania,

- likwidowanie ślepych miotów i chorych zwierząt przez uśpienie,

- wykonywanie innych prac związanych z prowadzeniem akcji likwidacji

zjawiska bezdomnych zwierząt i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta.

Informujemy, że w roku ubiegłym na koszt urzędu Gminy w Żarnowcu zostały

wy łapane 2 bezpańskie psy. Koszt zadania wyniósł 43 8,70,-zł.

WÓJT c . - i . v , t £4Y

Eugeniusz KaDuśniak

Otrzymują:
- adresat
- a/a



URZĄD MIASTA
ISO 9001:2000 ŚLĄSKA NAGRODA JAKOŚCI

AL Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
tel. 032 43 48 200, fax 032 43 50 780

www.zory.pl e-mail:umzory@um.zory.pl

IKIN.RIM.JB. 7080-4/09 Żory, dnia 21.04.2009 r.

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

Douczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W załączeniu przesyłam kserokopię pisma Zakładów Techniki Komunalnej
Spółka z o.o., które w ramach swojej działalności zajmują się wyłapywaniem chorych,
rannych, zagubionych i stwarzających zagrożenie psów z terenu Gminy Żory.

3abryś
astruktury Komunalne j
stycji

Macid
naczelnik Wydziału/n

i In

Otrzymują :
l x Adresat

x aa

O
•NT



'.. _ •••̂ uiu*'

J!Stoss®efgr' • Ul ^̂ ^

Sanitarnych
jacehdudkcnvski@

ztk.zory.pl

i Mostów
ztkzum@.interia.pl

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o,
44-240 ŻORY, ul. Okrężna 5, *

tel./fax.(032) 43 56 920 ; centrala (032) 43 56 880,

KZĄD^UASTA ŻURY

l
Nr.

L.dz. Sl/ZZM/04/2009 -
...
W U

Żory, dnia 15.04.2009 r.

Za^fatf Transportu „ , ., .,
i Sprzętu - ... |'

Urząd Miasta
Wy dzial Infrastruktury Komunalnej

i Inwestycji
Aleja Wojska Polskiego 25

44-240 Żory

Dotyczy: informacji o działalności azylu dla psów.

Wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie Gminy Żory oraz ich czasowym
przetrzymywaniem w azylu zajmują się Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z o.o.
Zwierzęta po przebytej kwarantannie przeznaczane są do adopcji. W sytuacji, gdy po
upływie dłuższego czasu psy nie znajdują właściciela odwożone są do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach (zgodnie z zawartą umową).

Psy przebywające w azylu znaj duj ą się pod stałą opieką weterynaryjną.

W 2008 roku w azylu przebywało 129 psów, z tego:
• do schroniska odwieziono - 35 psów,
• przekazano do adopcji nowym właścicielom - 52 psy,
• odnalazło się dzięki wszczepionym implantom - 13 psów,
• w hotelu przebywało - 9 psów,
• zostały poddane eutanazji

(nieuleczalnie chore po wypadkach samochodowych) - 2 psy
• pozostało w azylu na 2009 rok - 18 psów.

Na utrzymanie azylu dla psów Gmina Żory przekazuje w formie miesięcznego
ryczałtu kwotę 14.884, 00 zł. (w tym 22% VAT).

JRZĄD MIASTA ŻORY
44-240 Żory

A) Wojska Polskiego 25

Siwerdzam zgodność
: ; !3m

REGON 240908216. N1P 6511682446, KRS 000031^885 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Kapitał zakładowy 7.821.000,00
Nrrach. 62 1050 1070 1000 0023 2819 1347.

e-niai!: ztk_zory@,max.pl



URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
34-300 Ż Y W I E C

R y n e k 2
te!. 0-33/475 42 00 fax. 0-33/475 4? n?

Żywiec, dn.07.04.2009r.
BGK-7080-2/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dn. 30.03.2009r. dotyczące prośby o udzielenie informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Żywcu
informuje, że zadanie to na terenie miasta wykonywane jest zgodnie z podjętymi uchwałami
Rady Miejskiej w Żywcu:

1. Nr XL/344/2004 z dnia 28 października 2004r.
w sprawie: zasad opieki nad zwierzętami domowymi na terenie miasta Żywca.

2. Nr XL/345/2004 z dnia 28 października 2004r.
w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Żywca oraz o dalszym
z nimi postępowaniu.

Zgodnie z ww. uchwałami, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w obrębie miasta
zajmują się pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu oraz Straży Miejskiej
w Żywcu, natomiast dalszą opiekę nad nimi sprawuje ww. Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Żywcu przy ul. Świętokrzyskiej (którego zarządcą jest Urząd Miejski w Żywcu).
Nadmienić należy, że personel schroniska został przeszkolony w zakresie wyłapywania
bezpańskich zwierząt. Schronisko ma podpisane umowy: z lekarzem weterynarii na stałą
opiekę nad zwierzętami w schronisku, firmą zajmującą się wywozem i utylizacją padniętych
zwierząt w schronisku, a przede wszystkim jest w stałym kontakcie i pod nadzorem
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żywcu, który pozytywnie ocenia pracę schroniska.
Ponadto informujemy, że merytoryczny nadzór nad schroniskiem sprawuje Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Bydgoszczy.

Nawiązując do zapytań skierowanych w piśmie, informujemy:
1. Miasto Żywiec posiada własne schronisko, które zajmuje się wyłapywaniem zwierząt,

przy udziale Straży Miejskiej w Żywcu, o czym była mowa powyżej.
2. Ilość wyłapanych zwierząt na terenie miasta w roku 2008 wyniosła: 217 psów, 102 koty.

Ilość zwierząt utrzymywanych w schronisku w okresie I-XII 2008r. (średnio): psy -
322, koty - 176, w tym przyjętych z terenu gmin sąsiednich: psy - 39, koty - 10.

3. Koszt utrzymania schroniska w 2008r. wyniósł: ponad óO.OOOzł, w czym zawiera się:
zakup karmy, obsługa weterynaryjna, transport i utylizacja zwierząt, remonty
schroniska, środki czystości oraz koszty utrzymania.
Ponadto informujemy, że wszystkie zwierzęta (psy i koty) przebywające w schronisku
są sterylizowane, szczepione przeciw chorobom wirusowym i czipowane.

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Folwark 8. mar in

3. BGK a/a.



Bieruń 09.04.2009 r.

'•7-77 "

OŚRL/7624/Z/1 - 1/09 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Wasze pismo w sprawie sposobów i skutków wykonywania
opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 r. informujemy:
1. Gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z osobą fizyczną

z terenu Bierunia, która to osoba we współpracy z tut. Strażą Miejską wyłapywała
zwierzęta i przewoziła je do Schroniska dla Zwierząt w Miedarach, z którym gmina Bieruń
miała podpisaną umowę na odbiór i dalszą opiekę nad wyłapanymi zwierzętami z terenu
Bierunia,

2. w przypadku, gdy wyłapane zwierze^było chore, osoba wyłapująca przewoziła je do
Lecznicy dla Zwierząt w Bieruniu, gdzie na podstawie odrębnej umowy zwierzęta były
leczone. Wyleczone zwierzęta kierowane były do w/w schroniska,

3. w 2008 r. wyłapano i przewieziono do schroniska 100 szt. zwierząt,
4. koszt wyłapywania wyniósł 23 170 zł i był wynikiem ilości wychwytanych zwierząt oraz

ilości ich odwozów do schroniska, koszt leczenia zwierząt wyniósł l 024 zł, zaś koszt
utrzymywania i opieki nad zwierzętami w schronisku wyniósł 23 760 zł (płatne ryczałtem
raz w miesiącu po zakończeniu miesiąca).

RM\STRZA

Otrzymują:
1. Adres
2. a/a



BURMISTEZ BLACHOWNI
-2 Blachownia 06 . 04 . 2009 r.

42-2ŁK, .̂̂ ...w

Nr GG.613/4/2009

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

Dotyczy : opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie .

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. informuję , że :
1. Gmina Blachownia w roku 2008 posiadała stałą umowę na interwencyjne wyłapywanie,

transport, umieszczanie i przetrzymywanie w schronisku dla zwierząt psów bezdomnych z
Fundacją „ ZWIERZYNIEC „ w Wieluniu .

2. W roku 2008 umieszczono w schronisku tej Fundacji 19 szt psów bezdomnych
pochodzących z terenu Gminy Blachownia .

3. Koszty realizacji całego zadania w roku 2008 r. wyniosły 9.500 zł . Rozliczenia
finansowe odbywały się przelewem na podstawie wystawianych rachunków przez
usługobiorcę po odbiorze i umieszczeniu w schronisku psów bezdomnych .

A/a.

srnilstrz,xigr Zdtitśldw Nov"-;k
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