Będzin, dnia 25.04 2013 r

WGMIK,614008.2013r
Fundacja Pro Antmals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachtewicza 35b/70
31-328 Kraków

i
w Będzinie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że:
1. w 2012 r., miasto Będzin w ramach .Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Będzina w 2012 r ", posiadało
podpisaną umowę ze schroniskiem w Miedarach prowadzonym
przez Panią Dorotę Kufel P.W „ZAMEK" , 42-610 Miasteczko
Śląskie, ul. Ks, F. Wycłślika 3,
2 w roku poprzednim do w/w schroniska w ramach umowy,
z terenu miasta Będzina dostarczono 122 bezpańskich ps6w,
3, koszt realizacji umowy wyłapywania, transportu psów
do schroniska i zapewnienie im opieki w schronisku
dla bezdomnych zwierząt w 2012 f., to kwota 248 730,60 zł.
Za odłowienie, transport i dożywotnie przetrzymywanie psa
w schronisku, miasto regulowało za każde zwierzę należność
w kwocie brutto: 2004,90 zł.
4, od kwietnia br. Miasto Będzin w ramach „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta
Będzina w 2013 r', podpisało umowę z Konsorcjum: Lider
konsorcjum; Firma Handlowo - Usługowa Mariusz Jurezyk
z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul. Strumteń - Wierczki 27,
a Partnerem Konsorcjum: Schronisko dla zwierząt, Szczyty
z siedzibą 98-355 Działoszyn, ul. Wieluńska 108
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5, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina
w 2013 r., zgodnie z obowiązującym prawem został przyjęty
Uchwałą nr XXXV/362/2013 z dnia 2? marca 2013 r,
a dostępny jest na stronis
bip urzędu miejskiego w Będzinie.
W załączeniu przekazuję kserokopię umowy Nr BZP 272.24.2013

- . - :• tccf;

Otrzymują;
1 adresat
2, a/a

ui. Krakowsks (l '
Bestwina, dn. 29 kwietnia 2013 r.
OR.1431.17.2013

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70,31-328 Kralców

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa piśmie z dnia 19
kwietnia 2013 r.:
Ad. l W 2012 r. gmina Bestwina posiadała podpisaną umowę z Firmą Handlową Beata
Kowalczyk, ul. Cicha 10 43-400 Cieszyn, prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Cieszynie.
Ad. 2 W 2012 r. wyłapano 25 sztuk zwierząt.
Ad. 3 Koszt realizacji zadania wyniósł 28596 zł. Forma płatności za opiekę obejmowała
ryczałt oraz opłatę za umieszczenie zwierząt w schronisku.
Ad. 4 W 2013 r. gmina Bestwina zawarła porozumienie z gminą Bielsko-Biała, na mocy
którego wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i opieką nad nimi zajmuje się Miejskie
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
Ad. 5 Treść uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami dostępna jest pod
adresem http://bestwina.pl/index.php?str=l l&id uchwalv=743 .

Otrzymuj ą:
1. Adresat.
2. a/a.

Bielsko-Biała, 30 kwietnia 2013 r.

GM. 1431.4.2013.AL

Pani
Elżbieta Namysłowska-Opach
Wiceprezes Fundacji
Pro Animals -Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący

sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
z dnia 19.04.2013 r. informuję, że:

1. Na terenie miasta Bielska-Białej funkcjonuje Miejskie Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt. Schronisko to jest jednostką budżetową Gminy Bielsko-Biała.
2. Do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z terenów Gminy Bielsko-Biała
przyjęto łącznie w 2012 r. - 889 zwierząt, wyłapanych i utrzymywanych na koszt
gminy.
3. W 2012 r. koszt realizacji całego zadania dla Gminy Bielsko-Biała wyniósł
485.457,49 zł.
4. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, w ramach swojej
działalności prowadzi również wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnia im
opiekę.
5. Uchwała Nr XXXIX/720/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 marca
2013 r. znajduje się na stroonie BIP-u Urzędu Miejskiego, w załączeniu link:
http://bip.um.bielsko.pl/file.phD?attachment=3397770

Adam Grzywacz

Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice,-dnia 18 stycznia 2013 r.

EśeKtro^icsnie podpisany prz«.z
KRZYSZTOF NOWAK; %» UrząS W0je*«2ki
Daar. 201 W.-1 •1809:50:U

Póz, 622

POROZUMIENIE MIĘDZYGMI.NNE NR ON.IL031.9.2013
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
z dnia 2 stycznia 2013 r,
pomiędzy GminąBielsko-Biata reprezentowaną przez: Pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta
Miasta Bielska-Bialej (nr NJP 547-10-06-080), prowadzącą Miejskie Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Bielsku-Białej zwane daiej Schroniskiem
a Gminą Porąbka,
(nr NIP 937-10-74-457)

reprezentowaną

przez: .pana

Czesława

Bułkę

Wójta

Gminy

Porąbka

§ L Realizując zadania publiczne związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie
Gminy Porąbka, na podstawie przepisów art, 74 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U, z 2001 r. nr 142, póz. 1591 ze zm.) Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z Gminą Porąbka.
na podstawie którego Miejskie Schronisko dia Bezdomnych Zwierząt w Sielsku-Białej z siedzibą przy
ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:
- odbiorem żywych zwierząt domowych ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Porąbka,
- odbiorem żywych zwierząt domowych w Schronisku,
- odbiorem zwłok zwierzęcych w Schronisku i przekazaniem ich do unieszkodliwiania, i
- sterylizacją i kastracją zwierząt domowych przyjętych do Schroniska.
- usypianiem ślepych miotów w Schronisku,
- zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
§ 2. Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Porąbka, Schronisko podejmuje po
zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Porąbka, Policję lab Straż Miejską i zobowiązuje
się wykonać zadanie w terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W przypadku zdarzeń drogowych z udziaiem
zwierząt. Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy
Porąbka. Policję iub Straż Miejską i zobowiązuje się de bezzwłocznego wykonania zadania.
§ 3. Dostarczone przez Gminę Porąbka żywe zwierzęta i umieszczone w Schronisku będą zwracane
właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez
Schronisko w cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, Schronisko
decyduje o dalszym jego losie, np. przeznaczenia do adopcji,
§ 4. Schronisko zobowiązuje się wykonać powie
o powierzone ma do opieki zwierzęta i ponosi całkov

e zadania z należytą starannością, a szczególnie dbać
>dpowiedzia)ność za przyjęte pod opieką zwier/ęta.

§ 5. l. Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia l stycznia 2013 r. i zawarte zostaje na czas określony do
dnia 31-12-2013 r. z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu
wypowiedzenia złożonego na piśmie,
2. Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w opiece nad zwierzętami stanowić będzie
podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
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§ 6. Na realizację zadania Gmina Porąbka przekazywać będzie na rzecz Gminy Bietsko-Biała miesięcznie
dotację w wysokości 5 382,96 zi brutto (słownie; pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 96/100). Dotacja
zostanie udzielona i rozliczona na podstawie art. 250-252 ustawy z dnia 20 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U, Nr 157, póz, 1240 z późn. zm.).
§ 7. l. Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę dotacji, 0 której mowa w § 6 jest nota
obciążeniowa wstawiona w terminie do l O dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, ;
:

2, Dotacja przekazywana będzie przelewem na konto; Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielskuftiałej. Plac Ratuszowy l, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKA0 S.A.O/Bieisko-Siała,
tti<Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 QQQO 482? 4377 w ciągu 14 dai ód dnia
doręczenia Gminie Porąbka noty obciążeniowej.
3.Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego ważąc się będzie dzień złożenia polecenia przelewu
w banku obsługującym Gminę Porąbka.
§ S, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Biatej zobowiązuje1 się do prowadzenia
dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonywania zadania abjęteg© porozumieniem pod
względem rzeczowym l finansowym.
§9. l. Do dnia 20 stycznia 2014 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie; Porąbka rozliczenie
otrzymanej dotacji za 2013 rok.
2, Niewykorzystaną część dotacji Gmina fliełsko-BJała zwróci na rachunek Gminy Porąbka w terminie do
dnia. 31 stycznia 2014 rok*
§ M), Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia i 99? r, o ochronie zwierząt (t.j. Dz, U. z 2003 r. nr 106, póz. 1062 ze
zm.).
§ 12. l. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i obowiązuje od dnia l stycznia 2013 r,
2, Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do publikacji niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§ 13, Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo
właściwy sąd w Biełsku-Białej.
§ M, Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.

GMINA PORĄBKA

GMINA BIELSKO-BIAŁA

Wójt Gminy

Zastępca Prezydenta Miasta

Czesław Bułka

Lubomir Zawierucha

Bieruń 28,04.2013 r.

OŚRL1431,1.2013

Fundacja PRO Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul Stach iewicza 35 b/70
31 - 328 Kraków

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urza.d Miejski w Bieruniu informuje:
1. w 2012 t. gmina Bieruń współpracowała ze schroniskiem prowadzonym przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEK" 42 — 676 Mfedary ul. 1 — go
Maja 78 celem zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Wyłapywaniem
tych zwierząt zajmowała się firma Gabriel Atojzy Klaja 43-150 Bieruń ul.
Skrzetuskiego 7,

2. w 2012 r. wyłapano 72 zwierzęta w tym 2 koty,
3. koszt całego zadania wyniósł 118 554 zł,
4. w 2013 r. do tej pory gmina nie podpisała umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i utrzymanie ich w schronisku, mimo przeprowadzonych 2
przetargów, dlatego zadanie realizowane jest w formie interwencyjnej na
bieżąco na podstawie zleceń,
5. uchwała opublikowana jest na stronie www.bijł.bierun.p{ w zakładce „Prawo",
podzakładce „Uchwały Rady Miejskiej"

Otrzymują,
1 Adresat
2. a/a

„ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM*'
w BLACHOWNI
42-290 Blachownia, ul. Miodowa 4 a
NIP 573-264-27-23
GO/ 733^/2013

tel. (34) 32 70 370
tel./fax, (34) 32 70 470
Blachownia dn. 29.04.2013 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul, Stachtewicea 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Pani wniosek dot, informacji publicznej w zakresie „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami" informuje, że:
1. Gmina Blachownia w 2012 roku miała zawartą umowę na odławianie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im opieki z Fundacją „Zwierzyniec" ul. 18 Stycznia 131,
98-300 Wieluń,
2. W 2012 roku oddano do schroniska l O psów,
3. Opłata za oddanie psa do schroniska była jednorazowa w wysokości l .230,00 złotych
(brutto).
4. Na 2013 rok Gmina Blachownia posiada umowę z Fundacją „Zwierzyniec".
5. Uchwała, Nr 187/XXXI/2013 dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
znajduje się na stronie wvyw.blachQWjaia.bip,net:.pl.

Z poważaniem

KIEROWNIC

•'

Bobrowniki dnia 21.02.2013 r.
NrMK.6140.6.2013r.

Fundacja Pro Animals
Na pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35 b/70
31- 328 Kraków

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11.02.2013 r.
l .Gmina Bobrowniki miała zawartą urnowe na 2012 rok z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym „Zamek" Dorota Kufel, Miasteczko Śląskie na usługi w zakresie
wyłapywania zwierząt i udzielenia im opieki.
2. W 2012 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 28 sztuk psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 57 747,60 zł. Były to jednorazowe opłaty.
4. W 2013 roku gmina zawarła urno we z wyżej wymienioną firmą.
5. strona internetowa http://bip.bobrowniki.pl menu przedmiotowe zakładka
„Współpraca z organizacjami pozarządowymi > Konsultacje projektów >
Program opieki nad zwierzętami.
Po sesji Rady Gminy 7.03.2013 r. treść programu udostępniona będzie:
Zakładka: Działalność Rady Gminy > Kadencja 2019-2014 > Uchwały

URZĄD GMINY BOJSZOWY^
woj. śląskie
43-220 BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
Telefon: 0-32/218-93-66, 218-90-72
Fax: 218-90-71
OR7.1431.22.13
Bojszowy, dnia 02.05.2013 r.

Fundacja PRO ANIMALS
Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
fundacia@proanimals.org

Sprawa dotyczy: odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 22.04.2013r.

W odpowiedzi na pismo informuję że:
1.

w roku 2012 Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezpańskich zwierząt Panu Gabrielowi
Klaja zamieszkałemu przy ul. Skrzetuskiego 7, 43-155 Bieruń. Wyłapane zwierzęta trafiają do
schroniska z opieką weterynaryjną mieszczącego się przy ul. 1-go Maja 76, 42-676 Miedary
prowadzonego przez „PWZamex" ul. Ks. F. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie;
2. w roku 2012 Gmina wyłapała 4 psy bezpańskie, których koszt wyłapania i umieszczenia
w schronisku wynosił 8 198,00 zł;
3. całkowity koszt zadania w roku 2012 wynosił 8 878,00 zł. Opłata była jednorazowa za
umieszczenie w schronisku;
4. w roku 2013 Gmina podpisała umowę z Panem Gabrielem Klają na realizację zadania pn.:
„Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie
Gminy Bojszowy w roku 2013";
5. uchwała jest dostępna w BIP : http://bip.bojszowy.pl/pl/15947/1,27578/uchwala-nr-xxii-1362013-radv-gminv-boiszowy-z-dnia-13-marca-2013r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nadzwierzetami-b.html

j*** -^.Mi

Boranów, dnia 23.04 2013 r

8140J 2013

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
ui, Stachtewicza 35b/70
31-328 Kraków
{undacja@proanimal5.org
dotyczy" wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie *
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Urząd Gminy Boronów stosownie do Państwa pisma z dnia 19.04 2013 r udziela
odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:
a.d. 1. Gmina Boronów w 2012 r miała podpisaną urnowe z Zarządem Głównym
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie na
prowadzone Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach u!. Sosnowiecka
16 na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina udziefała zleceń w
2012 r. na wyłapywanie bezdomnych, zwierząt i transport do schroniska w
Mysłowicach podmiotowi gospodarczemu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
,. ZAMEX " Dorota Kufel ul. Ks F. Wyciśiika 3 42-610 Miasteczko Śląskie
a.d 2. Gmina Boronów w 2012 r. przekazała do Schroniska w Mysłowicach 2 szt
bezdomnych zwierząt (psy) celem zapewnienia opieki,
a.d. 3. koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2012 r. 8178,80 zf
- płatność za opiekę schroniska w -Mysłowicach była formą miesięcznego ryczałtu
- płatność za wyłapanie i transport do schroniska odbywała się na bieżąco za
każdą interwencję w/g zlecenia
a,d. 4. Gmina na 2013 r. ma podpisaną urnowe z Zarządem Głównym Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie na prowadzone
Schronisko dta bezdomnych zwierząt w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 18
na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Boronów
Wyłapywani© bezdomnych zwierząt i transport do schroniska w Mysłowicach Gmina
zleca na bieżąco (każdą interwencje) podmiotowi gospodarczemu Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ZAMEK " Dorota Kufel ul. Ks. F. Wycislika 3 42-610 Miasteczko
Śląskie.
a.d, 5, Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boronów w 2013 r, znajduje
się na stronie www.bip.boronQW.pl Uchwały VI kadencji Rady Gminy w Baronowie
Uchwała nr 29/XXXI/2013

załączniki;
1 kserokopia umowy Nr 1/1/2013-R
z dnia 02.01,2013 r, na Opiekę schroniska (3 str)

a /a

Strona l z l

t* 5 L
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
1 maja 2013 17:26
Fwd: Fw: Buczkowice. śl.

Dnia 29 kwietnia 2013 14:46 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowskaopach@proanimals.org> napisał(a):

— Original Message —
From: Krzysztof Wrzosek
To: opach@proanimals.org
Sent: Monday, April 29, 2013 10:16 AM
W nawiązaniu do otrzymanych pytań w ramach informacji publicznej odpowiadamy:
Ad1. Gmina w 2012 roku miała podpisaną stałą umowę ze schroniskiem dla zwierząt w BielskuBiałej,
Ad2. W 2012 roku z terenu Gminy przekazano do schroniska 41 psów i 2 koty.
Ad3. Za opieką nad zwierzętami Gmina wnosi na rzecz schroniska opłatę ryczałtową w wysokości
3400 zł miesięcznie netto.
Ad4. jakwpkt. Ad1.
Ad5. Uchwała Rady Gminy nr XXVI 1/179/17 z 27 lutego 2013 roku dostępna na stronie
internetowej Urzędu Gminy bip.ugbuczkowice.pl w zakładce uchwały.
Pozdrawiam
Pełnomocnik Wójta ds. Gospodarki Odpadami
Krzysztof Wrzosek
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 2012.0.2241 / Baza danych wirusów: 3162/5781 - Data wydania: 2013-04-28
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<fundacja@argos.org.pl>
1 maja 2013 18:57
Fwd: odp_informacja publiczna UM BYTOM, śl.

Original Message
Subject: odp_informacja publiczna UM BYTOM
Datę: Tue, 30 Apr 2013 14:15:04 +0200 (CEST)
From: Urząd Miejski w Bytomiu - Wydział Spraw Komunalnych
<zi(o)/um .bytom .pl>
To: fundacia(o),oroanimals.org

Witam,
nawiązując do Państwa pisma z dnia 19 kwietnia br. (22 kwietnia br. data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bytomiu) dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania dot. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianą ustawą o ochronie
zwierząt informuję odnośnie zadanych pytań.
Ad. l
Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012r. stałe umowy albo
udzielała zleceń na wyłapanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im
opieki?
Gmina Bytom jest właścicielem Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Bytomiu-Miechowicach zlokalizowanego przy ul. Łaszczyka 18, którym
zarządza wybrany na podstawie przetargu nieograniczonego przedsiębiorca
- Zakład Robót Drogowych i Terenów Zielonych Sp. z o.o. z
siedzibą w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 21.
Dodatkowo w ramach umowy ZRDiTZ wykonuje zadania związane z wyłapywaniem
bezdomnych psów i kotów, opieką nad nimi oraz ich znakowaniem,
sterylizacją i kastracją.
Gmina Bytom nie posiada stałych umów oraz nie udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to
realizowane jest w ramach zarządzania schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt, którego jesteśmy właścicielem.
Ad. 2
Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych
i/lub utrzymywanych na koszt gminy w 2012 roku?
Gmina Bytom w roku 2012 ponosiła koszty utrzymywania 1710 zwierząt
(1206 psów i 504 kotów) przebywających na Schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Bytomiu
Ad. 3
Jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku,
ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką, inna)?
Gmina Bytom w 2012r. na realizację całego zadania dot. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami wydała 660.919,66 zł, z czego przeznaczono na:

- remonty schroniska: 37.056,99 zł
- usługa zarządzania schroniskiem, w tym opieka nad zwierzętami oraz
ich wyłapywanie: 583.212,26 zł - ryczałt
- modernizacja schroniska (wyodrębnienie pomieszczeń dla chorych
zwierząt): 40.650,41 zł
2013-10-26
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Ad. 4
Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013r. stałe umowy albo udziela
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Gmina Bytom ma podpisaną umowę na 2013r. z ZRDiTZ na
całodobowe utrzymanie, zarządzanie i administrowanie Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Bytomiu-Miechowicach przy ul. Łaszczyka 18 oraz
prowadzenie hotelu i grzebowiska dla zwierząt zgodnie z regulaminem
schroniska przyjętym przez Prezydenta Miasta Bytomia (umowa ZI.272.6.2012
z dnia 31 grudnia 2012r.).

Ad. 5
Wskazanie lokalizacji uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na 2013r.
Na bytomskiej stronie internetowej: bip.um.bytom.pl (www.bytom.pl)
można w wyszukiwarce znaleźć uchwałę nr XII/154/13 Rady Miejskiej w
Bytomiu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Bytom w 2013 roku.

Pozdrawiam
Maciej Koźmiński
Kierownik Referatu Przyrody
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Chełm Śląski 04,02.2013
41-403 Chełm Śiąssd
w. Konarsk,!.: :
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Fundacja Pro Animałs Na pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków
ul. Stachiewicza 35b/70

Urząd Gminy Chełm Śląski informuje iż w roku 2012 Firma Handlowo
i ćma Marnie ;urczyk : Zav i :- ;. ul Strumień Wierczki 27 zajmowała się
>mpiel> owi
^^-ncyjnym wai,>v>.vui ,ir; bezdcimm-d ./^der,? l j;ik n ni
umieszczaniem ich \v schronisku z którym rna podpi rią irnowę {] urokopis n owy
w posiadaniu tut urzędu .)
\\' roku 2012 na zadanie związane z likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt. oraz
Lizacje padł) ch zwierząt (zwierzęta dzikie , psy ,
1Q 71*> Ań 7 łr»rvrh
> hroniska zostafo przekazanych 12 zwierząt (tylk-. psj »,
i ata za umieszczenie zwierzęcia w schronisku była. jednorazowa i wynosiła
Na rok 2013 została również podpisana umowa z w/w firmą .
\ .,-wała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2013 roku jest
dostępna na stronie bip chełm śląski w zakładce uchwały Rady Gminy (uchwała
nr XXIII-' 139/2012 z dnia 19.12.2012).

• •' opia urnowy U ś k w i d a c r a / j a ^ - s . : be;
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CIBSZYP
0ŚRJ431,4.2013.3

Cieszyn, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Fundacja Pro Anwnals - Na ¥®mm Zwierzętom
Kraków, ul. Stachiewiez» 35b/70

W odpowiedzi na Państwa wniosek i dnia 19.03.2013r, informuję, co następuje:
1. W 2012 r. Gnilna Cieszyn miała podpisaną
urnowe z przedsiębiorcą prowadzącym
działalność gospodarczą (Firma Handlowa Beata Kowalczyk, Cieszyn, ul. Cicha 10 prowadzi
również schronisko dta zwierząt przy til. Cichej 10 w Cieszynie) na realizację zadania pn. „Opieka
md bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Cieszyn". Zaśttie realizowane było w następującym zakresie:
- wyłapywanie i transport do schroniska zwierząt bezdomnych ~i terenu gminy Cieszyn,

- zapewnienie zwierzętom, o których mowa wyżej właściwych warunków sanitarnych, bytowych
i pomocy weterynaryjnej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, póz. 1657) do czasu przekazania zwierzęcia
właścicielowi lub naturalnego zgonu bądź eutanazji oraz;
- wykonywanie elektronicznego znakowania zwiefisąt (tzw. ezipowania zwieiząt), opuszczających
schronisko (przekazanych nowemu właścicielowi),
- przeprowadzenie sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku,
~ prowadzenie akcji adopcji zwierząt,
usypianie ślepych miotów (dotyczy tylko zwierząt przyjętych do schroniska),
- przeprowadzanie eutanazji zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, potwierdzonej
przez lekarza weterynarii.
2. Ilość wyłapanych i przyjętych do schroniska zwierząt w 2012 Ł. —102 psy
3,
' remlizacj i zadania w 2012 r. - 86 400,00 zł (forma płatności - ryczałt miesięczny
w wysokości ? 200,00 zł za każdy miesiąc kalendarzowy),
4, Gmina tak, jak w ubiegłych latach, podpisała umowę na wykonywanie zadania pn. „Opieka nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Cieszyn w roku 2013" z przedsiębiorcą prowadzącym
schronisko w Cieszynie przy ul. Cichej 10 (kopia umowy w załączeniu),
5» Uchwała Nr XXIX/303/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Cieszyn w roku 2013 oraz ww. program dostępne są na stronie www.ym.eieszyii. b i pijrov.info.pl/bif3/. w zakładce: środowisko: ochrona zwierząt bezdomnych.
Ponadto informuję, iż w 2012 r. działania na rzecz kotów bezdomnych realizowane były przez dwie
organizacje pozarządowe, które podpisały z Gminą Cieszyn umowy aa realizację zadań
publicznych na
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wołontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, póz. 1536 z poza, zm.), tj„
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS" Aninials Securfty, zadanie-pn. „Ekologia i ochrona
zwierząt - działania na rzecz bezdomnych kotów" (wyłapywanie bezdomnych kotów z terenu
Gmlay Cieszyn, ich prakazanie do lecznicy weterynaryjnej celem przeprowadzenia zabiegów

iołstracji/steryłizacji, opieka t leczenie pozabiegowe), kwofi dotacji - ÓGG zł,
2. Fundacja dla Zwierząt » Środowiska "Lepszy Świat", zadanie pcu „Zmniejszenie populacji,
zapobieganie bezdomności kotów oraz opieka nad kotami wolnożyjąeymP (wyłapywanie
bezdomnych kotów z terenu Gminy Cieszyn, ich przekazanie do lecznicy weterynaryjnej celem
poprowadzenia zabiegów kastimeji/sterytizacji, opieka i leczenie pozabiegowe. Przyjęcie pod
opiekę, w tym szczepienia ochronne i odrobaczanie młodocianych kociąt pochodzących z
bezdomnych miotów i .znalezienie dla nich domów zastępczych); kwota dotacji - 5,300 zł oraz
zadanie pn, „Działania na aecz kotów bezdomnych - edukacja w zakresie opieki nad kotami wolno
żyjącymi" (warsztaty edukacyjne przeznaczone dla osób opiekujących się i chcących opiekować się
kotami wolno żrącymi na temat opieki, kamienia, zdrowia, bodowy budek oraz .zabezpieczenia
kotów wolno żyjących przed zimą. W warsztatach uczestniczył również lekarz weterynarii. Wydane
zostały ulotki: I. „Pomóż kotom przetrwać zimę" - 4000 egz„ 2. „Przewodnik budowy domków dla
5
kotów * - 2000 egz. Ponadto zakupiono 180 kg karmy dla kotów; kwota dotacji - 1.600 zł.
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Argos/BOZ
Od:

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>

Do:
Wysłano:
Temat:

"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
8 maja 2013 11:35
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej Czechowice Dziedzice, śl.

Dnia 6 maja 2013 21:52 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowskaopach@proanimals.org>napisał(a):

— Original Message —
From: Michał Polok - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - UM w Czechowicach-Dziedzicach
To: elzbieta.namvslowska-opach@proanimals.org
Sent: Monday, May 06, 2013 10:00 AM
Subject: Re: udzielenie informacji publicznej

Witam,
W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 20 kwietnia 2013r. uprzejmie informuję:
1. W 2012 roku Gmina Czechowice-Dziedzice miała zawarte porozumienie z
Gminą Bielsko-Biała na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Bielsku-Białej, ul. Reksia 48, realizowało zadania związane z
realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.
2. W 2012 roku ogółem przyjęto do Schroniska 125 zwierząt z terenu Gminy, w
tym psów -104 i kotów - 21. Ponadto informuję, iż podjęto 69 interwencji
dotyczących zwierząt rannych, potrąconych i martwych oraz 15 interwencji bez
efektu (po zgłoszeniu nie zostały zlokalizowane).
3. W 2012 roku Gmina Czechowice-Dziedzice wydatkowała 118 318, 26 zł na
dotacje dla w/w Schroniska.
4. W 2013 roku Gmina ma podpisane porozumienie jak w pkt. 1.
5. www.um.czechowice-dziedzice.pl, BIP, zakładka uchwały Rady Miejskiej
Pozdrawiam,
Michał Polok
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
tel. 322147100
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 2012.0.2241 / Baza danych wirusów: 3162/5802 - Data wydania: 2013-05-06
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Częstochowa, 2013-05-06

NA.1431.88.2013
Sz.P.
Elżbieta Namysłowska-Opach
Wiceprezes Fundacji
Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom

email: fundacja@proanimals.org

dot. udzielenia informacji publicznej

Odpowiadając na wniosek z dnia 22 kwietnia 2013r. dotyczący udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn: „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:
1. Gmina Miasto Częstochowa zawarła w 2012 r. stałą umowę zapewniania opieki
zwierzętom bezdomnym oraz dzikim na terenie Gminy Częstochowa w latach 2012 2014, w tym kompleksowego prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Częstochowie obejmującą wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im
opieki - z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie.
2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt (psów/kotów) wyłapanych i utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 roku są następujące
psy: 528 wyłapane + 619 doprowadzone - razem 1147,
koty: 99 wyłapane + 333 doprowadzone - razem 432.
3. Koszt realizacji całego zadania opieki nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi na
terenie miasta Częstochowy w tym wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia
im opieki w ramach prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Częstochowie wynosił w 2012 r. - 860 tyś. zł (z dotacji).
4. W ramach umowy zapewniania opieki zwierzętom bezdomnym oraz dzikim na terenie
Gminy Częstochowa w latach 2012 - 2014 wyłapywane są bezdomne zwierzęta
z terenu miasta. Działania w tym zakresie mają charakter stały. Zadania te wykonuje
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie, które jest
podmiotem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy
ul. Gilowej 44/46, stanowiące własność Gminy Częstochowa (umowa była załączona
przy udzieleniu analogicznej informacji publicznej w ubiegłym roku).
5. Uchwała nr 608/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2013 r. dostępna jest na
stronie internetowej www.Częstochowa.pl w zakładce BIP dokumenty - prawo lokalne.

p.s.

Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-74-16, fax. 34 370-71-89

www.Częstochowa.pl. osr@czestochowa.um.qov.pl

Dąbrowa Górnicza, 06.02.2013r.
WKM.1431.1.2013
Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
elzbieta.naiTiyslowska-opach@proanimals.org
W odpowiedzi na e-mail z dnia 27.01.2013r. poniżej przedkładam informacje
z zakresu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
1. W 2012 roku Gmina posiadała zawartą umowę na wykonywanie zadania
pn. „Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów
i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej" z Towarzystwem Opieki Nad
Zwierzętami w Polsce, Oddział Chorzów, prowadzącym schronisko dla bezdomnych
zwierząt zlokalizowane przy ul. Opolskiej 36 w Chorzowie.
Ponadto Gmina posiadała zawartą umowę z F.H.U. Mariusz Jurczyk z siedzibą
w Zawierciu pn. „Wyłapywanie i dowóz do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów
i kotów z terenu Dąbrowy Górniczej ".
2. W 2012 roku z terenu Gminy odłowiono i odwieziono do schroniska dla bezdomnych
zwierząt 237 psów, 4 koty oraz 4 ślepe mioty zwierząt.
3. Środki finansowe wydatkowane przez Gminę w 2012 roku na realizację ww. umów
wyniosły ogółem 507.356,00 zł brutto.
Przyjętą formą płatności za przyjmowanie zwierząt do schroniska był ryczałt, który
wynosił 36.000 zł brutto za 20 sztuk zwierząt. W przypadku wyczerpania ryczałtu
za przyj ecie każdego dodatkowego zwierzęcia przekraczającego liczbę 20 szt, Gmina
ponosiła dodatkową opłatę tj. za każdą następną l szt. zwierzęcia -1.800 zł brutto.
4. W 2013 roku za wyłapywanie i transport zwierząt bezdomnych odpowiada również
F.H.U. Jurczyk Mariusz, natomiast schroniskiem przyjmującym zwierzęta bezdomne
z terenu Gminy jest podobnie jak w roku ubiegłym schronisko dla bezdomnych zwierząt
prowadzone przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami, Oddział w Chorzowie.
5. Uchwała Nr XXIII/464/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.01.2013r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, opublikowana zostanie
na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Piotr Jędrusik
Załączniki:
1. Umowa nr ZP.WKM.272.113.2012 z dnia 18.12.2012r. „Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku
dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej".
2. Umowa nr ZP.WKM.271.4.40.2011 z dnia 29.04.201 Ir p.n.: „Wyłapywanie i dowóz do schroniska
dla bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu Dąbrowy Górniczej".
3. „Uchwala Nr XXHI/464/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.01.2013r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza ".

'
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Durowa Zielona, 30.04.2013r.

1431.3.2013

Fundacja Pro Animals - Na POMOC
ZwierEftom
Ul, Stachiewicza 35 b/70
31-328 Kratów

::!

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji pAIcznej z dmą
19,04,2013 roto informuję co następuje.
W 2012 roku obowiązywały dwie umowy aa wyłapywanie, transport oraz przyjmowanie
bezdomnych zwierząt do schroniska. Wykonawcą tego zadania była Fundacja ^Zwierzyniec"
z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18 -go Stycznia 31. Pierwsza została podpisana w dniu 12
września 2011 roku i obwiązywała od 01.10.2011 roku do 30»0f,2012r. Koszt ryczałtowy
opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynikajw z zawartej umowy wyniósł 29,520,00 zł.
Druga umowa została podpisana w dniu 25.08,2012 roto i obowiaMJe od 01,10,2012 do
30.09.2013 roku. Koszt ryczałtowy opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynikający z
zawartej "umowy wyniósł 39.360,00 zł, W 2012 roto na terenie Gminy Dąbrowa Zielona
złapano 10 psów. Umowa zawarta w data 2$ sierpnia 2012 roku obowiązuje do dnia 30
września 2013 roku. Na stronie bip.dabrowaziel0aa.pl znajduje sif uchwała Rady Gminy
Dąbrowa Zielona nr
z dmą 26 lutego 2013 roku w sprawi© progcainu
opieki nad zwierzętom! bezdomnymi oraz zapobiegania be^domaośei zwierząt na terenie
Gminy Dąbrowa Zielona w 2013 rota.

1, Adresat,
2. a/a

ul. Katowicka 6, 43-426 Dghowfsr
tei (33) 8562235, 8562241~

Dębowiec, 24.04.2013r.

ROŚ.1431.4.2013r.

Fundacja Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

dotyczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej

l .Gmina Dębowiec posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki. Umowa z Firmą Handlową Kowalczyk Beata, 43-400
Cieszyn ul. Cicha 10 prowadzącą schronisko dła zwierząt w Cieszynie.
2.Dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych:
-w2012r. 14 psów
3. Koszt realizacji całego zadania : 12.000 zł. Forma płatności ryczałtowa.
4. Gmina Dębowiec posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki. Umowa z Firmą Handlową Kowalczyk Beata, 43-400
Cieszyn ul. Cicha l O prowadzącą schronisko dla zwierząt w Cieszynie.
5. Kopia uchwały na 2013 r. w załączeniu.

i^aia Wótta

Otrzymują:
l .Adresat
2.ROŚ a/a

Gaszowice dnia 30.04.20)3 r,
GŚ-GSR.Ó 140.8.2013

Fundacja Pro Animab
Na Pomoc Zwierałem
31-328 Kraków
ul. Staehkwkra 35W70

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 21,04,201.1 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
:

zwierzętami t r?ąd Gminy Gas?o\vice informuje:
LGmina Ga&EOwiee na 2012 t. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych nyjer/ąt,
oraz zapewnienie im opieki przez Roiniczą Sj>ńłd7ielnię Produfcc>joę w Rybniku p«y której działa
schronisko.
2.W roku 2012 wyłapany 20 psów,
3.Koszt realizacji /.rfania he7domnofci ^wienwi w roku 2012 wyniósł

15.922.00 zł i był

realizowany w formie płatności ryezattówiy,
4, K opia umowy na wyłapywanie bi.vdoni.nych zwierząt, oraz zapewnienie im opieki (w załączeniu)
S.Uchwała OG.BR0007.3.12.2013 z dnia 28.02.2013 r. programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na rok 2013 jest na stronie \v%vw ga«?,owice,bip Jnfo.pl

Wójt Gminy Gierałtowice
44-186 GIERAŁTOWICE, ul. Ks. Roboty 48
tel.: (032) 30 11 300, fax.: (032) 30 11 306
e-mai): urzadgminy@gieraltowice.pl

Gierałtowice, dnia 25.04.2013 r.
GK. 1431.2.2013

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
dot. wniosku z dnia 21.04.2013 r. o udzielenie informacji publicznej nt. sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "

Na podstawie art. 10 ust l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) Wójt Gminy Gierahowice podaje
informacje, o które wnoszono:
1. W 2012 roku Gmina Gierałtowice miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt prowadzonym przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w
Rybniku przy ul. Majątkowej 42. Umowa dotyczyła wyłapywania zwierząt oraz ich
opieki w czasie pobytu w schronisku.
Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i przyjętych do schroniska w 2012 roku:
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3. W 2013 roku Gmina Gierałtowice podpisała umowę ze schroniskiem wyżej
wymienionym oraz z Gabinetem Weterynaryjnym Eugeniusz Aparta z siedzibą w
Gierałtowicach - kopie umów w załączeniu.
4. Adres strony internetowej z zamieszczoną uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Gierałtowice w 2013 r. - www.bip.gieraltowice.pl

Kopiai.GK a/a.
_,---vReferąt Gospodarki Komunalnej - kierownik (032) 30 11 360,
(0}2) 3<5 11 361, (032) 30 11 362, (032) 30 11 363, (032) 30 11 364
/ /
e-mail: gk@gieraltowice.pl

GBmuee. dnia 26 kwietnia 2(U3 r

OS .6140,7,2013

Fundacja Pro Animafs ™ Na Pomoc
ni. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kra

Odpowiadając iia wniosek o udzielenie informacji publicznej na lemat sposobu i skutków
wykonywania nadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami t ich wyłapywanie „
przewidzianego ustawa o ochronie
d/łctoo odpowiedź rut pytania zawarte we wniosku:
L czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 20 1 2 roku siałe umowy albo udziela zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierzą! i;! lub zapewnienie im opieki '?
Gmina Gilowice posiada stalą umowę zawartą w 2010 roku pomiędzy ..Beskid" Spółka z
o.o. »!. Kabaty 2 na kompleksową opiekę nad bezdomnymi gwior/ętami.
*
*
«

KOST? odbioru jednego zwierzęcia do schroniska obejmuje opłatę ryczałtowa w
wysokości l 575 zł netto •*• 8 % VAT - 170! zł brutto
Siała mic&ccma opłata ^a gotowość do odbioru bezdomnych zwierząt wynosi 533 ,70 zł
W ramach opłaty m gotowość Spółka odbiera > s?t, /wier/al, Za pr/yjecic
kolcinycJi zwierząt - kos£t odbioru jednego zwierzęcia do schroniska obejmuje
opłatę ryczałtową w wysokości 1701 7} brutto .

2. jakie są /biorcze dane o ilości zwierząt (psacłrkoiaeh) w\ łapy wanydi i 'lub
1
u tr/y mywanych na koszt gmin} w 201 2 roku
•

\v 2012 roku zostuly wyłapane i oddane da schroniska - i sztuki psy , kotóu- -O

3, jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności 2a opieką
* koszt realizacji nadania w 20! 2 roku to stalą jnłcsi^eała oplata -533.70 z! x 12
miesięcy \\. - 6404,40 /.l im rok.
4, W załączeniu kopia umowy wrą? z, aneksami pomiędzy „Beskid" Spdłka z o.o.
w Ży wen ul. Kabaty 2. a Gminą Gilowice zawarta w dniu 04.01 .2010 r.
5. Program Opieki na he«iomnyrm zwierzętami - Uchwala Nr XXV III -'l 67'' 1 3 Rady
Gminy Gilowice Ł dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
mierr-etami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie aminv Gilo%vice
w 2013 roku znajduje się na stronie biuletynu informacji publicznej gn»n> Gi

U m o w a nr ZP/272/025/12
zawarta w dniu 12 grudnia 2012 roku
pomiędzy
Gminą Goczałkowice-Zdrój
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13
reprezentowaną przez Panią Gabrielę PLACHA – Wójta Gminy
zwaną w treści umowy „Zleceniodawcą”
a
Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rybniku, ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu - Pana Grzegorza MACIONCZYK
Członka Zarządu - Pana Antoniego SZYMCZYK
zwanymi w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”
numer KRS: 0000136275
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na
terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku 2013 zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/152/2000
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15.06.2000 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z bezdomnymi zwierzętami.
§1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt oraz
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój,
b. lokowanie bezdomnych psów i kotów u mieszkańców chętnych do przyjęcia
zwierzęcia do swojego domu w celu dalszego jego utrzymania,
c. zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom,
d. zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków sanitarno-bytowych
przetrzymywanym zwierzętom,
e. przetrzymywanie i obserwacja zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
f. zakup środków do czasowego usypiania agresywnych zwierząt,
g. sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku,
h. usypianie ślepych miotów,
i. utylizację padłych zwierząt.
2. Obowiązki wskazane w ust. 1 powyżej będą wykonywane przez Zleceniobiorcę
każdorazowo na podstawie zgłoszenia dokonywanego przez Zleceniodawcę.
3. Zgłoszenie może następować pisemnie, mailowo, faksem, telefonicznie.
4. Osobą upoważnioną z ramienia Zleceniodawcy do składania zgłoszeń jest p.
Krystyna Gimel.
5. Zgłoszenia będą realizowane w godz. 6ºº do 15 ºº, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenia
składane w godzinach nocnych (od zmierzchu do świtu) będą realizowane
niezwłocznie o ile dotyczą potrąceń bądź pogryzień, w pozostałych wypadkach
zgłoszenia takie będą realizowane w najbliższym dniu.
§2

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31
grudnia 2013 roku.
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§3

1.

2.

3.

4.

5.

Za wykonanie przedmiotu umowy w 2013 roku Zleceniodawca będzie płacił
zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 17.500,00 zł (siedemnaście tysięcy
pięćset zł 00/100 groszy) netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
Dodatkowo za każdorazowe przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji
Zleceniodawca zapłaci:
• kastracja psa
- 170,00 zł + VAT
• kastracja kota
- 100,00 zł + VAT
• sterylizacja suki - 300,00 zł + VAT
• sterylizacja kotki - 150,00 zł + VAT
Kwota, o której mowa w ust. 1 płatna będzie w równych miesięcznych ratach w
wysokości 1.458,34 zł + VAT (ostatnia rata wynosić będzie 1.458,26 zł + VAT) na
podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę. Zapłata kwoty wynikającej
z faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zleceniodawcę na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze.
Kwota, o której mowa w ust. 2 płatna będzie co miesiąc, na podstawie faktury
wystawionej przez Zleceniobiorcę, wysokość kwoty uzależniona będzie od ilości
wykonanych zabiegów.
Zleceniobiorca każdorazowo do faktury załączy szczegółowy „raport”, z którego
będzie jednoznacznie wynikało: ile zwierząt zostało przyjętych do schroniska w
danym miesiącu i jakim zabiegom zostały poddane.
§4

Całość materiałów i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Zleceniobiorca.
§5

W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę w terminie wcześniejszym niż
określony w umowie lub nie zawarcia umów na lata następne Zleceniodawca
zobowiązany jest do pokrycia kosztów utrzymania zwierząt przyjętych na podstawie
niniejszej umowy do czasu ich przechowywania w schronisku. Zwrot kosztów będzie
dokonywany przez Zleceniodawcę na podstawie przedłożonego zestawienia
rzeczywistych kosztów oraz na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę.
Zleceniodawca jest również uprawniony do wskazania innego zadysponowania
zwierzętami po wygaśnięciu niniejszej umowy.
§6

W zakresie spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7

Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę dla siedziby Zleceniodawcy.
§8

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

ZLECENIOBIORCA:

ZLECENIODAWCA:

5L
G MINA GODÓW
44-340 Godów, ul. l Maja 53

woj. Śląskie
NIP 647-17-04-413, Regon 276258730
tel. 32 476-50-65, fax wew. 35
BU-BS.1431.0001.2013

Godów, dnia 25 kwietnia 2012r

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2013r. dotyczącego opieki nad bezdomnymi
zwierzętami Urząd Gminy w Godowie informuje, iż
1. Gmina Godów w 2012r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt z:
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., Racibórz, ul. Adamczyka 10
( nr umowy BU-1115/3/08/BL oraz aneks Nr 2 z dnia 03.01.2012r.)
2. Ilość psów oddanych do schroniska w roku 2012 wyniosła 15 sztuk.
3. Zbiorcze dane
W roku 2012 złapano 15 bezpańskich psów, co stanowiło koszt 17958,00zł. Zgodnie z umową
ze schroniskiem w Raciborzu gmina płaciła każdorazowo za przyjęcie psa kwotę 1168,50zł. do lutego 2012r. a następnie 1230,00 zł
4. Gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów i kotów
na rok 2013 z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu oraz gmina
posiada umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i opiekę nad nimi z Gabinetem
Weterynaryjnym „INTERYET" Michał Karasek.
5. Uchwała Rady Gminy Godów nr XXXI/234/13 z dnia 21 marca 2013 umieszczona jest na
www.godow.bip.net.pl

Otrzymuje:
Fundacja Pro Animals -Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
Kopia:
Urząd Gminy Godów - a/a

Sprawę prowadzi:
Anna Brzeraia - Samodzielny Referent ds. Ochrony Środowiska
tel. 32 4765065 wew 15

URZĄD GMINY
w Górzycach
44-350 Gorące, uL Kościelna 15

Górzyce, dnia 2013-05-02

(032) 45 13 056

GK.1431.00008.2013
GK.KW-00907/13
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Piotra Stachiewicza 35W70
31-328 Kraków

Dotyczy:

Wnioseku o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.04.2013r (data wpływu do urzędu
22.04.2013r.)

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:
Ad. 1. W roku 2012 Gmina Górzyce miała zawartą umowę na złapanie, przyjęcie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Górzyce oraz zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej
przetrzymywanym zwierzętom z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu, ul.
Adamczyka 10.
Ad. 2. W 2012 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 27 psów oraz 1 kota.
Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 37 426,20zł forma płatności - jednorazowa
za umieszczenie w schronisku.
Ad. 4. W bieżącym roku Gmina ma zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w
Raciborzu, ul. Adamczyka 10. (kopia umowy w załączeniu).
Ad. 5. Adres strony www uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013:
http://gorzyce.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5721&idmp=372&r=r

Załącznik:
Umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10

UGG

ul. Kościelna 15.44-350 Górzyce k. Rybnika

tel. 032 4513056

fax. 032 4513056 w.22

Wójt Gminy Hażlach
43-419 Hażlach ul. Główna 57
PR 1431.8.2013

Hażlach, dnia 02.05.2013 r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
fundacj a@proanimals.org
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.04.2013 roku w sprawie udzielenia informacji
publiczne) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję co następuje:
Ad.l. Gmina Hażlach miała w 2012 roku podpisane na stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ze schroniskiem: Firma Handlowa - Beata Kowalczyk, ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn,
oraz wyłapywanie bezdomnych kotów: Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat",
ul. Limanowskiego 8/3, 43-400 Cieszyn.
Ad.2. Schronisko w 2012 roku wyłapało i utrzymywało na koszt gminy 44 psy z terenu gminy
Hażlach. Fundacja nie zgłosiła żadnego przypadku wyłapania kotów z terenu gminy Hażlach.
Ad.3. Gmina Hażlach na realizację zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i ich
wyłapywanie wydatkowała w 2012 roku kwotę 41.520 zł. Kwota ta obejmuje miesięczny ryczałt
w wysokości 1.000,00zł brutto (12 x 1.000,00zł = 12.000,00zł) oraz koszty odbioru bezdomnych psów
(wyliczone według stawki 500,00zł +Vat od każdego odebranego psa) i odbioru zwłok zwierząt z dróg
gminnych i terenów przydrożnych (wyliczone według stawki 150,00zł + Vat od każdych odebranych
zwłok zwierząt). Gmina Hażlach w 2012 roku nie wydatkowała żadnych środków finansowych na
opiekę i wyłapywanie kotów z terenu gminy.
Ad.4. Gmina w 2013 roku ma podpisaną umowę na 2013 rok na stałe wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i umieszczanie ich w schronisku z Firmą Handlową - Beata Kowalczyk, ul. Cicha 10,
43-400 Cieszyn. Ponadto Gmina Hażlach podpisała umowę na stałe wyłapywanie bezdomnych kotów
oraz zapewnienie im opieki z Fundacją dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat", ul. Limanowskiego
numer 8/3, 43-400 Cieszyn.
Ad.5. Strona internetowa na której znajduje się uchwała Rady Gminy Hażlach nr 1/3/2013 z dnia
27 lutego 2013 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt to: http://hazlach.samorzady.pl/art/id/3775.
Z up. Wójta Wanda Sojka Sekretarz Gminy
Rozdzielnik:
1. adresat
2. a/a

Herby, dnia 26.04.2013r.
Urząd Gminy Herby
ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby

SO.6140.1.2013

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70,31-328 Kraków

W odpowiedzi Państwa na wiosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.04.2013r.
przekazuję następujące informacje na postawione zapytanie:
1. Gmina Herby w 2012r. miała zawartą umowę z przedsiębiorcą F.U.H „Oskar"
Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1 w Oleśnie, w zakresie wyłapywania bezdomnych
zwierząt i umieszczania ich w schronisku prowadzonym przez Fundację Zwierzyniec"
z siedziba w Wieluniu, ul. 18 Stycznia 131.
2. W 2012r. na terenie Gmina Herby wyłapano 2 psy.
3. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł 3.200zł - forma płatności przelew.
4. Gminę Herby ma zawartą umowę z F.U.H „Oskar" Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1 w
Oleśnie, w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w
schronisku fundacji Zwierzyniec oraz z Panem Jackiem Mokros prowadzącym
działalność gospodarczą o nazwie Mokros-Projekt NIP 5751282579 na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Herby ( w
załączeniu kserokopia umów).
5. Uchwała Rady Gminy Herby z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Herby w 2013 roku znajduje się na stronie internetowej
http://herby.bipgmina.pl/ w zakładce prawo lokalne, uchwały rady Gminy.

z poważaniem:
Wójt
mgr inż. Roman Banduch

URZĄD MIASTA IMIELIN
41- 407 Imielin , ul. Imielińska 81, teL 32 225-55-05(06), fan 32 225-55-07
Imielin. dnia 12,02.2013r,
OC.6140J.2013

Fundacja Pro Atiimais
Na Pomoc Zwierzętom
Ul, Staehiewicza 35b/70
31-328 Kraków
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miasta Imielin
informuje:
1. Miasto Imielin w 2012 roku posiadało umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie opieki z Jarosławem Kołodziejczyk Gabinet
Weterynaryjny AN1.MAL-VET „ZASOLĘ" Oświęcim
Schronisko w
Jastrzębiu Zdroju.
2. W 2012 roku zostało wyłapanych 14 psów z tego adaptowanych było 9 szt a 5
zostało umieszczonych w schronisku,
3. Koszt realizacji w 2012 roku wyniósł 49,920 zł, tj. 4.160 zł./m-c.
4. W 2013 roku Miasto Imielin zawarło umowę ze schroniskiem PLAMA Jan
Michalski, Racławice 91, natomiast pozostałe usługi
z Jarosławem
Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-YET „ZASOLĘ" w
Oświęcimiu.
5. Zanim ukaże się Program Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami na rok 2013 na
www.bjlLimiglin.pl zakładka prawo lokalne
uchwały rady Miasta
przesyłam w załączeniu zatwierdzony, skanowany program opieki wraz z
kopiami umów ze Schroniskiem i Gabinetem WET.

Z poważaniem

URZĄD GMINY
ISTEBNA

Istebna, dnia 30 kwietnia 2013r.

43-470 Istebna 1000..
UK.1431.2.2013

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:
1. W 2012 r. Gmina Istebna miała stała umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Cieszynie - dotyczy
psów bezdomnych oraz z Fundacja „Lepszy Świat" z Cieszyna - dotyczy kotów bezdomnych.
2.W 2012r. oddano 14 psów do schroniska koszt 9.471,00 zł.
3. Gmina płaci co miesięczny ryczałt na utrzymanie schroniska plus dodatkowo każdorazowo za
przyjęte zwierzę . Całkowity koszt realizacji zadania 21471,00 zł.
4. Umowy na rok 2013 tak jak w punkcie 1.
5. http://www.istebna.bip.info.pl/index.php?istr=2&r=r&idmp=61

Zup. Woj
mgr łienryk Gazurek
Zastępca Wójta

URZĄD GMINY JANÓW
42-253 Janów, ul. Częstochowska 1 , tel.(34)32-78-048, fax.(34)32-78-081
e-mail: gmina@janow.pl, http: //www janow.pl

Janów, dnia 13 maja 2013 r.

RO-I.1431.3.2013

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję:

1. W 2012 r. Gmina Janów współpracowała z Fundacją ELPIS Nadzieja dla Zwierząt,
oddział w Częstochowie, od połowy roku gmina podpisała umowę z ZOU Rafał
Żmuda, Zawiercie, ul. Piłsudskiego 115/42.
2. w 2012 roku wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 46 psów.
3. Koszt realizacji zadania:
- Opłata za wyłapanie bezdomnego psa
- Ryczałt miesięczny za gotowość wykonania usługi
- Hotel przed adopcją
Razem:

- 1.500,00 zł/szt.
- 600,00 zł/m-c
- 300,00 zl/szt.
26.200,00 zł

4. W 2013 r. gmina podpisała umowę z ZOU Rafał Żmuda, Zawiercie, ul. Piłsudskiego
115/42.
5. Uchwała dot. programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2013 rok znajduje się
BIP Janów.

Ponadto informuje, że pismem Nr RO-I.1431.1.2012 z dnia 2 maja 2012 r. udzielono
Państwu informacji nt. tego, czy gmina Janów podpisała umowę na wyłapywanie
bezdomnych psów i z jaką firmą. (Pytanie Nr 4 wniosku o udzielenie informacji
publicznej z dnia 03.04.2012 r.)

Jaworze, dn. 7 maja 2013r.
ASO. 1431.18.2013

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków, ul. Stachiewicza 35b/70
fundacia@proanimals.org

W Ó J T GMINY
JAWORZE

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej z dnia 21 kwietnia
2013 r. informuję, co następuje:
1. czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
W 2012 roku Gmina Jaworze miała podpisane porozumienie międzygminne
nr O N. 11.0730/5/2008 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmienionym aneksem z dnia 31 grudnia 2008r.
oraz aneksem z dnia 2 kwietnia 2012 r. w przedmiocie powierzenia Gminie Bielsko-Biała
wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
2. jakie sq zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 roku?
W 2012 r. do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zostały przywiezione
następujące zwierzęta:
1) zwierzęta przyjęte do Schroniska - 43 szt.

3. jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Zgodnie z ww. porozumieniem międzygminnym na realizację zadania publicznego związanego
z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Jaworze przeznaczyła dotację celową
w łącznej kwocie - 25621,32 zł.

4. czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013r. stałe umowy albo udziela zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? (prosimy o kopie umów).
Gmina Jaworze podpisała na 2013 r. porozumienie międzygminne nr ON.11.031.6.2013
z dnia 2.01.2013r. z Gminą Bielsko-Biała dotyczące realizacji zadania publicznego związanego
z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Jaworze.

El

ul. Zdrojowa 82
43-384 Jaworze

S (33)8286600
fl

(33) 82 86 601

@

sekretariat@jaworze.pl

S

www.jaworze.pl

5. prosimy o wskazanie strony www uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
na rok 2013.
http://www.iaworze.bip.info.pl/doku rnent.php?iddok=2528&idmp=165&r=o

Osoba odpowiedzialna za treść:
Podinspektor - Iwona Polak

IPCA
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a (AT)

URZĄDM1EI9KI
w JAWORZNIE
ul Grunwaldzka 33

v
ST-DM. 5520.5.2.201 3

Jaworzno, 9 maja 201 3 r.

Fundacja
Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na maiła z dnia 21 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej informuję, że:

1. W 2012 roku Gmina Jaworzno podpisała umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 16, do którego były odwożone zwierzęta
bezdomne wyłapane przez Straż Miejską z terenu miasta.

2. W 2012 r. Gmina Jaworzno przekazała pod opiekę lub utrzymywała na swój kosz:
> 66 zwierząt

odwiezionych

do Schroniska

dla Bezdomnych Zwierząt

w Mysłowicach,
> 20 zwierząt

przekazanych

do organizacji

społecznych

i gabinetów

weterynaryjnych zajmujących się leczeniem i adopcją zwierząt,
> 6 zwierząt przekazanych do „Leśnego Pogotowia" przy Nadleśnictwie
Katowice Schronisko dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie,
> 67 kotów i 3 psy w ramach dotacji celowej przekazanej Towarzystwu Opieki
nad Zwierzętami na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
> 15 psów i 38 kotów w ramach wsparcia finansowego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w zakresie zakupu materiałów służących Ochronie
Środowiska.
3. W roku 2012 na realizację ustawowego obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu Jaworzna w budżecie miasta zostały zabezpieczone kwoty:
> 89.100,00

złotych na udzielanie

pomocy ! opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami wyłapanymi z terenu Jaworzna na podstawie zawartej umowy

.
,
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach ul/Stishowiecka
16. Płatność dokonywana była w miesięcznym okresie rozliczeniowym
w oparciu o bieżącą ewidencję

przyjętych do schroniska zwierząt

-1350,00 złotych za każde zwierze,
> 5.523,02 złotych na organizacje społeczne i gabinety weterynaryjne oraz
„Leśne Pogotowie". Płatność dokonywana była po przedłożeniu faktur.
> 10.000,00 złotych przekazane w formie dotacji celowej dla TOŻ - w ramach
konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
> 5.000,00 złotych na zakup materiałów służących Ochronie Środowiska
przeznaczonych w szczególności na zakup karmy, opiekę nad kotami wolno
żyjącymi, sterylizację, kastrację. Płatność dokonywana była po przedłożeniu
faktur.
> 8.250,00 złotych na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy
lekarsko-weterynaryjnej

bezdomnym zwierzętom

chorym

lub rannym

na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii A. Kaszuba. Płatność
dokonywana była w miesięcznym okresie rozliczeniowym w formie ryczałtu.
4. W 2013 r. opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu Jaworzna
realizuje na podstawie zawartej umowy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 16-w załączeniu kopia umowy.
5. Uchwała Nr XXX/439/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2013 r.
w

sprawie

przyjęcia

Programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna
w 2013 roku jest opublikowana

na stronie internetowej Biuletynu

Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie pod adresem:
http://www.bip.jaworzno.pl/#Z2VOQ29udGVudCgxODUxMCk=
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STRAŻY

Informacji

WOUGL.143U5. 2013

Kalety, dnia 25.04.2013 r.

FundfttjBPro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom
31 -328 Kraków
ni. StachiewkEa 35W70

W odpowiedzi na Wasz wniosek Urząd Miejski w Kaletach informuje, że
w roku 2012 gmina miała podpisaną umowę z Zakładem Usług Komunalnych
Joanna SzukC 42-622 Orzech.ul. Łąkowa 14, klóra po wyłapaniu zwierząt
odwozi je do schroniska dla zwierząt w Bytomiu,
Wyłapaliśmy w 2012 r. 7 szt, bezpańskich psów. Dwa z nich znalazły swoich
opiekunów, cztery zostały adoptowane przez mieszkańców Kalet, jeden piesek
potrącony przez samochód został uśpiony przez weterynarza.
Zgodnie z uchwałą opieki nad bezdomnymi zwierzętami, dofinansujemy
adopcję kwotą 400,00 zł.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 4 896,00 zł.
Uchwała dot programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013
znajduje się na stronie w*™ i. <^$ w nakładce BIP i ochrona środowiska.

Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej
Ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska

Kamienica Polska, dn. 25.04.2013 r.

BR.1431.5.2013

Fundacja pro Animals - Na pomoc Zwierzętom

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 kwietnia 20163 roku (data wpływu) o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję:
Ad. l. Umowa z Gminnym Schroniskiem dla Zwierząt „AS" w Jamrowiźnie (gm. Kłomnice)
Ad.2. Ilość wyłapanych zwierząt - 20 szt.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. - 54 000,00 zł (forma płatności ryczałtowa,
miesięczna).
Ad.4. Skan umowy w załączniku.
Ad.5. http://www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl/bip/glowna, (zakładka Uchwały) Uchwała
nr 137/XXIII/2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska w 2013 roku"

Z poważaniem
Cezary Stempień
Wójt Gminy Kamienica Polska

Ui7,ąd Miasta
KATOWICE

Katowice, dnia. .<$. •.£?.*...2013r.

KS-V.6140.6- .2013.KN
za dowodem doręczenia

FuiuJacja Pro Aniimals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewic/a 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21,04.2013r. r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawano ochronie zwierzątuprzejmie informuję:

1. Gmina Katowice w 2012 roku nie zawierała umów oraz nie udzielała zleceń wyłącznie na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie zwierząt wykonywane było przez
podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt.
2. Liczba psów i kotów wyłapanych i Utrzymywanych w schronisku w roku 2012 wyniosła
odpowiednio: 1,413szt i 756 szt.
3. Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w 2012r. wyniósł:
-1,050,000,00 zł brutto za prowadzenie schroniska
- 70.000,00 zł brutto za zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej.
Rozliczenie kosztów zadań j w, dokonywane było miesięcznymi fakturami opiewającymi na
kwotę stanowiącą jedną dwunastą rocznej wartości umowy..
4. Na rok 2013 gmina nie zawarła stałej umowy oraz nie udzielała zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
5. Poniżej przekazuję adres internetowy, pod którym dostępna j est Uchwała Nr XXXIV/753/13
Rady Miasta Katowice z dnia 6.03.2Q13ft w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierz(>faini bezdomnyrni i zcipobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice.
hltp://bip.um.katowice.Dl/index.php?s-l6&r=l22l646537&id^l363l6B16

Kopia:
La/a
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Knurów, dnia 28.04.2013r.

Fundacja Pro Anirnals - Na Pomoc Zwierzętom
ui. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

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 ochronią zwierząt
1 ) Miasto Knurów miało w 2012r. zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt t zapewnianie im dalszej opieki z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjna
44-20? Rybnik, uLMajątkowa 42,
2) W roky 2012 na koszt gminy wyłapano i utrzymywano 55 psów i 22 koty.
3) Koszt realizacji zadania w 2012r. wyniósł 109 732,08 zł brutto.
Obowiązującą formą płatności był ryczałt miesięczny w kwotach:
-za nvc styczeń-7215,25 zł
- za m-ce luty-grudzień - po 9319.71 zł
4) Gmina Knurów posiada obowiązującą od dnia 07.01,2012'r, do dnia 31.12.2014r
3 letnia umowę na wyłapywanie bezdomnych -zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną z siedzibą 44-20? Rybnik,
ul,Majątkowa 42. Kserokopia umowy w zatączeniy.
5) Uchwały są dostępne na stronie : VAVW.kny igw.btD.info.pj

Informacje sporządził inspektor Wydziału GKRiOś Brygida Pluta w cfniy 26.04.2013r.

Kopia:
LWydz. OR
2.Wydz.GKR:iOŚ a/a

iór. dnia 30,04,2013
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W odpowiedni na pismo z dnia 21. 04.201 3r, Uaad Gminy w Koblóne informuje jak
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Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 kwietnia 2013r. Urząd Miasta i Gminy w
Koniecpolu informuje, że w roku 2012 Gmina Koniecpol nie miała zawartej stałej umowy
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie udzielano zleceń na ich wyłapywanie .
W roku 2013 Gmina Koniecpol nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt natomiast było udzielone zlecenie na wyłapanie trzech bezdomnych
psów z terenu Koniecpola dla firmy : F.U.H. „OSCAR" -Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1
46-300 Olesno.

Sporządził: Sławomir Gałwiaczek
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Kontować, dnia 9 maja 2013r.

R1.61403.2013.JS

Fundacja Pro Animats
Na Fomoe Zwierzętom
ul, Stachiewicza 3S bHO
31-328 Kraków

114, (Jmtna Kontować na lala 2013-2015 ma zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym
w Raciborzu, które posiada w Raciborzu na ul. Komunalnej 2 Schronisko dla zwierząt
bezdomnych. W ramach tej umowy zapewnione jest riapanic. pi-zyjeete i preeteyTOanie
bezdomnych zwierząt, ijapcwnieńie im opieki HCtcmiaryjnej «raz podstawowych niezbędnych
warunków »)cjalno-bytowyek Ponadto zleceniobiorca zapewnia utyłtaeję padlych /wterzat.
213. W roku 2012 koszt realizacji zadania wyniósł 2214.00 z\ 2 szl wyłapanych psów, Furma
płainości jest jednorazowa «n umieszczenie w schronisku i 3"a|^wnienk mu kompleksowej
opieki j«,

4. W załączeniu kopia umów-.
5, W załączeniu kopia uchwały.

adresat;

Koszarawa, dnia 09.05.2013r.

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70, 31-328 Kraków

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. udzielam informacji publicznej.

Ad.1. Gmina Koszarawa posiadała zawartą umowę w 2012r. ze schroniskiem
BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

Ad.2. O zł
Ad.3. Koszt odbioru jednego zwierzęcia do schroniska obejmował opłatę ryczałtową. W
2012r. nie oddano żadnego zwierzęcia do schroniska.
Ad.4. Brak umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad.5. Brak uchwalonego programu

Zespół Usług Komunalnych
lei,. (U.S4) 3142UWI, tax.: (U34J 314

e-mail:

: -

S ;:J!i

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

Koziegłowy, 30,01.2013r

te

f,

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul Stachiewicza 35W70
31 - 328

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej n
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję:
w 2012r była zawarta umowa na wyłapywanie, transport i umieszczanie
w schronisku z Firmą Handlowo - Usługową Mariusz Jurczyk 42 - 400 Zawiercie
ul. Strumień - Świerczki 27,
w 2012r wyłapano łącznie 25 szt, bezdomnych psów,
łączny koszt realizacji
zadania w 2012r wyniósł 37146,00 zł.
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie płatności dokonywane były na postawie faktur
przelewowych wystawianych na koniec danego miesiąca,
- w 2013r zwarto umowę również z w/w firmą. Kopia zawartej umowy
załączona
do niniejszego pisma.
- uchwała programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 zostanie podjęta
zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt do końca marca.

Z

Otrzymują:
(t) Adresat
\^

2

a/a

Sporządziła: M. Sędkowska

Kozy, 30 kwietnia 2013 r.
OrS.1431.16.2013.MB

Elżbieta Namyslowska-Opach
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31 - 328 Kraków

Odpowiadając na Pani wniosek w sprawie udostępnienie informacji publicznej z dnia
21 kwietnia 2013 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Kozy 22 kwietnia 2013 r.) informuję, iż
w roku 2012 Gmina Kozy miała zawarte Porozumienie Międzygminne z Gminą Bielsko Biała, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku Białej prowadziło zadania związane z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami
z terenu gminy Kozy.
Na podstawie w/w porozumienia zawartego na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku - Białej przyjęło 58 psów i 12
kotów, które po przebadaniu i zaszczepieniu zostały przekazane do adopcji lub przebywają w
schronisku. Ponadto odebrano z terenu gminy 47 sztuk zwierząt martwych bądź rannych
takich jak sarny, psy, koty, lis, kuna, borsuk, kozły, jeż, zając, które objęto opieką bądź
zutylizowano.
Koszt realizacji całego zadania w roku 2012 wyniósł 42 834,28 zł / rok i był
rozliczany w formie ryczałtu.
Na rok 2013 Gmina Kozy zawarła porozumienie między gminne na zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Kozy.
Ponadto

informuję,

iż

Program

opieki nad zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozy został udostępniony na stronie
Biuletynu

Informacji

Publicznej

Urzędu

Gminy

Kozy

pod

adresem

http://bip.ugkozY.rekord.pl/ w DANE PODMIOTU, w zakładce Programy, Regulaminy,
Budżet i Inne, gdzie znajdzie Pani - Programy i plany a następnie klikając Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Kozy w dokumentach powiązanych znajduje się uchwała Nr XXV/184/13 Rady Gminy Kozy
z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozy.

Poniżej podaję pełną ścieżkę dostępu:
http://bip.kozv.pl/BlP.aspx?Sel=45131&ident=128Q8
W załączniku dołączam kopię porozumienia zawartego w 2013 roku dotyczącego
realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

Z poważaniem
Monika Olma
Sekretarz Gminy

Otrzymują:
1 x Adresat: glzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
l x a/a

Kroczyec, dnia 04.02.2013 r,
UIU11,6140,00005,2013

Fundacja Pro Animals - Na Pomne Zwicn^tom
ul, Slachtwic/a 35 b/70
31-328 Kraków

\V związku 2 pismem Ł dnia 26.01.2013 roku w sprawie udzielenia informacji
publicznej :na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
2wk'r/ł»tami i ich wyłapywaniem" informuję, że:
1J Gmina Kroczyce nit' posiada podpisanej umowy ze schroniskiem, podpisana Dostała
natomiast
urnowa dotycząca realizacji usługi polegającej na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt wraz z ich dostarczaniem do schroniska
2} W roku 2012 wyłapany i wywieziono do schroniska 39 sztuk bezdomnych ?y,1er/ąi
3) KOSZT realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 40.098,0(1 zł. Gmina ponosi
jednofazowo opłatę za umieszczenie /wier/ąi \v schronisku.
4) Umowa dotycząca realizacji usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierzaj na
terenie Gminy Kroczycc wraz z ich dosiarcjtunicra i prectr/\'n'iV\vanieni w schronisku
została zawarta z P, Mariuszem Jurczyk arstn, Zawiercie ul.. Strumień Wierc-idM 27
właścicielem f inny Uslugimy-fiandlowei \v Zawierciu,
5) Program opieki nad bezdomnymi /wtciiciatsii ua rak 2012 znajduje się na stronie
intcrnctowej Biuictyuu iHlormucji Publicznej Kroczyce w ?,ik!acke „opieka nad
zwierzętami bezdomnymi"'. Jednocześnie wyjłtónmrn, xe zgodnie z art.lia ust.l
ustany y yćhrojłie zwierząt rada gminy określa w drodze uchwały program ppkki nad
zwierzętami bezdomnymi tira? zapobieganiu bezdomności zwierząt corocznie do
31 marca, wobec powyższego program na rok 2013 nie zos-tal uchwalony.
We

-kopia umowy na wyłapywanie

/ •

/

Ointymują;
1.Adresat

j''1!

y • •' l

/ ¥/
/t "/

Gmina Krzanowice

Nr GK.602.6.2013

Krzanowice, dnia 23.04. 2013 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Urząd Miejski w Krzanowicach w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej, informuje:
1. Gmina Krzanowice w 2012 roku posiadała stałą umowę na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Przedsiębiorstwem
Komunalnym w Raciborzu.
2. W roku 2012 z terenu Gminy Krzanowice wyłapano i utrzymywano na koszt
Gminy 2 psy.
3. W roku 2012 koszt realizacji całego zadania wyniósł 1968 zł. Opłatę
uiszczamy każdorazowo za umieszczenie psa w schronisku.
4. Na rok 2013 Gmina Krzanowice posiada podpisaną stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z
Przedsiębiorstwem Komunalnym w Raciborzu ( kserokopia umowy w
załączeniu)
5. Uchwała dot. Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013
znajduje się na stronie www.krzanowice.pl.

Z up. BURMISTRZA

MgrYioletta Cieśla
Sekretarz Gminy

9 i.

*i/>*,; •'
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GKR.6140.003.2013
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Krzepice, dnia 28 lutego 2013 roku

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2013 roku w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że :
1) W 2012 roku Gmina Krzepice miała zawartą umowę na wyłapywanie i
umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku z Firmą HandlowoUsługową Mariusz Jurczyk Zawiercie ul. Strumień-Wierczki 27.
2) W roku 2012 na terenie gminy Krzepice wyłapano 8 bezdomnych psów.
3) Gmina Krzepice płaciła wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1100,00 zł +
VAT miesięcznie.
4) W 2013 roku Gmina Krzepice zawarła umowę na interwencyjne wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do Fundacji z Firmą UsługowoHandlową „OSKAR"Sławomir Gizler Olesno ul. Rynek 22/1 (kserokopia
umowy w załączeniu).
5) Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok
2013 nie została jeszcze podjęta. Po podjęciu zostanie zamieszczona na stronie
www.bip.krzepice.pl

Krzyżanowice, dnia 06.05.2013r.

GMINA KRZYŻANOWICE
47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
tel. +32/4194050 fax. +32/4194234
ug@krzyzanowice.pl

Nr RS 6180. 54 .2013

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W związku z otrzymaną prośbą o udostępnienie informacji publicznych, Urząd Gminy
Krzyżanowice informuje:
1. W roku 2012 Gmina Krzyżanowice współpracowała na podstawie umowy na wyłapywanie
i okresowe przetrzymywanie bezpańskich zwierząt z firmą „Hundo" Stefan Lukoszek
z Pszowa i firmą SEBIBAU Sebastian Zygar z Tworkowa. Wyłapane zwierzęta, którym nie
udało się znaleźć właściciela ani oddać do adopcji zostały przekazane na podstawie
podpisanej umowy do Schroniska dla zwierząt w Raciborzu.
2. W 2012 roku

wyłapanych zostało 18 zwierząt, z czego 11 przekazano do schroniska

a 7 adoptowano.
3. Całkowity koszt realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 roku
wyniósł

18.263,81 zł. Z firmą wyłapującą rozliczano

się ryczałtowo.

Każdorazowe

umieszczenie zwierzęcia w schronisku wiązało się z poniesieniem przez Gminę stosownej
opłaty j ednorazowej.
4.

W

roku

bieżącym

gmina współpracuje

w zakresie wyłapywania

i

okresowego

przetrzymywania zwierząt z firmą SEBIBAU Sebastian Zygar z Tworkowa, w zakresie
przyjmowania zwierząt

do schroniska ze Schroniskiem dla Zwierząt w Raciborzu.

5 . Uchwała przyjmująca Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności

zwierząt na terenie

gminy

Krzyżanowice znajduje

się

na strome

www.krzyzanowice.p]/ BIP.

up.

\ GOSP00M! ORIWIAMt

Opr. R. Nowak
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
032 419 40 50 wew. 142, srodowiskofgjkrzyzanowice.pl

Książ Wielki 2013.05.09

FUNDACJA PRO ANIMALS – NA POMOC ZWIERZĘTOM
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
-------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Gminy w Książu Wielkim w nawiązaniu do pisma z dnia 08.05.2013
dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt udziela informacji:
1. Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ?
Gmina w 2012 roku nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im opieki.
Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,
umieszczenie zwierzęcia w schronisku ,opieka weterynaryjna Firmie Rafał Żmuda Zakład
Ogólnobudowlano-Usługowy, 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 115/42
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach)wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 roku?
W roku 2012 r. wyłapanych zostało 7 sztuk zwierząt bezdomnych
(psów)na koszt gminy.
3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była
forma płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?
W 2012 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 10 868,28 złotych, forma płatności
jednorazowa (za wykonanie każdej usługi na zgłoszenie).
4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013 roku stałe umowy albo
udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki ? (prosimy
o kopie umów)
Gmina w 2013 roku nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Gmina będzie udzielała zlecenia na wykonanie usługi
wyłapywania i dostarczenia zwierzęcia do schroniska
- Firmie Rafał Żmuda Zakład Ogólnobudowlano - Usługowy ,42- 400 Zawiercie ul.
Piłsudskiego 115/42 bądź
- Opieka nad Zwierzętami Rafał Pałka ul. Sikorka 91,32-300 Olkusz
Z up. WÓJTA
mgr inż.Grzegorz Janus

ZASTĘPCA WÓJTA

MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH.
43-170 Łaziska Gśrne, Plac Ratuszowy i, tei, (32) 32 48 000, fax 02)32 48 006
e-mail: Bnł8taaska,pl NIP 635-12-08-485 Regon 00052.7115
Konto banbowc: Orzeste-Knurowski Bank SpóWaKtef 37 8454 1W6 2004 0610 011? 8803

Łaziska Górne, 29 kwietnia 2013 r.

SG. 1.431.24.2013

Fundacja Pro Animals ~ Na pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Szanowni Państwo,
:

Odpowiadając na pytania sformułowane pismem z dnia 22 kwietnia 2013 foku, informujemy:

Ad. l
Gmina Łaziska Górne ma podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
..Fauna" ul. Bujoczka, Ruda Śląska od 0L02.2012r do 3U2.2G14r,
Wykonawca świadczy usługi zapewnienia opieki nad 255 (około 85/rok) bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Miejskiej Łaziska Górne w latach 2012*2014, które to polegają
na;
1) przyjmowaniu do schroniska bezdomnych psów i kotów zgłaszanych przez Urząd Miejski
w Łaziskach Górnych, służby porządkowe gminy, Policję, inspektorów Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami i mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne,
2) odławianiu, przewiezieniu,, umieszczeniu psów i kotów bezdomnych w schronisku dla
zwierząt wraz z ich sterylizacją, kastracją i znakowaniem,
3) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejskiej Łaziska Górne opieki
weterynaryjnej w schronisku dla zwierząt.
4) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) usypianiu ślepych miotów,
6) sporządzaniu rocznego sprawozdania dotyczącego ilości zwierząt zabranych z terenu
Łazisk Górnych do schroniska.

Ad. 2

Informacja na temat ilości zwierząt wyłapanych i/łub utrzymywanych na koszt Gminy
Miejskiej Łaziska Górne w 2012 roku (dane z „Raportu rocznego z działalności społecznego
schroniska dla zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu TOŻ „Fauna" w Rudzie Śląskiej"}:
- przyjęcie psów 63;
- przyjęcie kotów 38,
Ilość wykonanych interwencji pogotowia TOŻ „FAUNA" na terenie Łaziska Górnych - 97,

Ad. 3,

Kosztorysowa wartość- przedmiotu umowy wynosi:
1) od 01.02.2012r. do 31,12.2012r. -86,850,00 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy
osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100,
2) od 01.01.2013r. do 31.12,2Qł3r. - 91,120,00 zł brutto, słownie : dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100,
3) od.01.01.2014r. do 3L12,2Q14r. - 96,250,00 zł brutto, słownie : dziewięćdziesiąt sześć
tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100.

Ad.4
Gmina Miejska Łaziska Górne ma podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami „Fauna" ul. Bujoczka, Ruda Śląska od Ol,02,2012r do.31,12,2014r.

ADazy, dnia 30.01.2013 r.
WK-OZD. 6140.1.8.1.2013.R

Fundacja Pro Animals D Na Pomoc
Zwierz D D tom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 K r a k ó w
Stosownie do PaDDstwa wniosku zBDo|Donego o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. -Opieka nad bezdomnymi zwierz D Dtami
i ich wyB EJ apywanie D przewidzianego ustaw D D o ochronie zwierz D D t, Urz D D d Miej ski
w ADazach, ulica Traugutta 15, 42-450 ADazy, udziela odpowiedzi na zadane w pi[Dmie
pytania:
W roku 2012 Gmina ADazy zawarBDa umowD D nr WGKiOZC.1.1.2012 z dnia 02.01.
2012 r.
z Firm D D Handlowo-UsB D ugow n D Mariusz Jurczyk, 42-400
Zawiercie ul. StrumieDD Wierczki 27 na wyBDapywanie w roku 2012 bezpaDDskich
zwierz D D t i umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierz D D t, b D DdzD
kierowanie do adopcji.
WyBDapane zwierz D D ta, (nie skierowane do adopcji) umieszczane byBDy w ni Dej
wymienionych schroniskach, administrowanych przez:
a) Firma D HandlowD D Beata Kowalczyk, ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn,
b) Miasto JastrzD Dbie Zdrój D JastrzD Dbski ZakBDad Komunalny w JastrzD Dbiu Zdroju,
ulica
Dworcowa 17D, z którymi FHU Mariusz Jurczyk posiadaBDa spisane umowy.
W roku 2012, na terenie Gminy A Dąży, odBDowionych zostaBDo 21 zwierz D D t, z których
5 sztuk przekazano do adopcji.
Za wykonywanie obowiD Dzków w roku 2012, wymienionych w punkcie l, Firma
Handlo wo-UsB D ugowa Mariusz Jurczyk otrzymy waB u a wynagrodzenie ryczaB D to we, w
wysoko[Dci:
2 798,25 zBD. (brutto) miesiD Dcznie.
Koszt caBDego zadania w roku 2012 wynosiBD: 33 579 zBDotych (brutto).
W roku bie|D D Dcym Gmina ADazy podpisaBDa umów D D (kopia - w zaB D D D czeniu) z
FHU Mariusz Jurczyk, 42-400 Zawiercie ul. StrumieDD Wierczki 27 na [Dwiadczenie
usBDug w zakresie wyBDapywania bezdomnych zwierz D D t i umieszczanie ich w
schroniskach dla bezdomnych zwierz D D t lub przekazywanie nowym wBDa[tHcicielom, na
poszukiwanie których Firma zostaBDa zobowiD Dzana.
WyBDapane zwierz D D ta (nie kierowane do adopcji) umieszczane s D D w schroniskach
administrowanych przez:
a) FirmO D HandlowD D Beata Kowalczyk, ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn,
b) Schronisko Dla ZwierzD Dt, Szczyty, ul. WieluDDska 108, 98-355 DziaBDoszyn
z którymi FHU Mariusz Jurczyk posiada spisane umowy.
UchwaBDa zatwierdzaj D D ca -Program opieki nad zwierz D Dtami bezdomnymi oraz
zapobiegania

bezdomno [ D ci zwierz D D t na terenie Gminy A D azy na rok 2013 D umieszczona zostanie na
strome internetowej: D HYPERLINK "http://www.bip.lazy.pl/" D D www.bip.lazy.pl D zakBDadka: UchwaBDy Rady D Kadencja 2010-2014.
Kierownik WydziaBnu Gospodarki
Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony
ZDrodowiska
Anna Barczyk

Lędziny, 14,02.201;
Znak spraw}': SK. 1431.15,2013
Znak sprawy; ZR.6140.006.2013
Numer pisma: ZR.KW.Q47.2013
l. Lędz.fiska 55
: 646-10-30-597
tet:

+

48 32 21 88 511

^8322186512
+43 32 21 66 513
•*-48 32 21 66 291
tel/fex-

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

+48 32 21 66 508

http://www.fecfefny.pl

.pt

Dotyczy: sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 3 1 lutego 2013 r. Urząd Miasta Lędziny
przesyła informacje dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania ..opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą 'o ochronie
zwierząt.
Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
W procesje zarządzania
v.ykorzystu|emy normę

W 2012 roku Gmina Lędziny miała podpisaną umowę na świadczenie usług:
- całodobowa usługa wyłapywania, transportu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie
jnuuMsca. w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
-

.śwradczymye-usługi
•na plaifarmie:

SEKAP

całodobowa usługa pierwszej pomocy dla zwierząt poszkodowanych podczas kolizji
drogowych i innych zdarzeń losowych wraz z przyjazdem na miejsce wypadku,
ewentualnie eutanazji.

z Gabinetem Weterynaryjnym ANIMAL-YET Zasolę z siedzibą w Oświęcimiu
ul. Grabarska 10, N1P 937222323* REGON 121070254 działającym na podstawie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 9897 prowadzonej przez Urząd Miasta
w Oświęcimiu reprezentowanym przez: lek. wet. Jarosława Kołodziejczyka oraz lek. wet.
Ewelinę Kołodziejczyk

Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.
W 2012 roku wyłapano na terenie Gminy Lędziny 24 psy i l kota oraz zwierzęta dzikie:
borsuka, sarnę i bociana.

Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania ijaka była f orna płatności za opiekę.
Koszt realizacji całości zadania tj. umowy z Gabinetem Weterynaryjnym ANlMAL-yFT
Zasolę w 2012 roku wyniósł 46800 zł. Opłaty za realizację przedmiotu umowy były
dokonywane „z góry" w formie ryczałtu w wysokości 3 900 zł miesięcznie, przy rocznym
limicie przyjęć w ciągu roku wynoszącym 30 sztuk.

Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013 roku stale umowy albo udziela zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.
W 2013 roku Gmina Lędziny podpisała umowę na świadczenie usług:
- całodobowa usługa wyłapywania, transportu bezdomnych zwierząt do schroniska dla
bezdomnych zwierząt, oddanie prawowitemu właścicielowi lub przekazanie do adopcji,
wyłapane zwierzęta przed przekazaniem do adopcji zostaną poddane zabiegowi
sterylizacji/kastracji, odrobaczone, kompleksowo zaszczepione i trwale oznakowane za
pomocą mikro chipu,
- całodobowa usługa pierwszej pomocy dla zwierząt poszkodowanych podczas kolizji
drogowych i innych zdarzeń losowych wraz z przyjazdem na miejsce wypadku, ewentualnie
eutanazji,
usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt.
z Gabinetem Weterynaryjnym AN1MAL-VET zasolę z siedzibą w Oświęcimiu ul. Grabarska 10,
NIP 9372223238 REGON 121070254 działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej pod nr 9897 prowadzonej przez Urząd Miasta w Oświęcimiu reprezentowanym przez:
lek. wet. Jarosława Kołodziejczyka oraz lek. wet. Eweline Kołodziejczyk.
Ponadto Gmina Lędziny posiada podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Psie
Pole w Racławicach na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lędziny
S kemy umów przesyłamy w załączeniu.
Prosimy o wskazanie strony www uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami tui fok
2013.
Przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr XX/154/12 z dnia 29 marca 2012 r. Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku
2012 znajduje się pod adresem:
ht1|>:/A\w\'s .bip.ledziny.pj/contciis'>ho'.\.php ; /'/a"" u e h y u K ..2';.1_20329 xx,154
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lędziny w roku 2013 przechodzi aktualnie etap opiniowania przez podmioty określone
w art. l la ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program zostanie przyjęty
w ustawowym terminie tj. do 31 marca bieżącego roku.

Załączniki
- Skan umowy z Gabinetem Weterynaryjnym AN1MAL-YET zasolę
- Skan umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Psie Pole w Racławicach
Otrzymuje:
- adresat
- a/aZR
- a/aSK

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA
34-321 ŁF.KAW1CA, ul. Wspólna 24
tel, 33-865-16-01
oow, żywiecki - woj. śląskie
Łękawica, dnia 24.04.2013 r.
GRL.6140.1.2013
Fundacja Pro Animas
- Na pomoc Zwierzętom
Kraków ul. Stachiewicza 35b/70

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22.04.2012 roku - Urząd
Gminy w Łękawicy
udziela odpowiedzi na zadane pytania w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnienia im opieki.
2) W 2012 roku działania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
a w szczególności psów prowadzone były przez podmiot prowadzący
schronisko. W tym zakresie Gmina Łękawica posiadała podpisaną umowę
z BESKID ŻYWIEC Spółką z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2.
Podpisana umowa obejmowała :
- wyłapywanie i transport bezdomnych psów,
- umieszczenie ich w schronisku,
-zapewnienie im odpowiednich i godziwych warunków pobytu
w schronisku w tym stałej
opieki weterynaryjnej, obejmującej
obowiązkowe szczepienie i leczenie na terenie schroniska,
- czipowanie,
- sterylizację albo kastrację zwierząt,
- usypianie ślepych miotów.
2) W 2012 roku w schronisku z terenu naszej gminy umieszczono 5 psów
i 4 koty.
3) Gmina w 2012 roku na realizację całego zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" wydatkowała kwotę
10.452,64 zł. Płatność za utrzymanie gotowości odbioru bezdomnych
zwierząt dokonywana była miesięcznie przelewem na konto BESKID
ŻYWIEC Spółki z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2.
4) W 2013 roku Gmina Łękawica posiada również podpisaną umowę
z BESKID ŻYWIEC Spółką z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2. W załączeniu
kserokopia niniejszej umowy.
5) Uchwała Rady Gminy Łękawica w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Łękawica w 2013 roku zamieszczona jest na stronie
www.bip.lekaw.ica.com.pl w zakładce Prawo lokalne - Uchwały Rady
Gminy w 2013 roku.
Z wyrazami szacunku
Otrzymują:
1) Adresat

2) A/a.
tackyński

GMINA LELÓW
H42-235 Lelów
ul. S z c z e k o c i ń s k a 18

IDS 151398089
NIP 9492172992

8 (034) 355 01 21
(034) 355 00 49
wojt@lelow.pl

http://www.lelow.pl/

Lelów, dnia 24 kwietnia 2013 r.
GR.6140.5.2013

Fundacja Pro Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 22.04.2013 r. dotyczące udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie". Wyjaśniam że:
1. Gmina miała podpisaną umowę z firmą, której zlecała wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, które później były umieszczane w schronisku.
2. Zostało wyłapanych 4 szt. psów.
3. Koszt wyłapania psów to 6 000 zł (opłata jednorazowa za umieszczenie w
schronisku).
4. Gmina ma podpisaną umowę z Zakładem Ogólnobudowlano-usługowym ul.
Piłsudzkiego 115/42, 42-400 Zawiercie.
5. Strona www.biplelow.pl
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Fundacja Pro Animals -Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
W związku z pismem z dnia 22.04.2013 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 w roku 2012 oraz obecnie 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 2012 roku wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy było 56 psów i 8 kotów.
Łączny koszt realizacji zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012
wynosił 41.041,00 zł.
Uchwałą Nr 367/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu, z dnia 26 marca 2013 r. został przyjęty
Program
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na
terenie
gminy
Lubliniec
(www.Iubliniec.bip.info.pl).
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Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

LtMn>A**(c. li.

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz.org.pl>
10 maja 2013 18:28
Fwd: Fw: informacja publiczna Lubomia, śl.

Dnia 9 maj a 2013 15:01 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowskaopach@proanimals.org> napisał(a):

— Original Message —
From: Krasek - UG Lubomia
To: elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org
Sent: Tuesday, May 07, 2013 3:26 PM
Subject: informacja publiczna

Lubomia, 7 maja 2013 r.
RR1431.9.2013.KK
Gmina Lubomia nie ma podpisanej stałej umowy ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt. Bezdomne zwierzęta są umieszczane w schronisku w
Raciborzu na podstawie zleceń. W roku 2012 do schroniska trafiło 5 psów.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł w roku 2012 ok. 15 tyś. zł.
Uchwała programu opieki nad zwierzętami jest dostępna na bip lubomia
Gmina Lubomia
Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
Sprawdzone przez. AVG - www.ava.com
Wersja: 2012.0.2241 / Baza danych wirusów: 3162/5806 - Data wydania: 2013-05-07

2013-10-26

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
KRAKÓW Ul. Stachiewicza 35b/70

Urząd Gminy w Łużnej przesyła informacje odnośnie sposobu realizacji ustawowego
zadania „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy’’
W roku 2012 podjęto 3 interwencje dotyczące psów:
- w m-cu styczniu usunięto z pasa drogowego rannego psa w wyniku kolizji drogowej na drodze
wojewódzkiej , po powiadomieniu lekarz wet. poddano eutanazji na wskutek doznanych ran
- w m-cu kwietniu po przyjęciu zgłoszenia o wyłapaniu psa zagubionego na prywatnej posesji
podano ogłoszenia , również na stronie Inter. U.G. w wyniku czego znalazł się właściciel
- w m-cu czerwcu po dokonanym zgłoszeniu o pogryzieniu przez psa bezpaoskiego dokonano
wyłapania psa przez lek wet. poddano szczepieniu i obserwacji , pomimo znalezienia nowego
właściciela podjęto decyzje o eutanazji z powodu dużej agresywności
Całkowity koszt poniesiony w w/w przypadkach wyniósł 1.278 zł . Urząd Gminy w Łużnej pomimo
starao niema podpisanej Umowy ze schroniskiem.
Uchwała odnośnie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 na stronie: www
luzna.iap.pl
Z poważaniem
M. Zawiślak
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Łyski,
dnia 29 kwietnia 2013 r.
•

RŚNL-RL.033,6,2013
Fundacja Pro Anlmals
- Ma pornoe Zwierzętom
ul. Stachlewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymizwjerzętami i ich wyłapywanie",
Urząd Gminy Łyski podaje następujące dane;
1. Gmina Łyski w roku 2012 miała zawartą umowę ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Rybniku;
2. w roku 2012 wyłapano: 34 psy, 2 koty;
3. koszt realizacji całego zadania w 2012 r, wynosił 24.590,57 zł (brutto) - opłata
ryczałtowa;
4. z bieżącym roku Gmina Łyski ma zawartą umowę ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Rybniku;
5. uchwała na rok, 2012 jest dostępna na; www.lyski.pl - BtP <- Władze - Rada Gminy Uchwały Rady Gminy - Rok 2013 - Uchwała Nr RG.0007,2.2013
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Miasteczko Śląskie, dnia 29.01.2013 r.

M.6140.3.2013
Fundacja Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom
ul Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 26.01.2013 r. o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej .sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" działając w oparciu o art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.. Nr 112, póz. 1198) Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
podaje żądane dane:
ad l Firma Usługowo Handlowa Mariusz Jurczyk z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień
Wierczki 27, z którym Gmina miała zawartą umowę kompleksową, a wyłapane
bezdomne zwierzęta byty umieszczane w Przytulisku dla bezdomnych zwierząt
w Olkuszu przy ul. Sikorka 91,
ad 2 2012 r.- 32 szt (psy),
ad 3 Całkowity koszt zadania w 2012 r. wyniósł 51,751,20 zł - forma płatności ryczałtowa
na podstawie wystawianych faktur,
ad 4 Firma Usługowo Handlowa Mariusz Jurczyk z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień
Wierczki 27, z którym Gmina ma zawartą umowę kompleksową, a wyłapane bezdomne
zwierzęta będą umieszczane w „Schronisku dla zwierząt" w Szczyty ul. Wieluńska 108,
ad 5 W chwili obecnej opracowywany jest projekt programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na rok 2013.

K/o
a. a.
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GMINA MIEDZNA
ul. Wiejska 131
43 - 227 Miedźna

tel 32 211« 96 . F«*. 32 211 60 Sf
e-maii: yrzad@micdirnQ.pl

06,05.2013r.
OR.1431.15,2013
Fundacja
Pro Aniaiałs - Na Pwaee Zwierzętona
vi. §t*dbi«wieza 35b/70
M -31S Kraków

: wniosku o tidmlępnienie informacji publicznej (^ptyw do Urzędu 24.04.20ł3r.)

W-

do ww wnioska informują te

Gmina Miedźna w roku 2012 dostarczała wyłapane, bezdomne psy do Schroniska
zwierz* w Miedtmeh k. Tarnowskich Gór, ul. l Maja 7SS 42 - 676 Miedaiy, Wyłapywanie
bezdomnych zwierząt odbywrfo się n» podstawie uaowy o

Ml
:

Mate«deOa^'MSi!4fwwn^^^
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Crfkowity koszt realiacji csfego

* ::

- • • -.' ;;..

w 2012 toku wyiu«: 33 .21:6,00 alo^A

Czyraośei zwijane 2 wyłapaniem i prEdŁSżanfera mm^im <lo scbroniska .opijane były
jednorazowo ».uaieszczfisie w schronisku.

M 4
Gmiaa Mi^fe»:WKte»l3
w punkcie L

.

.

do scferomska wymienionego
. .

Ad 5
Choina Miedźna nie posiada ochwaty odnośnie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na tok
2013.
Wc I
Otrwmują:
1.

2,

WÓJT GMINY MIEDZNO
-

V ''^i 'I &W /

RR.6140.3.2013

42420 Miediiia ul. Ułańska 25
tei 034-317-80-10, fax 034.317-80-30
w w vt. i T i £d j. f"iQ. pl, efoail'. uii'5 niiSdzno.p!

Micdino. 06.05.2013r.

Fundacja PUC - &MMA1.S
Na Pomoc Zwierzftom
ul. Stachiewiraa 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedni na wniosek o ucUreleme informacji publicznej z dnia 23 kwietnia
3013r„ itifomniję, ?e:
1. W 2012 roku Gmina Mwdżuo miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym *7A\fEX" Dorota Kufel. ul. Ks. \\fyciilika 3, 42-610 Miastec/ky
Śląskie w zakresie: wylapjwanif bezdoraityd* zwierząt i tereni? Gminy Miedżno i
p: zakażanie ieh do sćhroubka dla ?wiet7JH ora^ ich przetrzymywanie w schronisku
lub oddanie do adopcji,
2. W roku 2012 do schroniska dla bezdomnych zwierząt zostało przekazanych
6 psów/0 kotów.
?. Gmina Miedżno oplaty za wyłapywanie i umieszczanie zwier/ąt \v schronisku
ska!kub\vaiK miała od iitvv. inwrwtncji. /głoszenia jcUnum^awęgo, Kwota ogółem
wydatkowana w 2012 roku wynosiła 10627.20 2ł.
4. Na 2013 rok obowiązuje umowa-z PF.U.II. ..OSKAR" - Sławomir GkJer, ul. Rywk
22/1, 46-3(10 Olesno - w załączeniu kopia umowy,
5. Strona www na której zamieszczone są uchwały programu opieki nad bezdomnymi
na tok 2013,
. bi p.miedzn.o.Jakc egsneł .nei;UD! aad- 2.013 04 2 9110 74 O ao fen i rn 7 v 51.2 9

"i i» walaniem

Otrzymują;
l. Adresst

rita
23

Milówka, dnia 30,04,2013 r,
RRG.6143,10,2013

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Urząd Gminy Milówka po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie informacji publicznej
z dnia 24,04.2013 r. informuje:
!. W 2012 r. Gmina Milówka miała zawartą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Żywcu znajdującym się na terenie zakładu spółki „Beskid" przy ulicy
Kabaty 2 w Żywcu.
2. W 2012 r, wyłapano i przekazano do schroniska 11 bezpańskich psów i l kota,
3. W 2012 r. Gmina Milówka przekazała 21 088,08 zł na umieszczenie bezpańskich
zwierząt w schronisku, koszt odbioru jednego zwierzęcia do schroniska obejmował
opłatę ryczałtową w wysokości l 701 zł brutto.
4. W 2013 r. Gmina Milówka zawarła umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
w Żywcu, znajdującym się na terenie zakładu spółki „Beskid" przy ulicy Kabaty 2
w Żywcu (kopia umowy w załączeniu),
5. Uchwała Nr XXXIII/207/2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Milówka
w roku 2013" dostępna jest na stronie www.bip2.milowka.com.pl.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Aa/NK.

Urząd Gminy Mszana
ul. l Maja 81
44-325 Mszana
www.mszana.ug.gov.pl
Telefon: 4759747, 4759748, 4759741,

¥ax: 4759760
GKFZ.6140.000004.2013
GKFZ.KW.000252.2013

Mszana, dnia 07.05.2013 r.

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Urząd Gminy w Mszanie w odpowiedzi na Wasz wniosek w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że Gmina Mszana zawarła
w dniu 20.12.2012 r. umowę na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Mszana z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu prowadzącym
schronisko dla zwierząt.
Zgodnie z zapisami ww. umowy opłata pobierana jest jednorazowo od każdej sztuki
zwierzęcia przyjmowanego do schroniska. Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną
przytrzymywanym zwierzętom oraz podstawowe warunki socjalno - bytowe.
Ilość psów wyłapanych i przekazanych do schroniska w 2012 r. - 4.
Koszt realizacji powyższego zadania w 2012 r. - 5412 zł brutto.
Informuję ponadto, że w dniu 29 kwietnia br. podjęta została uchwała Rady
Gminy Mszana Nr XXVIII/29/2013 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2013 r.

Załącznik:
1. Kserokopie umów: AEI.2150.44.2012 z 20.12.2012 r.
Kopia:
1. aa.

Kontakt:
Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych Telefon: 4759747, 4759748, 4759741,
Karpiel Piotr: 4759747
pokój nr 26, w godz. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek - czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00

Urząd Gminy w Mykanawie

\-hkanowfW,05,21H3 t

Referat Gospodsi*- KcfTjns nej,

42-231 Mrtarów, u'; Sćmwza&wa *
GK7.OS.61403.20i 3

S:undacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Staehiewicza 55b-'?0
31-328 Kraków

W odpowiedzi na pismu \v sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej
opieki nad bezdomnymi zwierzętami chcieliśmy poinformować, że Gmina Mykanow fxnv.
częstochowski, woj. śląskie:
posiada porozumienie rał^dzygminae zawarte i Gminą Klomniee, W ramach tego
porozumienia Ominą Mykanów powernla Ciminie Klmnnice realiracjf udania własnego
polegającego na opiece nad bezdomnymi /.wkrzelami. Gmina Kioranice administruje
Schroniskiem dla Zwier?at ..As" Jamr0?mvi7na l 42-2'.>t) Kiomnice. Gmina Mykanów
posiadała umowę z Gminą Klomnice \v roku 2012. Umowa obejmuje złapanie bezdomnego
zwierzęcia i zapewnieni? imi opieki
- w roku 2012 na terenie Gmin}' Mykanó\v zostało złapanych 22 bezdomnych psów .
- UKąd Gminy Mykaruw w roku 2012 przekazał sdiionisku « fonnie dotacji pieólaesiąi
cnery tysiąc* złotych. Ponadto na podstawie taktut zapłacono 4315 t\ za '? ps>* i jednego
kota przebv\vajacvch w schronisku diuzci niż rok,
- Omiua Mykiuióu zawarła umowę z Gminą KLtenuuce do końca roku 2013. Umowa
obejmuje /Japanie bezdomnego zwierzęcia i zape\\*nłerae mu opi«ki,
- Proąam znąidue >jęna strcutie internetowej Urzędu Gminy wvvv;.oixk;.j»o^..s'zakładka Prawo lokalne- zakładka Program>' Lokalne

»;.i Bil* -

Chcemy podkreślić, że jesteśmy /^dowoleni ze współpracy re schroniskiem „AS" w
Kionuiicach. Zwierzęta ctdbieraiK są niezwłccznie zaraź po zgłoszeniu^ Schronisto
prowadzone jest w sposób prawidłowy. Obsługa schroniska siara się. ahy jak najwięcej
jtw-icrzat znalazło dom — strona intenieiowa. ogłoszenia. Schronisko ma b'Ard2u mai> procent
zwierząt usypianych. Gmina nie prowadzi bieżącej komroli schroniska, obserwowani są
pracownic), samochód i Walki do powalenia zwieHąL anadizowana jest strona intemetowa
isks. na którei zamieszczane są fotoarafie zwierząt.

Otrzyińują:
!. Adrasai

Miasto
KP-1.1431.00.2013.JŚ

Mysłowice, dnia ±. maja 2013 r.

Pani
Elżbieta Namysłowska-Opach
Wiceprezes Fundacji
Pro Animals - Na pomoc Zwierzętom

W związku z Pani wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz, U. z 2001 r. nr 112,
póz. 1198 z późn. zm.) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
przedkładam odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:
Ad.l.

W roku 2012 w wyniku rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert realizacja zadania
w obszarze zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Mysłowice
powierzona została Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny
w Warszawie - podmiot bezpośrednio realizujący zadanie: Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Mysłowicach przy ul Sosnowieckiej 16 w formie umowy dotacyjnej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24,04.2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm.).
Zadane z zakresu wyłapywania i przekazywania do schroniska bezdomnych zwierząt
z terenu miasta Mysłowice w 2012 r. realizował Pan Waldemar Pypłacz, prowadzący
działalność pod nazwą Zakład Pogrzebowy dla Zwierząt „PUPIL", z siedzibą w Mysłowicach
przy ul. 3-go Maja 73B.
Ad.2.

Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych aa koszt gminy w 2012 r.
-psy-86 szt.
-koty-21 szt
- ślepe mioty— 3 szt.
A43,
Koszt realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2012 r,
-175,400,00 zł., w tym:
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi - 139,400,00 zł.;
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie i utylizacja martwych zwierząt 36.000,00 zŁ.

m 222-00-1im,mm OOOSISSHU t«* m \m m* iw 0023 MSI mn, m m ŚU$H
3171 TO, fex. Mi 32 22 22 5S5»

Forma płatności za opiekę nad zwierzętami:
- udzielenie dotacji na przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku,
dotacja rozliczana na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów;
- płatność ryczałtowa za wyłapywanie zwierząt oraz zbieranie i utylizację zwłok zwierzęcych.

Ad.4.
W roku bieżącym Gmina Miasto Mysłowice ma zawarte następujące umowy:
• „Zapewnienie opiekł bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Mysłowiee%
wykonawca - Towarzystwo Opieki na Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny
w Warszawie - podmiot bezpośrednio realizujący zadanie: Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach przy ul Sosnowieckiej 16 (kserokopia umowy
w załączeniu);
• „Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - wyłapywanie i przekazywanie
bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mysłowice do schroniska", wykonawca - Pan
Mariusz Jurczyk, prowadzący działalność pod nazwą Firma Handlowo Usługowa
Jurczyk Mariusz (kserokopia umowy w załączeniu).

Ad.5.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Mysłowice 2013 r. - Uchwała or XŁ/756/13 Rady Miasta Mysłowice z dmą
28 marca 2013 r. - strona internetowa: http://www.bip,myslowice.pl/Uch_756_l3.pdf.

Załączniki:
1. Umowa Nr GM-II.526J.1.2013 o powierzenie realizacji zadania pubiiezftego pod nazwą
„ Zapewnienie opieki bezdomnym zwiesętom z terenu miasta Mysłowice";
2. Umowa Nr GM-11,7031.2,2013 - „Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - wyłapywanie
i przekazywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mysłowice do schroniska".

Otrzymują:
l . Adresat;
2, a/a.
Sporządził: JS 06.05.2013

»$®m,.i itefottr l , 41400 Mysfafes
m 222-»]2»j RM 000515811 sr ter*: 02 1058 1214 10000023 S651
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Strona l z 2
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"ada-jeje" <ada-jeje@o2.pl>
"Argos/BOZ" <boz@boz org.pl>
10 maja 2013 18:34
Fwd: Fw: udzielenie informacji publicznej Myszków, śl

(•/
>^

A/i,
1
f" <f •>
'

Dnia 9 maja 2013 15:02 "elzbieta namyslowska-opach" <elzbieta.namyslowska-opach@proanimals.org> napisał(a):

— Original Message —
From: Edyta Rolka //UM Myszków
To:>

Sent: Thursday, May 09, 2013 2:32 PM
Subject: Re: udzielenie informacji publicznej
Witam
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, w załączeniu przesyłam odpowiedzi na przesłane pytania,
Ad. l . Gmina Myszków w roku 2012 posiadała podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami "Fauna" z siedzibą w Rudzie
Śląskiej przy ul .Bujoczka l . Bezpośrednim wyłapywanie psów na terenie Gminy Myszków zajmowały się dwie przeszkolone pracownice
Urzędu Miasta Myszkowa.
Ad. 2. Poniżej przedstawiam zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymanych na koszt gminy w 2012 r.

. wyłapano 164 psy,
. w wyniku działania pracowników urzędu, 55 psów zostało odebranych przez prawowitych właścicieli,
. do schroniska w Rudzie Śląskiej przetransportowano 2 psy,
• w wyniku odniesionych obrażeń spowodowanych wypadkami samochodowymi zdechły 4 psy, natomiast 6 psów zostało poddanych
eutanazji.
• 4 psy uciekły,
« dla 89 psów znaleziono nowych właścicieli,
• 4 psy na przełomie roku były przekazane Fundacji „Do serca przytul psa", która szukała dla nich nowych właścicieli.
• Zebrano 63 sztuki padłych zwierząt.

Gmina posiada karty ewidencyjne zwierząt wyłapanych wraz z opisem, zdjęciem i adnotacją dotyczącą wydania zwierzęcia.
Gmina Myszków ściśle współpracuje z Fundacją Pomocy Zwierzętom "Do Serca Przytul Psa" z siedzibą w Myszkowie, która na mocy
porozumienia pomaga bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.
W 2012 roku rozpoczęto akcję darmowego chipowania psów z terenu Gminy Myszków oraz wprowadzono akcję "Bądź odpowiedzialnym
właścicielem - załóż swojemu psu lisetkę" w tym celu zakupiono 1000 lisetek dla psów.
Gmina Myszków w 2012 r. wysterylizowała 91 kotów wolnożyjących oraz przeprowadzała ich dokarmianie na mocy porozumienia z
karmicielami.

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania wynosił 48 000 zł, kwota za każdego psa przewiezionego do schroniska wynosiła 1200 zł.
Ad. 4.Gmina Myszków na rok 2013 posiada podpisaną stałą umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami "Fauna" z siedzibą w Rudzie
Śląskiej przy ul .Bujoczka 1.
Ad. 5. Uchwała znajduje się na http://bip.niiastomysz.kow.pl.
Pozdrawiam
Grzegorz Urban
Sekretarz Miasta Myszkowa

— Original Message —
From: Urząd
To: sekretarzfSjmiastomyszkow pi
Sent: Thursday, May 02, 2013 10.53 AM
Subject: Fwd: udzielenie informacji publicznej

- Treść oryginalnej wiadomości --

From:X-Account-Key:account3
X-UIDL: 1366793445.M486027P8804. s36-mail,S= 150915,W= 152933
X-Mozilla-Status:0001
X-Mozilla-Status2:00000000
X-Mozilla-Keys: :
Retu rn-Path :- clzbiŁ'la. namyslowska-opachfdlDroanimais.org>
Delivercd-To:urzad(i?.;mias tomvszkow.pl
Received:from s36-mail (localhost [127.0.0.1]) by s36-mx.ogicom.net (Postfix) with ESMTP id 713605DE11E2 for <urzad@miastoitivszkow.
(CEST)
X-Virus-Scanned:Debian amavisd-new at s36-mail.ogicom.net
Received:from s36-mx.ogicom.net ([93.157.100.6]]) by localhost (s36-mail.ogicom.net [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP i
--•.ur/adigimiastQmyszkow.pl>; Wed, 24 Apr 2013 10:50:43 +0200 (CEST)
Received-SPF:none (proanimals.org: No applicable sender policy available) receiver=s36-mail.ogicom.net; identiry~-mailf'rom; envelope-from=^eJ7J
helo=mx.maxus.pl; client-ip=213.241.89.166
Received:from mx.maxus.pl (mx.maxus.pl [213.241.89.166]) by s36-mx.ogicom.net (Postfix) with ESMTP id 2E3F65DEODCF for •--.urzadjijjtr
10:50:43+0200 (CEST)
Received:from serwerap (ip-172-183.ists.pl [93.180.172.183])(Authenticated sender: opach@proanimals.ori:) by smtp.mx.maxus.pl with ESV
urząd (ajmiastomyszkou.pl--;
Message-ID:<OOc301 Ce40c8$ccf99a70$6501 a8d)@serwerxp>
From:elzbieta namyslowska-opach <el?hieta namYslowska-opach@proaniinals.om>
To:<urzad(^'miasu>mvszkow.pi -•

2013-10-26

GMINA NĘDZA
e-Urząd

B'i, J i na III fiubktUcgo 5

MP

Nędza, dnia 26.04 2013
Fundacja Pro Anfmats- Na pomoc Zw«r
Ul Sisch;awic*3 .'

SGU31 132013

Poniżej podajemy następujące internacie:
1

O mina Nędza ma zawartą umowę z Roirecza Spófdziei nią Prt>o L «•,
Majątkowa 42, 44-20? RYBNIK;

2
3

w 2012 roku wyłapano na terenie Gmmy Ńę-iza 24 osy;
w 2012 roku Koszt realizacji całego zadania to MJ51JJL1LC fcweia ryczałtowa miesięczna
1705,09 z* pSus dcKJstkowe koszty związane z kastracją psów),
w 2013 roku Gmina Nf<tea ma zawartą umowę z Rolnicza Spółdzielnią Produkcyjną w
Rybniku ui Majątkowa 42. 44-207 RYBNIK (kwota ryczałtowa miesięorna 2460,00 zł pius
dsxlatko'i?e koszty związane z kastracją},

4
5

Adresat

Storta WWW, ii!!?

•:•:••".•:':.•.• \-i -.-..:. ::;.•-_:
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omiBy-llŁmi

Ogrodzieniec dn. 5.02.2013 r.
AP. 066.4.2.2012
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Chrzanów
fundacjai@proanimals.org
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej podaję dane, o
udostępnienie których Państwo wystąpiliście:
1. W 2012 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 2012 r. wyłapano na terenie Gminy 32 bezpańskie zwierzęta.
3. W 2012 r. płatności były dokonywane co miesiąc, opłata była stała zgodnie z zawartą
umową, która obejmowała odebranie 25 bezdomnych zwierząt. Po wyczerpaniu limitu
podpisano aneks zgodnie z którym za każde dodatkowo odebrane bezdomne zwierzę
gmina uiszczała opłatę dodatkową. W związku z powyższym koszt całego zadania w
2012 r. wyniósł 27 921,00 zł.
4. W 2012 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.
5. Uchwała w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec" na rok 2013 jest
obecnie opiniowana przez właściwe jednostki i zostanie uchwalona zgodnie z
przepisami do 30 marca 2013 r.

Załączniki:
l. Kopia umowy na prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Firmą
Handlowo Usługową Mariusz Jurczyk.
Otrzymują:
l. adresat
Do wiadomości:
1. a/a
Sporządził:
Ewa Marzecka

Olsztyn, 30 kwietnia 2013 r.
ORG.1431.11.2013

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
71-328 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.04.2013 r., o udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję, że:
1) W 2012 roku Gmina Olsztyn miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz na zapewnienie im opieki ze Schroniskiem AS,
Jamrozowizna l, 42-270 Kłomnice - na podstawie porozumienia z dnia
31.03.2011 r., pomiędzy Gminą Olsztyn a Gminą Kłomnice w sprawie przejęcia
przez gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki
bezdomnym zwierzętom.
2) Gmina Olsztyn przekazuje rocznie dotację na realizację postanowień umowy
w wysokości 54.000,00 zł. W ramach tej kwoty Gmina Olsztyn ma zapewnione
30 miejsc dla bezdomnych zwierząt w ciągu roku. Zwierzęta są wyłapywane po
każdorazowej interwencji urzędu. Powyższa kwota obejmuje m.in. koszty
wyłapywania zwierzęcia, transport, koszty pobytu oraz opieki weterynaryjnej.
3) Dotacja celowa w wyskości 54.000,00 zł przekazywana jest w ratach
kwartalnych, na rachunek bankowy Gminy Kłomnice, do końca drugiego miesiąca
każdego kwartału. Dotacja celowa pokrywa wszelkie koszty, związane
z wyłapywaniem i pobytem zwierzęcia w schronisku przez okres jednego roku.
Natomiast za pobyt zwierzęcia powyżej jednego roku kalendarzowego od dnia
jego wyłapania Gmina Olsztyn ponosi koszty w wysokości 5 zł/doba za jedno
zwierzę.
4) W 2013 roku Gmina Olsztyn również posiada umowę ze Schroniskiem AS.
5) „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Olsztyn" został przyjęty uchwałą Nr XXI/195/13 Rady
Gminy Olsztyn z dnia l marca 2013 roku i jest dostępny w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn: www.olsztyn.bip.jur.pl

Opatów, 08.05.2013

Fundacja Pro Animas-Na Pomoc Zwierzętom

Dot: udzielenie informacji publicznejna temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Odpowiedzi na pytania:
1. czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Opatów miała i ma podpisaną umowę ze schroniskiem pn. Fundacja „Zwierzyniec" z
siedzibą Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn
2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 roku?
W roku 2012 przekazano trzy psy do w/w schroniska.
3. jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, inna)?
Koszt za przekazane psy w 2012 r. - 3 690,00 zł
4. czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013r. stałe umowy albo udziela zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki? (prosimy o kopie umów).
Obecnie nie mamy możliwości zeskanowania umowy (uszkodzony skaner)
5. prosimy o wskazanie strony www uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na

rok 2013.
www.bip.opatow.akcessnet.net/

OS SONfOWICI
ui. Zwycięstwa 26a

43-178 ORNONTOWICE
tel {032} 23-55-320

Omontowice, dnia .
Znak sprawy: ZWWŚPiGG.6140.00006.2013
Znak pisma: ZWWŚPiGG.KW.00425.2013

e-mail: (fundacja@proanimal$. org)

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stacbiewicza 35b/70

31-328 Kraków

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.04.2013 r., Urząd Gminy Omontowice
uprzejmie informuje:
Gmina Omontowice w 2012 r. miała podpisaną umowę ze Społecznym Schroniskiem dła
Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej,
Zwierzęta przyjęte z terenu Gminy w 2012 r. do w/w schroniska to: psy (10), koty (1),
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. tj. utrzymania w schronisku bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Omontowice wyniósł 12.000,00 zł (forma zapłaty: miesięczny ryczałt),
Gmina Omontowice w 2013 r. podpisała umowę na utrzymanie w schronisku
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Omontowice ze Społecznym Schroniskiem dla Zwierząt
im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej (w załączeniu kopia umowy),
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Oraontowice na rok 2013 znajduje się na stronie: www.bip.ornontowice.pl
(Prawo

lokalne - Uchwały Rady Gminy - data wydania:

NrXXVIII/295/13).
Z poważaniem

Wójta Gminy

"ł&

pracownik merytorycznie odpowiedzialny:
Renata Iżewska (tel. 32/33-06-237)

27.03.2013 r.; Uchwała

Orzesze, dnia 08.05.2013r.
WK.6140.8.2013
WK.KW-00425/13

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 kwietnia 2013r. dot. informacji nt. sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, iż
1. w 2012 roku Gmina Orzesze miała zawartą umowę w zakresie 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. Równocześnie miała zawartą umowę
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „FAUNA" Schronisko dla Zwierząt
im.Św.Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej ul.Bujoczka na przyjmowanie do schroniska
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Orzesze.
2. W 2012r. wyłapano i przewieziono do Schroniska - 71 szt. bezdomnych zwierząt.
3. Łącznie w 2012r. wydatkowano 64.624,00 zł (w tym 45.400,00 zł opłata za przyjęcie do
Schroniska „FAUNA" (płacona ryczałtowo na miesiąc, a następnie za każde zwierzę
ponad limit) oraz 19.224,00 zł za wyłapywanie i opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi
zwierzętami (płacona od sztuki wyłapanego bezdomnego zwierzęcia lub wykonanej
interwencji) Przychodni Weterynaryjnej „OMNIWET".
4. Na 2013 rok Gmina Orzesze zawarła umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
„FAUNA" Schronisko dla Zwierząt im.Św.Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej
ul.Bujoczka oraz umowę z Przychodnią Weterynaryjną „OMNIWET" lek.wet.Aleksandra
Tabackiego Orzesze, ul.Św.Wawrzyńca 12a. Kserokopie umów w załączeniu.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orzesze została podjęta na Sesji
Rady Miejskiej Orzesze w dniu 21 marca 2013r. (Nr XXXII/358/13) i jest ogólnie
dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej UM Orzesze (www.orzesze.bip.info.pl).
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Fundacja Pro Animals Nit Pomoc
ul. Stachiewic/si 35b/~0
31 -328 Kraków
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URZĄD GMINY
42-171 F A W O R K Ó W
Pawonków, dn. 06.05.2013
GK.6140.2.2013

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami odpowiadam na następujące pytania:
Ad 1. Gmina Pawonków w 2012 r. udzielała zleceń jednostce, która uzyskała zgodę w tym
zakresie t.j. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAMEK" Dorota Kufel, 4Ź - 610 Miasteczko Śląskie,
ul. ks. F. Wyciślika 3. Podmiot jest zobowiązany do tego aby prowadzić działania z zakresu
wyłapywania bezdomnych zwierząt zgodnie z Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Pawonków z dnia
6 marca 2012 r., w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urzęd.
Woj. Śl. póz. 1694). Do tego Schroniska są przetransportowywane zwierzęta wyłapane na terenie
Gminy Pawonków.
Ad 2. i Ad 3. W roku 2012 z terenu gminy zostało zlecone wyłapanie oraz przewiezienie
do schroniska 2 psów, łączny koszt realizacji zadania wyniósł 3444,20 zł.
Ad 4. W roku bieżącym będą udzielane zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Natomiast
w kwestii zapewnienia całodobowej opieki na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
Gmina Pawonków nawiązała współpracę z przychodnią weterynaryjną „WETKAM" Błażej Kamiński,
ul. Powstańców Śl. 13, 46-380 Dobrodzień.
Ad 5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 znajduje się na stronie:
http://www.pawonkow.pl/. -» BIP -» zakładka Prawo lokalne -» Uchwały Rady -» UCHWAŁA NR
XXIV/176/2013 Rady Gminy Pawonków z dnia 15 marca 2013r.w sprawie uchwalenia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Pawonków.
Z poważaniem:
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47-480 Pietrowicc Wielkie, ul.
5,
poezta@pietrowieewte!łde,pt,

(O 32} 41S 84 07, teł. 41 i 80 7S

Piettwwce

z dnia 08.05.20B

OP .6140.00003,2013

Ftmtteejt pr» Aninaals-l^a POIM»C
Zwitraftom
ni SteftEft Żeromskiego i
32-900

W odpowiedzi na prośbę dot opieki nad zwierzętami bezdomnymi z
udzielam odpowiedzi w kolejności zadanych pytań;

gminy,

ad, i W 2012 r. zwierzęta wyłapywał podmiot, z którym zawarto umowę na wyłapywanie:
Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu prowadzące również Schronisko dla Zwierząt.
ad.2 + 3 W 20 i 2 r, wyłapano 8 psów; łączna kwota 7,812,00 il»
wykonaniu usługi wyłapania i umieszczenia w schronisku,

po

ad,4 W 2013r, gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Raciborzu
(skan kopii umowy załączniku)
ad,5 Uchwala Rady Gminy dot, programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami aa 201,1 r,pod liakiem: http://www.pietrowic«wiellcw,pl/8ite/index/2/l 70.html
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Pilch0vuce„ dnia (.I8.U5.20S 3r,
PGO.1431.16.2013r
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Fundacja Pru-Animals- N a Pomoc Zwi
l*L Slactiientcia 3Sb/70, 31-328 Kraków

Dotyczy; informacji publk/nej

1. Czy i Ł jakim schroniskiem gmina miała \\ 20J2r, stałe umowy allw
ud/klała /leeeń na wy łapy wanie bezdomnych Jtwkr/ąt v lub /a

im opieki"?
• umowa nr 6 201! Ł dnia 30.12,201! r. na okres od 01.01-2012 du
3!.12,2C)12r, /awaria / Rolnicza; Spółdzielnią Produkcyjną w Rybniku, ul
Majątkowa 42, 44-207 Rybnik,
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości /Avjcnai (psach -Itcnachł w y łapanych i/ lub
; na koj.zt gminy \\ 20J2roku?
J, Jaki by! w 201 2r. ktl*a realizacji całego /aUimiu \ jaka b> la łunita
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie \v schronisku,
ryczahowa. oparta na bieżącej ewidencji zwiereąl przebywając} c li pod
opieką, inna J" 5
4. C,"/y i 7 jakim schroniskiem gmina ma w 2013r siałc umowy albo ud/ictah
?Jeccń na wlapy^.wie he?iterony"ch /wierai-lub zapewnianie im opieki?
(Prosiłtiy o kopie umów)
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w. Rybniku, ul- Muiijtkoua 42.
44-30? Rybnik utnowa PCJO.3 2013 7. dnia 01,01.2013r.
5, Prosimy o wska/anie strony WWW" uchwały programy opieki nad
he/domnymi /wier/sj-ianii na 2013r,
-www.pitchow jce.pl

l-:'j- v
.. *i, . st.r.t;:

POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

UR0.143U3.2013.AK

51/

Poczesna, dnia 29,04.2013r

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc
Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję:
- w 2012r Urząd Gminy Poczesna posiadał stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im opieki z Fundacją „Zwierzyniec", ul. 18 stycznia 131,
98-300 Wieluń
- w 2012r liczba zwierząt wyłapanych wynosiia: 19 sztuk w tym 14 psów i 5 kotów
- koszt realizacji całego zadania w 2012r wyniósł 29 520 zł - opłata ryczałtowa
- na rok 2013 Urząd Gminy Poczesna ma podpisaną umowę z Fundacją „Zwierzyniec",
ul. 18 stycznia 131, 98-300 Wieluń
- strona intemetowa na której znajduje się uchwała programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami
http://www.bip.poczesna,akcessnet.net/upload/20130306132716iea l r66spczv.pdf

Z u p . V/€!>jTA
mgr Rena- tuSmędzik
T. Gminy

II,
Gminy Porąbią
Porąbka, dnia 29.04.2013r.
Mr sprawy: SGZPł.1431.1,2013
Fundacja Pro
f»la Pomoc Zwierzftom
3Sb/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek o Hdzielenie informacji publicznej z dmą
24.04.2013r. (dostarczony do tutejszego Urzędu w dniu 25.04.2013r.) udzielam
informacji na wskazane we wniosku zapytania:

Ad.l
W 2012r, Gmina Porąbka w zakresie wyłapywania zwierząt; bezdomnych
oraz zapewnienia im opieki współpracowała na podstawie :. Porozumienia
Mifdzygminnego z Gminą Bieisko-BIala z Miejskim Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Bialej przy ul. Reksia 48.

Ad.2.
Według sprawozdania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w BielskuBiałej w 2012r. z terenu Gminy Porąbka do schroniska przyjęto 72 zwierzęta,
w tym 42 psy i 30 kotów,
H

Ad.3.
Wynagrodzenie za świadczone przez Schronisko usłagi
miesięcznej dotacji i wynosiło:
styczeń, luty, marzec:
5331,93 złotych/ miesięcznie
kwiecień, maj, czerwiec : 6133,40 złotych/ miesięcznie
lipiec - grudzień:
5368,54 złotych/ miesięcznie

miało charakter co

Gmina Porąbka w 201 3r, w zakresie wyłapywania zwierząt i zapewnienia im opieki
współpracuje z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w • Bielsku Białej przy ul. Reksia 48 na podstawie Porozumienie zawartego pomiędzy Gminą
Biełsfco-Biała a Gmina Porąbka nr ON.ii.031 .9.2013 z druta 02,01 .2013r.

Ad.5.
Adres strony na której opublikowany jest Program opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na rok 2013: w wy.. •faŁggm bkti ,pl - zakładka: uchwały: 201 3r,

Otrzymują:
1. Fundacja Pro Animals, Kraków
2. a/a

\, ,|^;. ;, •;•:?
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Poręba, 13.02,2013 r.

Nr GMR.6140.1.0002.2013

Fyndacja Pro AnSmals - Na Pomoc Zwierzętom
ui.

35W70, 31428 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.01.2013 r. o udzielenie informacji publicznej Urząd
Miasta Poręba informuje :
1. W 2012 r. Gmina Poręba miała podpisaną umowę w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt. Gmina nie miała podpisanej urnowy bezpośrednio ze
schroniskiem.
2. W 2012 r, wyłapanych zostało 7 bezdomnych psów na terenie miasta Poręba.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł : 14,812,00 zł brutto. Forma
płatności : ryczałt miesięczny,
4. W 2013 r. Gmina Poręba
umowę z F H.U, Mariusz Jurczyk w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt (kopia w załączeniu),
5. Uchwała w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013
planowana jest do podjęcia w marcu 2013 r.

1. adresat
2. GMRaa

Przyrów, dnia 29 kwietnia 2013 roku

Nr R.o. 6140.4.2013

Fundacja Pro-Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dot: wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w gminie Przyrów.
1. Gmina Przyrów w 2012 roku miała zawartą umowę z Panem Rafałem Żmudą - Zakład
Ogólnobudowlane- Usługowy z siedzibą w Zawierciu ul. Piłsudskiego 115/42, który
posiada umowy ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt.
2. W 2012 roku zostało wyłapane jedno zwierze bezdomne - pies i zostało przewiezione przez
w/w firmę do Fundacji Ludzie Zwierzętom w Potrzebie, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy
Kołłątajowskiej 13, z którą Zakład ma zawartą umowę. W dwóch przypadkach dla
wałęsających psów znaleziono opiekunów.
3. Koszt realizacji całego zadania to kwota 1700 złotych - za wyłapywanie i umieszczenie
bezdomnego psa w schronisku.
4. Gmina Przyrów w 2013 roku zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
Panem Rafałem Żmudą- Zakładem Ogólnobudowlane - Usługowym z siedzibą w
Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 115/42, który to zakład ma podpisaną umowę z Fundacją
Zwierzyniec, ul. 18 stycznia 131, 98-300 Wieluń , celem zapewnienia miejsc dla
wyłapanych bezdomnych zwierząt.
5. Strona internetowa dotycząca uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
na 2013 rok to:
http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/upload/20130409103804fg2dkz5uc4to.pdf

MiJMI w PSZCZYNIE
,;',. fi^iok 2
43-200 Pszczyna
lal. 32 449 39 00,fax32 449 39 55
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Pszczyna, dnia 9.05.2013 r.

Oi.i43i.26.20i3

Funclucja Pfo Animals

Ol.KW.189.2013

ul. Stachiewicza 35b/70

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 24 kwietnia 2013 roku przekazuję następujące
informacje:
Ad. l

W 2012 roku gmina Pszczyna zawarła umowę z Towarzystem Opiekł nad Zwierzątami w
Polsce z siedzibą w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 4 na odbiór bezdomnych zwierząt
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach przy ulicy Sosnowieckiej 16.
Ad. 2

Zbiorcze dane o ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy Pszczyna w
roku 2012 przedstawiały się następująco:
- stan na koniec 2011 roku - 6 szt.
- wyłapane psy w 2012 roku - 106 szt.
- psy oddane do adopcji - 49 szt.
- psy odebrane przez właścicieli - 33 szt.
- psy po wypadkach lub chore - 15 szt.
- stan na koniec 2012 roku - 9 szt.
Wydatki:
- artykuły żywnościowe l gotowanie - 12.828,33 zł,
- usługi weterynaryjne - 1.645,92 zł,
- koszt wyłapywania psów - 9.500,00 zł,
- codzienna obsługa, sprzątanie - 23.404,69 zł,
- materiały na budy, miski - 334,02 zł.

Ad. 3
Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 107.562,95 zł. Za umieszczenie
zwierząt w schronisku wynagrodzenie płatne było w formie ryczałtu na podstawie
bieżącej ewidencji zwierząt.

Ad. 4
W 2013 roku gmina Pszczyna zawarła umowę z Towarzystem Opieki nad Zwierzątami w
Polsce z siedzibą w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 4 na odbiór bezdomnych zwierząt
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach przy ulicy Sosnowieckiej 16.
W załączeniu przesyłam kopię umowy zlecenie Nr RL 1/2013, ZP.CRU-16/13 z dnia 7
stycznia 2013 roku.

Ad. 5
Uchwała programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 znajduje się na
stronie internetowej pod adresem:
http://bip.pszczyna.pl?dokument.php?iddok=117148udmp=1354&r=o.

ZAST/£PU£BURMISTRZA

Do wiadomości:
1. Sekretarz Gminy
2. aa.

Pszów, dnia 26.04.2012 r.
GK.6140.00006.2013

Fundacja Pro Amimals
- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt zamieszczam poniżej odpowiedzi na za zadane
przez Was pytania
/. „czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?"
W roku 2012 Gmina Miasto Pszów w ramach powyższego zadania posiadała następujące
umowy:
w zakresie: zwalczanie problemu bezdomnych zwierząt, ślepych miotów przez
usypianie oraz humanitarne likwidowanie chorych i zbędnych do dalszego chowu
zwierząt, interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta
Pszów i odwożenie ich do schroniska w Rybniku, zajmowanie się zwierzętami
bezdomnymi, rannymi w wypadkach ulicznych z terenu Miasta Pszów, lokowanie
bezdomnych psów i kotów u mieszkańców chętnych do przyjęcia zwierzęcia do
swojego domu celem dalszego jego utrzymania - w okresie do 31 lipca 2012 r.
z firmą Usługi Specjalistyczne „HUNDO" - Stefan Łukoszek" z siedzibą
w Pszowie, os. T. Kościuszki 119/13 (umowa ta wygasła w wyniku zgonu
właściciela firny); od l sierpnia 2012 z panem Tomaszem Cyranką prowadzącym
działalność pod nazwą Tomasz Cyranką, ul. Oskara Kolberga 103, 44-370
Pszów.
w zakresie: przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta
Pszów,

zapewnienie

niezbędnej opieki

weterynaryjnej

przetrzymywanym

zwierzętom, zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków sanitarnobytowych przetrzymywanym zwierzętom, przetrzymywanie i obserwacja zwierząt

podejrzanych
z

o

wściekliznę,

obowiązującymi

zasadami,

humanitarne
zakup

usypianie

środków

do

zwierząt

czasowego

zgodnie
usypiania

agresywnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt - z Rolniczą Spółdzielnią
Produkcyjną z siedzibą w Rybniku, ul. Majątkowa 42.
2. „jakie

są

zbiorcze

dane

o

ilości

zwierząt

(psach/kotach)

wyłapanych

i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?"
W 2012 roku wyłapano i przekazano do schroniska 20 zwierząt, pokryto koszty
sterylizacji 7 suk i kastracji 3 psów, poddano utylizacji 3 padłe zwierzęta.
3. „jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?"
Opłata za realizowane w ramach zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" usługi jest corocznie ustalana w umowach, jako stawka ryczałtowa,
niezależna od ilości interwencji, wyłapanych czy też przekazanych do schroniska
zwierząt. Natomiast Sterylizacja, kastracja i utylizacja zwierząt rozliczana jest fakturą
osobno za każde zdarzenie. Koszt realizacji całego zadania 2012 roku to 45.891,06 zł.
w tym:

-

Schronisko dla bezdomnych zwierząt - 32.622,- zł.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt - 9.600,- zł.

-

Sterylizacja i kastracja - 3.210,30 zł.
Utylizacja padłych zwierząt - 458,76 zł.

4. „czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013 r. stale umowy albo udziela zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki? (prosimy o kopie
umów) "
W roku 2013 Gmina Miasto Pszów w ramach powyższego zadania posiada następujące
umowy:
w zakresie: zwalczanie problemu bezdomnych zwierząt, ślepych miotów przez
usypianie oraz humanitarne likwidowanie chorych i zbędnych do dalszego chowu
zwierząt, interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Pszów
i odwożenie ich do schroniska w Rybniku, zajmowanie się zwierzętami bezdomnymi,
rannymi w wypadkach ulicznych z terenu Miasta Pszów, lokowanie bezdomnych
psów i kotów u mieszkańców chętnych do przyjęcia zwierzęcia do swojego domu
celem dalszego jego utrzymania - z panem Tomaszem Cyranką prowadzącym
działalność pod nazwą Tomasz Cyranką, ul. Oskara Kolberga 103, 44-370 Pszów.

w zakresie: przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Pszów,
zapewnienie
zapewnienie

niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym
podstawowych,

niezbędnych

warunków

zwierzętom,

sanitarno-bytowych

przetrzymywanym zwierzętom, przetrzymywanie i obserwacja zwierząt podejrzanych
o wściekliznę, humanitarne usypianie zwierząt zgodnie z obowiązującymi zasadami,
zakup środków do czasowego usypiania agresywnych zwierząt, utylizacja padłych
zwierząt - z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną

z siedzibą w Rybniku,

ul. Majątkowa 42.
Kopie umów w załączeniu.
5. „prosimy o wskazanie strony www uchwały programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na rok 2013."
Adres www, pod którym znajduje się uchwała w sprawie określenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Pszów w roku 2013":
http://gmpszow.peup.pl/pobierz.seam?zbior=l&plikld=239969&zalld=239477

5 L.
Pyskowice, 01.02.2013
GK.1431.001.2013
GK.KW.0372.2013

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 KRAKÓW

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2013r. w sprawie udzielenia informacji
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na
rok 2012", Urząd Miejski w Pyskowicach przedstawia poniżej żądane informacje:
1. Czy i z jakim schroniskiem gmina miała w 2012r. stałe umowy ałbo
udzieliła zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im
opieki?
Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt gmina Pyskowice rok rocznie zawiera
umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z
siedzibą w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3. Wyłapane bezdomne zwierzęta
zostają przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miedarach przy
ul. l - go Maja, z którym Gmina ma podpisaną umowę.
2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012r.?
W 2012 roku przyjęto do Schroniska w Miedarach 60 sztuk psów.
3. Jaki był w 2012r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma
płatności za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa,
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Gmina rozlicza się ze Schroniskiem miesięcznie wg stawki ryczałtowej wysokość miesięcznej stawki w 2012r. to 4.920,00 zł brutto, całkowita wartość
umowy 59.040,00 zł brutto.
4. Czy i z jakim schroniskiem gmina ma w 2013r. stałe umowy albo udziela
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
W 2013 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt umowę zawarto z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach

przy ul. Zaolszany 3. Wyłapane zwierzęta przewożone są do schroniska w
Miedarach przy ul. l - go Maja (w załączeniu kopie umów).
5. Prosimy o wskazanie strony www
bezdomnymi zwierzętami na rok 2013.

uchwały

programu

opieki

nad

Wszelkie informacje na temat zwierząt w naszej Gminie znajdują się na stronie
Urzędu
Miejskiego
w
Pyskowicach
www.pyskowice.pl
w
zakładce
„GOSPODARAKA KOMUNALNA" „ZWIERZĘTA".

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6,
47-400 Racibórz

Racibórz, 09.05.2013 r.

KM.6140.1.6.2013

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Dotyczy: informacji w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29.04.2013 r., Wydział Komunalny
przesyła odpowiedzi na pytania dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania na terenie miasta Racibórz:
Ad. l /

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Racibórz i/lub zapewnienie im opieki
w roku 2012 realizowane było z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o., z siedzibą
w Raciborzu w ramach zawartych umów na „Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt na rzecz Gminy Racibórz:" oraz „Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Racibórz".
Ad.2/

Zgodnie z przedłożonymi przez Przedsiębiorstwo

Komunalne Sp. z o.o. danymi,

w roku 2012 przyjęto i wyłapano z terenu Gminy Racibórz 154 psy i 30 kotów. Stan zwierząt
na koniec roku wynosił: 55 psów i 14 kotów.
Ad.3/

Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 237 227,60 zł. brutto. Forma płatności ryczałtowa, wynikająca z zawartych umów.
Ad.4/

W

załączeniu przekazujemy kopie dwóch

umów zawartych

z

Przedsiębiorstwem

Komunalnym Sp. z o.o. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieki nad nimi w roku
2013.
CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725. vnvw.raciborz.pl
Wydział Komunalny . tel. +48 (32) 75 50 674.
e-maii :komunalny@utn.raciborz.pl

G9Rb14

"

:

Rajcza 08.05.2013 roku

Fundacja Prą Animals-Na
Pomoc Z« termom
ul. Staehifwksra 35h/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Wniesek 2 fc^a i r. 04.2013 r, c ud2,esr.«
sposobu wykonywania -zadania „op;eK3 nad --rdomnymi zwerząs^: i <h wyłapywanie".

nn lemat

Ad l
W 2012 r. gmina posiadała stałą umoi-.ę £ dnia 16.12.2009 -. 1 13 v»yiapywanje bezdomnych av;2rząi

i zspewMHsnie im opieki zawartą 2 J""-'"- sp. 2 o. c, « Źyswcu ul Kabaty 2, 34 - 300 Zyw«
(włakidelem Schroniska -dla be?.dfin ł n,cr' rv, erząt w Ży.'.::
Ad 2

W 2012 r. gmma nie przekazała do Scnrc-r ,s'-^ a?3 beztlom^y-''-- z^en-ąt w Zywcy żadnych zwierząt.
Ad 3
r,
Ad 4

W 2013 r gmina kontynuuje zawartą w dniu ;;. '2,2009 -r unwwę na vsiyl^ywan$e bezdomnych
zwierząt ś zapewn*eni« im opiek! zawartą i „&??•• '.''" sp. ? o. o. w Żywcu, ul. Kabaty 2, 34 - 3QS
Żywiec - kserokopia umowy wraz z aneksem nr 4 - ansa 21 grudnia 2012 r. w załączeniu.
Ad 5
Wszystkie uchwały w tym również te 'dotyczące c™cfamu opieki nad 7>.vief2ą!ami bezdomnymi na rok

2013 są dostępne na naszej stronie irAemetowej y y ^;. b i p. rajeni .co » i .n!.

Otrzymują:
1. Adresat

2, GBR A/a - 8.T.

fL

Rędziny, dnia 08.05,20Bf.
m 6140.1S.13

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. StacWewlaa lSb/70
31 - 328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.04.2D13r. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami l Ith
wyłapywanie" wyjaśniam, co następuje;
1, w roku 2012 Gmina Rędziny posiadała zawarty umową na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnianie im opięto l Gminnym schroniskiem dla zwierząt „As",
jamrozowizna L 42 - 270 Ktemmce
2, Ilość zwierząt wyłapanych:
- od 01.01 do 31.12-2012r. --23 sztuki
5,

realizacji zadania: (płatność - ryczałt miesięczny)
-w2012r.-58155,00zł

4. w roku 2013 Gmina Rędziny posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnianie im opieki 2 Gminnym schroniskiem dla zwierząt „As",
Jamrozowizna l, 42 - 270 Kłomnice.
5, Uchwały dostępne są na stronie internetowej: www.redziny.pl
W załączeniu kserokopia umowy zawartej i Gminą Ktomnice.

lit,

U R Z Ą D GM IN Y W R U D Z I Ń CU
44-160 Rudzteitc, J , Gliwicka 26
.tal,; O 32 4000. 700. bx. O 32 738 06 14

sKww.mbzlnws.pl,

Rudziniec, 14.05.2013 t
ORG J 431,12,2013

lundacja Pro*; Animals
ul. Staehiewieza 3Sb/70

dot. udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na "wniosek o udzielenie informacji publicznej'" fta temat sposobu
i -skutków wykonywania nadania „opieka nad be^orroyna zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy Rudzfeliec informuje;
w 2012 r, gmina zawarła urnowy z Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjfio-HBndło^chWielobranżowych „GĄBF* z siedzibą w Że,dowieach ul. Dworcowa 24 aa wyłapywanie
bezdomnych z\vietząt wraz z ieh dostarczeniem i umieszczeniem w Schronisku Fundacji
SOS; Dla Zwierząt „PSIA CHATA" z sfedabą/w Otorzowie- MaeifjJcoMc^h, ul
Antoriiów l\
- vf 2012 r. :wylapa«o na terenie -gminy: 15 psów;:
w 2012 t koszt realizacji całego zadania wyniósł: 24:$35.331} zł, (forum plamości • opiata
jMiiorazówa za wyłapaaie i umieszczenie bezdomnego-,zwleczęela w Schrflaisku);
- w 2013 r, gmina zawarte, umów? z Przedsiębiorstwem Usług Prodiikcyino-HaiutlowychWielobranźowych „GABF' z siedzibą w Żędowicach ul Dworcowa 24 M wyłapywanie
bezdomnych: zwierząt M«raz z: ich dostarczeniem i mieszczeniem w Schroaislai
SOS Bla Zwierząt
„PSIA CHATA" z siedzibą w Ctezcwie- Mtóejk0wi«ch,
w
Antoniów l .

W załączeniu przesyłamy kopię .umowy na 201.3 r.
Uchwala dot prograjnu opieki riad:bezdomQ>T3ii^wierzę&am Bta:20i3 r, epiblikowaaa |est w
Biuletynie iiifomiacji publicznej Gmmj Rudaniee w zakładce .,Sada Gminy*
www.rudzinige.bjulestyn.ngt:

l, adresat
:

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Dołącz:
Temat:

/). / /7

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<fundacja@argos.org.pl>
10 maja 2013 20:34
ATT00109.htm; skan.pdf
Fwd: informacje dot. programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Rydułtowy, śl.

Original Message
Subject: informacje dot. programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Datę: Thu, 9 May 2013 15:04:01 +0200
From: Izabela Kożlik <ikozlik@urzad.rydultowy.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>
W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2013 r. (data wpływu do urzędu:
29.04.2012 r.) dotyczące wniosku o udzielenie informacji publicznej
przesyłam następujące dane:
1. Miasto posiada umowę pod nazwą wyłapywanie, transport do schroniska
oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Rydułtowy ze
schroniskiem o nazwie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ul. Majątkowa
42; 44-207 Rybnik tel: 32 4246299 zawarta w dniu 31.12.2010 r. obejmująca
okres od 1.01.2011 r. - 31.12.2014 r. Przeznaczono środki finansowe w
kwocie 65 165,40 zł brutto.
2. W 2012 r. z terenu miasta Rydułtowy wyłapano i utrzymywano w
schronisku 46 szt bezdomnych zwierząt.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. związanego z opieką
zwierząt przebywających w schronisku wynosił 65 165,40 zł brutto.
Płatność następowana w zryczałtowanych ratach miesięcznych w kwocie 5
430,45 zł brutto.
4. Miasto posiada umowę pod nazwą wyłapywanie, transport do schroniska
oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Rydułtowy ze
schroniskiem o nazwie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ul. Majątkowa
42; 44-207 Rybnik tel: 32 4246299 zawarta w dniu 31.12.2010 r. obejmująca
okres od 1.01.2011 r. - 31.12.2014 r. (skan umowy w załączniku)
5.Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 uchwalony jest
Uchwałą Nr 31.217.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
http://gmrydultowy.peup.pl/eurzad.seam?cid=29842 (ostatnia pozycja
(uchwała) na stronie).
Pozdrawiam. Izabela Koźłik Urząd miasta RYdułtowy - referat Ochrony
Środowiska tel: 32 4537414

2013-10-28

Siewierzdn. 14.02.2013 r.
GGŚ.1431.000001.2013

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachniewicza 35b/70
31 - 328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30.01.2013 r. dot. zapewnienia opieki nad
zwierzętami na terenie Gminy Siewierz informuje, iż tut. Gmina w 2012 r. miała podpisaną umowę
w zakresie wyłapywania i przekazywania do schroniska bezpańskich zwierząt z Firmą Rafał Żmuda
Zakład Ogólnobudowlane - Usługowy, ul. Piłsudskiego 115/42, 42 - 400 Zawiercie oraz
porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Bielsko Biała na podstawie którego Miejskie
schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku Białej zapewniało opiekę bezpańskim zwierzętom.
W roku 2012 było oddanych do schroniska 58 psów i 6 kotów. Poniesione koszty na realizację
całego zadania w roku 2012, to kwota w wysokości 43834,12 zł - ryczałt (płatność na podstawie
FV i noty obciążeniowej wystawianych miesięcznie).
Opieka wyłapanym bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Siewierz w 2013 r. zapewniona jest
na podstawie ww. porozumienia. Umowa na w zakresie wyłapywania i przekazywania do
schroniska bezpańskich zwierząt jest podpisana z F.H.U. Jurczyk Mariusz ul. Strumień Wierczki 27,
42 - 400 Zawiercie.
Jednocześnie informuję, że uchwała w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Siewierz
w 2013 r.", zostanie podjęta zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do dnia 31.03.2013 r. i będzie
dostępna na stronie internetowej www.siewierz.bip.info.pl

Kopia aa.

tir
Znak: ROŚ-6140.4. 2013

Skawina, dni 09.05.2013 r

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
32-500 Chrzanów, ul. Żeromskiego 6

W odpowiedzi na pismo Urząd Miasta i Gminy w Skawinie informuje, co
następuje :
Ad. l UMiG w Skawinie w 2012 r miał zawarte
porozumienie ze Skawińskim
Stowarzyszeniem Pomocy dla Zwierząt w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
W Ośrodku Adopcyjnym w Skawinie rotacyjnie przebywa 16 psów, były przypadki
przetrzymywania zwierząt również w domach zastępczych.
Ad.2 W 2012 r Gmina sprawowała opiekę nad 76 bezdomnymi psami i 66 kotami.
Wyadoptowano 47 psy i 55 kotów / pozostałe to koty wolno żyjące/
16 psów wróciło do właścicieli.
Ad. 3 Koszt realizacji zadania ze środków Gminy w 2012 r wyniósł 60 000 zł,
Koszty obejmują: zakup karmy , opiekę weterynaryjną, w tym również kastracje i
sterylizacje, wyposażenie ośrodka, koszty energii elektrycznej oraz wynagrodzenie
pracownika, w związku z tym forma płatności polega na realizacji spływających
rachunków.
Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt poniosło dodatkowo koszty 40 000 zł
/ leczenie, karma, domy zastępcze/
Ad. 4 W 2013 r Gmina Skawina podpisała umowę z firmą DAMICH Damian Michalski,
Olkusz, ul. Gen.J.H. Dąbrowskiego 18
Ad. 5 www.um.skawina.net

Otrzymują:
l x Adresat
l x a/a

/ w zakładce Rada Miejska/Uchwały/

URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
41-260 Sławków, Rynek l
tel. +48 32 29 31 552
e-mail: um@slawkow.pl
fax +48 32 29 31 233
http://www.slawkow.pl

Sławków, 09.05.2013 r.

IN.1431.0015.2013

Fundacja ProAnimals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

DOTYCZY: Wniosek o udzielenie informacji publicznej - Pro Animals.
Zgodnie z wnioskiem, który wpłynął do Urzędu Miasta Stawkowa w dniu 28 kwietnia 2013
roku udzielam odpowiedzi na postawione w nim pytanie:
Ad. 1) W 2012 roku gmina Sławków miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z Panem Mariuszem Jurczykiem prowadzącym działalność pod nazwa Firma HandlowoUsługowa, 42-400 Zawiercie, ul. Strumień-Wierczki 27. Numer umowy Gk.272.7.2012 z dnia
03.02.2012 r.
Ad. 2) W 2012 roku ilość wyłapanych zwierząt na terenie gminy Sławków wyniosła 37 sztuk.
Ad. 3) Koszt realizacji całego zadania związanego z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi
zwierzętami w 2012 roku wyniósł 46.560,00 zł. Forma płatności to faktura wystawiana każdorazowo po zabraniu psa/kota.
Ad. 4) W 2013 roku gmina Sławków ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt
z Panem Mariuszem Jurczykiem prowadzącym działalność pod nazwa Firma Handlowo-Usługowa,
42-400 Zawiercie, ul. Strumień-Wierczki 27. Numer umowy Gk.272.1.2013 z dnia 08.01.2013 r.
Ad. 5) Program opieki nad zwierzętami na 2013 rok został wprowadzony uchwałą NR
XXXII1/310/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sławków", jednak został uchylony przez nadzór prawny. Uchwały publikowane są na stronie BIP Urzędu
Miasta Sławków http://bip.slawkow.pl/ w zakładce Rejestry publiczne^Rejestr uchwał 2010-2014.
Z poważaniem
Kierownik Referatu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Waldemar Janik
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
Sporządził: Ilona Czyż, ini@slawkow.pl
Renata Szewczyk, gkist@slawkow.pl

Urząd Miejski
w Sośnicowłcacłl

44-153 Soiniccwtce. Rynek 19

ice. dnia 0".05.2^1 ?r.

Fundacja Pro AnimalsNa Pomoc Zwicrz^lcinn
ul. Stachiewicza 35W10
31-328

Odpowiadając na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skul xw wykonania radania ..opieka nad k-abireiyini zwierzętami i ich wyłapywanie" nu
pOiki wie an» 2 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej ~i dnia 6 wr/e>nia Z* KM t
iDz.U , Kr 112. po/.. 1198) informujemy:
Ominą Sośnicowke w 2Q12r. miała podpi^ną '•tała umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt l zapewnienie lun opieki z Rolnśc/a ^rók''/icl:i!;s Produkcyjna
w Rybniku ? słed/iha pr/y ul, Mąjaiku»\"i 42, 44-20"? R>t>»tk promćkiraca Schronisko
Dla Bezdomnych Zwierząt,
\V roku 2012 pr»pi*wiłdx0DO 13 inierwencji doiyc^ące wyłapywania bezdomnych
zwierząt na terenie gminy SMnicowice w wyniku, których wyłapano i p:/*- ; ct« 1 -j.*
Schroniska f 3 s/iuk z\vierzai. K czego 4 ^utk /vvłcr/*u /ostał*:' preeka^Jnycb Jf
nowych właścicieli.
Koszt rcalizaojł zadania dotyczącego wyłapywania bezdcmn>ch /wicr<eai i opieki nad
nimi \v roku 2012 wynosił 17.016.- zł Płatność! ryerahowej dokonywano przelewem
IM każdy miesiąc obowiązywania umowy.
W roku 2013 rosiała podpisana siała umowa równie?, y. Rolnicza Spółdzielni;!
Produkcyjna w Rybniku 7 siedziba przy ul. Majątkowej 42. 44-207 iUbnik
prowadzącą Schronisko Dla Bezdomnych 2wicr/at. Kopia umowy w ?a}ac?etirii,
tlelwała nr XXVII.-241 2013 \\ sprawie przyjęcia ...programu opieki mai zwfcrzcttimt
h?~(fwnnt'mi arttz ziiptikiegania fazJomności :wićr:±it >nt lifranh' (imini' Stwłtctm iiv
w 2013 roku" została pudietu w dniu 21 marca 2fH,ir na ^e<jś Rady M i e j s k i e j
w• *>t>ś«ieowicach. Tekst uchwały zamieśżcżon> je^l na sironic tntcrnclowej
\\\\-\\,sDsnicowice.pl w BiP L"r/.cdu Micj^kic^o ^ Sośnieowicach \\ 7akł<uftv pn^Ait
lokalne.
l

Kopia: a-a
i:otm

Te ! efors; <O
Mr konta 6
--masi nns-S

j

Irena Sz>k

Fax: <032) 238-75-50
1 -84600008-2001 -0000-0909-0001

NIP 831-10-04-730

f

Sosnowiec, dnia 07.05.2013r.
Znak sprawy:
WGK.RIT.1615.01.64.2012.2013
Szanowna Pani
Elżbieta Namysłowska-Opach
Wiceprezes Fundacji Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ulStachiewicza 35b/7G
31-328 Kraków
dotyczy; pisma z dnia 28,04,2013r,
Poniżej przedkładani informację w związku z pytaniami zawartymi w ww.
piśmie:
Ad 1
Gmina Sosnowiec posiada Schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane przy
uł.Baezyńskiego 11 a. zarządzane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych jednostkę budżetową gminy.
Ad.2.
Liczba zwierząt na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawiała się następująco: 257 psów
oraz 30 kotów.
AA3.
Roczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w tym : realizacja
zadań związanych z wyłapywaniem, utrzymywaniem bezdomnych
zwierząt
w 2012r, kształtował się w wysokości 824,495,94 zł.
Ad .4,
Zgodnie z Uchwałą Nr 480/XXV/2000 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
26 października 2000 r, (2 późniejszymi zmianami) Miejski Zakład Usług
Komunalnych
jednostka budżetowa gminy realizuje zadania związane
z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
oraz jako zarządca Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt na podstawie Uchwały Nr 392/XX/2000 z dnia 2? 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 .6,
Uchwała Nr 616/XXXV!/2Q13 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie; przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2013 r." znajduje
się na stronie internetowej miasta Sosnowca - www,sosnQwJeŁnl - BIP - Prawo
Lokalne - Uchwały.

S i rumień, dnia 30 kwietnia 2013r.
OŚR.6140.1.2011

Fundacja Pro Aiumals
Na Pomoc Zmvr/^*tont
ul, Stachiewicza 35b/?0

31-328 Kraków

\Y o Jpóu kd?; r. a zlozcw v, Jniu 21 kusctnk; ar wiosek \t s pni wic ud/ielenia
ntbrmacii publie/nej na tętn a ( sposobu i j-kmktw w v kuny \mnui zadania „opieka nad
?ezdomnymi /wierzeiami i ich wyłapywanie", informują;
1. VV roku 2012 gmina Strumień miała zawartą umowę na wyłapywanie be/dumnych
/wtcresu i zapewnienie im opieki / Firma Hisndknva Beata Kowalczyk. / s-kd/ibą;
43~4l)U (,"k"s/.yj'u ul Cicha Ul prott.id/ac'1 Schronisko dla ?wier/4? „A^yT ,
2. \V 2011! roku x icrcnu >itnin> *ś!:i,nnć:i v,\hip;!!K« i pr^ekii^anu ii o W-AV schroniska
2^ pii'v\ S'K' eJnyw^anu ^gło^ica Uot>czacych konieczności ?apewnienia opieki
wolno /ĄJ»4C>m k\nom,
3. U* 2012 roku kuszl «a!i/iivji prżcdmłi»iuucpo wJania wyniósł M 42?,t)d /! bnnio.
Zastosowano siawkc fiC/a!iuiv t j ia /.jpcwnicnsc caN;>dohrn\c" gotowości s j i i r o n i s k j
dla ^w-kT/ut Uf.» iwiatlcźcnłfl usług v- /akresie ochrony he/.dftrrmych ^wśer?ai
i u!\ii/:tcn paiihch /wier^ai
Dodatkowo sodowano stawkę iedrtora?owa
^:a umieszczenie psów \\ schronisku.
4. Gnunu Sirufiiici: /tiwuria umów v na tt'}tap}\van^ he/domfiydt /wier^ai
i zapewnienie im opieki w roku 20!? £. Firma Handlową Hcai^t KiH\alv?yk, 7 Ai^djiha:
43-400 Citfjj/yn. ul. Cicha l U, pru%vaikacq Schronisko *Ua zv.icr^a" , , - \ / \ l "
5. Uojewoda Śląski ro/,str/ygni^t'ićm mid/orcY)in NR NWi-4131.1.227 2013 Ł dim
2h kwietnia 20!3r, siwkrdzi! nieważność Uchwały ni XXXIL2 7 ^,2o!? RwUs
Miejskie; u Strumieniu / dnia 26 marca 2'Jl3r. \v spra\vie określenia ..Programu
upieki siad 7wićr7.etami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
na ierenij? aminy smimien w 2013 roku",

li
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Swiątniki Górne, dnia 22.02.2013 r.

Fundacja Pro Animals — Na Pomoc Zwierzętom
ul Stachowicza 35b/70,31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02,2013 r. Fundacji Pfó Animals - Na pomoc
Zwierzętom w sprawie o udzielenie informacji publicznej, Urząd Miasta i Gminy Swiątniki
Górne uprzejmie informuje, że:
A41.
Gmina Swiątniki Górne nie posiadała w roku 2012 podpisanej umowy ani nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Udzielaliśmy zlecenia jedynie na opiekę
weterynaryjną i jednorazowo na przekazanie 7 psów Fundacji Ludzie Zwierzętom w
Potrzebie.
Ad.2.
Przez naszą Gminę w roku 2012 zostało wyłapanych lub/i utrzymywanych 17 psów.
Ad.3.
W 2012 r. ponieśliśmy koszty za przekazanie 7 psów do schroniska (Fundacja Ludzie
Zwierzętom w Potrzebie) - 7561,77 zł. Ponosiliśmy koszty również za opiekę nad
zwierzętami (w tym weterynaryjną), do czasu odnalezienia właściciela zwierzęcia
odłowionego, bądź znalezienia nowego opiekuna - koszt opieki weterynaryjnej i utrzymania
zwierząt wyniósł 1092,55 zł,
Ad.4.
W 2013 r. Gmina nie podpisała jeszcze umowy ani nie udzielała zleceń na wyłapanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki,

Ad.5.
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 nie został jeszcze uchwalony.
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tel 032432raoG;Cw0*^4327»i
RGP. 1431.6.2013

Jankowice, dnia 15.05,20.13r

Fundacja Pro Animals
Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.04.2013r, informuję, że :
ad ł. umowa została zawarta z Zakładem Techniki Komunalnej w Żoraeh na usługi związane z
zwalczaniem bezdomności zwierząt na terenie gminy Swierklany - umowa Nr 33/20Q9r. z dnia
01.04.2009r. na czas nieokreślony oraz aneksu z dnia 05.12.2011 do w/w umowy na 2012r.,
ad 2. ilość wyłapanych psów w 2012 roku wynosi 10 sztuk
ad 3, całkowity koszt realizacji całego zadania za 2Q12r. wyniósł 24.099,87 zł.
ad 4. na 2013r. została zawarta umowa pomiędzy Gminnym Zakładem Gospodarki
Komunalnej w Świerklanach, a Zakładem Techniki Komunalnej w Żoraeh Nr 21/2012 z dnia
26.11.2012r.
ad 5. www.swierklany.pl

mgr mLAmoni Mrowieć

OTRZYMUJĄ:
1. Adresat
2, RGP-a/a

Świętochłowice, 08.05.2013 r.
GM.6140.11.2013

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej nt. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję, co następuje:

Ad. l
W 2012 r. gmina Świętochłowice zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu miasta i ich dowóz do schroniska z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 76, natomiast na zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom zawarto umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
w
Polsce
Oddział
w
Chorzowie
(Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt
w Chorzowie, ul. Opolska 36 ).
Ad.2
Liczba zwierząt utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. - 240 zwierząt (wyłapanych 166)
Ad.3
Koszt wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 r. wyniósł 391.634,72 zł,
(360.000 zł - schronisko, 31.634,72 - MPGK).
Płatności następowały miesięcznie na podstawie wykazów wyłapanych zwierząt i miesięczny
ryczałt za utrzymanie zwierząt w Schronisku.
Ad.4
W 2013 r. gmina Świętochłowice zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu miasta i ich dowóz do schroniska z PHU Konkret, 41 -949 Piekary Śląskie, ul.
Skłodowskiej - Curie 125/II/3, natomiast na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
zawarto
umowę
z
Towarzystwem
Opieki
nad
Zwierzętami
w
Polsce
Oddział w
Chorzowie
(Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt
w Chorzowie, ul. Opolska 36 ).
Ad.5.
Uchwała programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2013 znajduje się na
www.swietochlowice.pl (BIP).

Beata Grzelec-Spetruk
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Świnna, dnia 06.05.2013r.
GK 6143.2.2013

Fundacja Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31 - 328 Kraków

Urząd Gminy Świnna przesyła informację dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniu.
1. Gmina zawarła umowę ze Spółką Beskid 34-300 Żywiec ul. Kabaty 2
2. W 2012r. do schroniska oddano 2 psy.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r. wynosił :8 727, 44 zł
4. Umowa ze Schroniskiem została zawarta do 31.12.2013r.
5. Projekt

„Programu

opieki

nad zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świnna został pozytywnie zatwierdzony
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żywcu. Uchwała zostanie podjęta na
jednej z najbliższych sesji Rady Gminy.
W załączeniu przesyłamy:
l. Umowę ze Spółką Beskid Żywiec ul. Kabaty 2
Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a

FUNDACJA PRO ANIMALS
Na Pomoc Zwierzętom
31-328 Kraków
ul. Stachiewicza 35b/70

Znak: R – 7080/01/2013

Szaflary, dn. 19 lutego 2013 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej
Pragnę Państwa poinformować, że Gmina Szaflary, w celu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami , głównie psami, podejmuje następujące zadania:
1. W dniu 09 stycznia 2012 r. została podpisana umowa ze Schroniskiem w Nowym
Targu, którego właścicielem jest prywatna osoba, na wyłapywanie i zapewnienie
opieki bezdomnym psom.
2. W roku 2012 na terenie Gminy Szaflary przebywało 18 bezdomnych psów, które
zostały zabrane przez osobę uprawnioną do Schroniska w Nowym Targu, na
wszystkie psy przebywające w schronisku wydano łączną kwotę 15.885,18zł , w tej
kwocie znajduje się odbieranie psa bezdomnego, transport, koszty zamrożenia – w
przypadku śmierci psa oraz koszty utrzymywania psów.

3. Dodatkowo w 2012 roku Urząd Gminy Szaflary pokrywał koszty leczenia, szczepień
oraz koszty leczenia psów. Na zabiegi weterynaryjne wydatkowano w 2012 r.
703, 85 zł .
,
W schronisku są umieszczane, także psy poranione, leżące koło „zakopianki”, lekarz
weterynarii podejmuje decyzję o dalszym leczeniu lub uśpieniu.
4. Forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w
schronisku. Płatność dokonywana jest przelewem, po otrzymaniu rachunków, które są
przysyłane co miesiąc, wraz z podaniem ilości psów przebywających w schronisku ,
psów zabieranych i adoptowanych. Odrębnie pokrywane są zabiegi weterynaryjne,
również po otrzymaniu faktur właściwego lekarza weterynarii / umowa zawarta przez
Schronisko /.
5. Zwierzęta do schroniska są wyłapywane przez osobę uprawnioną lub odwożone przez
prywatne osoby , które je znajdują i pod warunkiem, że nie są te psy agresywne.
Każde przyjęcie psa wymaga uprzedniego zgłoszeniu do Urzędu Gminy

Anna Klocek
Inspektor Urzędu Gminy
Szaflary, 34-424 Szaflary
ul. Zakopiańska 18

tel.018-26-123-28

Szczekociny, 07.02.2013r,

OŚ.6140.2.2013

fundacja Pro Animais - Ma Pomoc Zwierzętom
Ul. Stachiewicza 35b/70
31 - 328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.01.2013r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
informuje, iż:
1. W 2012r. gmina Szczekociny miała podpisana umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą Handlowo - Usługową
Mariusz Jurczyk
Ul. Strumień - Wierczki 27
42 - 400 Zawiercie
2. W 2012r. na terenie gminy Szczekociny wyłapano 35 psów
3. Koszty poniesione przez gminę w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt
w 2012r. wyniosły 38 991 zł
4. W 2013r. gmina Szczekociny ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą Handlowo - Usługową Mariusz Jurczyk
5. Uchwala odnośnie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok
2013 nie została jeszcze podjęta.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

GKUHtR.fjJ40.3,20B
Szczyrk 20 mai ?,OL>r

Fundacja Pni Anintah- na Punioe /.wicra
31-328 Krakón
ul S

(loty.c/y wniosku o udajckiite informacji
ad;l)Mis«a Szczyrk /awario porozumienie tai^l/ygftiHine z gmina BkSsko-Biata

na rcjtSś/acie

zadania publicznego .ijwia/anego z zapewnieniem opiuki bezdomnym -/wierzbom
ad;2J1W roku 2012 du sclireniska w Biclsku-Iisalcj pr/yjeio z terenu Miasta Szczyrk 1'^ psów.
21 raanwjcli zwierząt (psów. kotów, ^ateu, ij5Ów).Kf>si?t realizacji /adaraa w 20I2r. wyniós?
22,'>SO,46 zł. Kwota przeznaczocut na realizacje zadań w.- 2013 r - 25 tyś z\.
»&:4'i Xa podstawie porozumienia realizacją ^sdań powicr/.Mno Mieiskieiim Schronisku tila
BciJilomnych Zwicr/ąt w Bielsku-Bialej ,43-3^0 Bidsko-Biala ul, Reksia 48,
ad:5)Ue1wsl$ w sprawie przyjęcia programu opieki nad bczdooinyins

orn/ zapobieganiu

bezdoiiHKsści xwiereąt na terenie miasla Szczyrk na 2013 rok opublikowano na stronic
WA"A b' : "i,^/

Otrzymują:

w Tarnowskich Górach
s

Totsowabe Góry onia.„..„„„.,„.„„...,

v v f W f : 4 t , ftTHftONY ŚRODOWISKA

Ś.143L4.20I3

Fundacja Pro Anupaals»
Na Pomoc Zwierzętom
ul. StacMewieza 3Sb/?0

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwieragtaroi i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Tarnowskich Górach poniżej
podaje wyntapne informacje:
Ad.l. W 2012 roku Grnina Tarnowskie Góry zawarła umowę na pojmowanie do
bezdomnych psów z Przedsiębioistwem Wielobranżo-wym ,tŹAMEX" Dosrota Kufel z

w

przy d. Ks. Wyciślifcm 3, prowadzącym

w

Miedarach przy ul. l Maja 76.
Ad.2. W 2012 roku wyłapano 10? szt psów,
Ad,3,

realizacji całego
- 161.080,60 złJFonna płatności jedaorazowa za
uinies2c»nie zwierzęcia w schronisku - regulowana
w ateżnośei od ilości
przekazanych zwierząt,

Ad.4. Na rok 2013 Gmina Tarnowskie Góry zawarła umowę na wyłapywanie i zapewnienie
opieki bessdomnym zwierzętom z Prasdsiębiorstwern Wdobranźowym wZfflaex'f z
siedzibą w Miasteczku Śląskim
ul. Ks. Wyciślika 3, prowaiz^ym
w
Miedarach przy ul. l Maja 76. (elektronicioie kopie umów w załączeniu).
Ad.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z
terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok
2013 został przyjęty Uchwałą Nr
XXX!X/2?2/2013 z dnia 2?,03.2013r. Program można pobrać a strony intemetowąi
Urzędu Miejskiego - Biuletyn informacji Publicznej w zakładce: prawo lokalne,
s:
(http://bip.tamowskiegory.pl/7catid?"! 316&parcat=1293&t= nienw)

Kopia: a/a

N

Opracował: B, Kupny

Wydziału
Adaia

GK.1510.7.2012

Wadowice, dnia 11.04.2012r.

Wiceprezes Elżbieta Namysłowska - Opach
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachniewicza 35b/70
31-328 KRAKÓW

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach w odpowiedzi na
Państwa pismo z dnia 24.03.2012r. informuje:
1. W roku 2011 Gmina Wadowice posiadała umowę z Panią Celiną Pawluśkiewicz
prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą ul. Kokoszków 101,
34-400 Nowy Targ.
2. Wydział Gospodarki Komunalnej otrzymywał miesięczne sprawozdania z
działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt dotyczące psów z terenu Gminy
Wadowice, w tym ilościowy wykaz psów utrzymywanych na koszt Gminy.
3. Koszt utrzymania w Schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Wadowice w
roku 2011 wyniósł ok. 14 000 zł i był wypłacany w każdym miesiącu na podstawie
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Schroniska.
4. W roku 2012 Gmina Wadowice również podpisała umowę z Panią Celiną
Pawluśkiewicz.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2012 roku
będzie uchwalona na najbliższej (kwietniowej) sesji Rady Miejskiej i zostanie
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Otrzymują;

1. adresat
2. a/a

GK.1510.7.2012

Wadowice, dnia 11.04.2012r.

Wiceprezes Elżbieta Namysłowska - Opach
Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachniewicza 35b/70
31-328 KRAKÓW

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach w odpowiedzi na
Państwa pismo z dnia 24.03.2012r. informuje:
1. W roku 2011 Gmina Wadowice posiadała umowę z Panią Celiną Pawluśkiewicz
prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą ul. Kokoszków 101,
34-400 Nowy Targ.
2. Wydział Gospodarki Komunalnej otrzymywał miesięczne sprawozdania z
działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt dotyczące psów z terenu Gminy
Wadowice, w tym ilościowy wykaz psów utrzymywanych na koszt Gminy.
3. Koszt utrzymania w Schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Wadowice w
roku 2011 wyniósł ok. 14 000 zł i był wypłacany w każdym miesiącu na podstawie
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką Schroniska.
4. W roku 2012 Gmina Wadowice również podpisała umowę z Panią Celiną
Pawluśkiewicz.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2012 roku
będzie uchwalona na najbliższej (kwietniowej) sesji Rady Miejskiej i zostanie
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

5L
Wieprz, 09,05.2013r.
P#w, %wfee§!f - woj. ilatfcfe,

%t,|fex 33-867-66.10

f

OR. 1431.29.2013

Fundacja Pro Animałs
Na pomoc zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29,04.2013r. uprzejmie informuję:

1, W 2012r. Gmina podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki ze Spółką Beskid

będącą właścicielem schroniska dla bezdomnych

zwierząt

znajdującego się w Żywcu przy ul. Kabaty 2,
2, W ubiegłym roku z terenu Gminy wyłapano 15 zwierząt.
3, Dzienny koszt pobytu jednego zwierzęcia w schronisku wynosił 6,80 zł brutto. Sta

i

miesięczna opłata za gotowość Spółki do odbioru bezdomnych zwierząt na terenie Gminy wynosił
1/12 kwoty rocznej, wynikającej z ilości mieszkańców Gminy pomnożonej przez 1,08 zł i wynosił
l 161 zł brutto (do rozliczenia przyjęto następującą ilości mieszkańców: 12 900), Całkowity kos^t
umowy nie mógł przekroczyć kwoty 28 932 zł brutto. Rozliczenie za wykonane przez Spółkę
Beskid zadania następowało miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, i byłt>
płatne przelewem na konto Spółki na podstawie faktury z dołączonym do niej wykazem przyjętych
zwierząt.
4, W 2013r, Gmina, tak samo jak w roku ubiegłym, podpisała umowę na wyłapywani!
bezdomnych zwierząt i zapewnienia irn opieki ze Spółką Beskid,
5,

Uchwała

nr

XXV I/188/13

Rady

Gminy

Radziechowy

Wieprz

z

dni!

26.02.2013r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy -- Wieprz w 2013r., jest dostępna na stroni|
BIP Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz.

Z poważani eni,

W bieżącym okresie Miasto Racibórz prowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego p.n. „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt na rzecz Gminy
Racibórz", w wyniku którego wykonawcą na realizację przedmiotowej usługi na lata 2013 2016 zostało wybrane Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. . Umowa jest w trakcie
podpisywania.

Ad.5/
Wnioskowana informacja publiczna udostępniona jest zgodnie z Ustawą o dostępie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Racibórz pod adresem:
http://www.bipraciborz.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=rktert4mz2.uuxvbx4mzl

Otrzymują:
1. Adresat
2. KM a/a.
MW.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725. www.raciborz.pl
Wydział Komunalny , tel. +48 (32) 75 50 674.

e-maii :komunalny@um.raciborz.pl

Strona l z l
Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Dołącz:
Temat:

l/lfi(k0wc4

SL-

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<fundacja@argos.org.pl>
26 maja 2013 18:31
ATT00345.htm; KMBT28220130517134110.pdf
Fwd: inf. publiczna Wilkowice, śl.

Original Message
Subject: inf. publiczna Wilkowice
Datę: Fri, 17 May 2013 13:54:31 +0200
From: Krystyna Skowrońska <kskowronska@wilkowice.pl>
To: <fundacja@proanimals.org>
Ad. l Tak. z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, 43-305
Bielsko-Biała, ul. Reksia 48
Porozumienie Między gminne nr ON. 11.031.12.2013 pomiędzy Gminą
Wilkowice a Gminą Bielsko-Biała zawarte 2 stycznia 2013 r. obowiązujące
do 31.10 2013 r. (będzie przedłużana). 4455, 27zł miesięcznie.
Ad. 2 52 psy i 16 kotów
Ad. 3 Ryczałtowa wysokości 3985,54 zł miesięcznie
Ad. 4 Tak. Z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w
Bielsku-Białej
Ad. 5 http://bip.gwwilkowice.fmn.pl/index.jsp?bipkod=:/015/008

2013-10-28

f033)a%-24-25 fax 855-29-96

GPN.6140.1,2013

Wisła, dnia 08 maja 2013r.

Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków
dotyczy : informacji nt sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Odpowiadając na pismo z dnia 30 kwietnia 2013 r. ( data wpływu do Urzędu : 02 maja
2013r.) w sprawie jw. uprzejmie informuję, co następuje :
Ad, l
W roku 2012:
* wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wisły, ich transport oraz
przetrzymywanie w schronisku realizowała Pani Beata Kowalczyk prowadząca Firmę
Handlową Beata Kowalczyk z siedzibą w Cieszynie u!. Cicha 10, na podstawie umowy zawartej
w dniu 30,01.2012 r, Ww. Firma prowadzi Schronisko dla bezdomnych zwierząt „AZYL" w
Cieszynie, ui.Gicha 91;
* Gmina Wisła zawarła umowę (w dniu 14,05.2012r.) z Fundacją"dl9 Zwierząt i Środowiska
"Lepszy Świat" z siedzibą w Cieszynie na stałe wyłapywanie bezdomnych kotów na terenie
Miasta Wisły, ,
Zgodnie z ww, umową Fundacja zobowiązana była m.in. do zapewnienia wyłapanym
bezdomnym kotom opieki w domach tymczasowych, aż do czasu znalezienia im nowych
domów - w przypadku kotów oswojonych.
Ad. 2
W roku 2012 :
* i terenu miasta Wisły przekazano do Schroniska dla bezdomnych zwierząt „AZYL" w Cieszynie
28 bezdomnych psów;
« Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat" wyłapała l bezdomną kotkę,
Ad ,3
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł : 31,422,00 zł.
Forma płatności;
* w przypadku Firmy Handlowej Beata Kowalczyk- każdorazowo po umieszczeniu
bezdomnego zwierzęcia w schronisku oraz dodatkowo po zawarciu umowy miesięczny
ryczałt
* w przypadku Fundacji - każdorazowo po interwencji (zwrot kosztów interwencji).

Ad,4
W roku 2013 r.:
* wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wisły, ich transport oraz
przetrzymywanie w schronisku realizuje , tak jak w latach ubiegłych, Pani Beata Kowaiczyk
prowadzącą Firmę Handlową Beata Kowalczyk z siedzibą w Cieszynie, na podstawie umowy
zawartej w dniu 22,01.2013r.
* wyłapywanie bezdomnych kotów na terenie miasta realizuje Fundacja dla Zwierząt i
Środowiska "Lepszy Świat" z siedzibą w Cieszynie, na podstawie urnowy z dnia 04.03,
2013r.

Ad. 5
Uchwała Rady Miasta Wisty Nr XXVI/388/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Wisły w roku 2013 opublikowana została na stronie : www.bjp.wisia.pl -» Spis
podmiotów—> Władze miasta-* Rada Miasta-^- Uchwały od 2012~> Vi Kadencja Rady Miasta.

Załączniki:
1, kserokopia umowy z dnia 22,01.2013r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie
Miasta Wisły, transport oraz przetrzymywanie w schronisku;
2. kserokopia umowy z dnia 04.03.2013r. na stałe wyłapywanie bezdomnych kotów na terenie
Miasta Wisły.

otrzymują:

1. adresat
2 aa

*
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Fundacja Pro Animab-Na:Pott©e Zwierzę tom
:

ul. StachtewteM 35b/?0
31-328 Kraków
:
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W odpowiedzi na wniosek z dmą

-

:

3 r.

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochro

; zwierząt, informuję:

Ad. L Miasto Wodzisław Śląski w 2012 roku miało podpisan, tmowę z Towarzystwem
w Polsce, Schronisko dl

Bezdomnych Zwierząt

w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Sosnowieckiej 16, V»

•apywaniem bezpańskich

Opieki

nad Zwierzętami

zwierząt na terenie Miasu
telefoniczne

Straż "* ejska, każdorazowo

|jj

zgłoszenie mieszkańców

lub

Wydziału Ochrony

na

Środowiska

i Gospodarki Komunalnej. Do czasu transportu do schroniska zwierzęta byty
otoczone opieką weterynaryjną i pr:>.-•• hti • i

me na terenie Służb K>

Miasta przy ul, Marktowiekiej 21, gdzie do lego celu zostały wybudowane
: ;

;l

'AT.

u:i

.

'•

Ad, 2, W 2012 r, wyłapano i odwiezione, do schroniska 59 iii |

.

l

.. .

domnych zwierząt.

Ad, 3, Całkowity koszt zadania w 2012 r. \
:

:

- : ; : obejmuje zarówno koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami w trakcie ich
przechowywania

na terenie

Służb Komunalnych

Miasta a

także

kos/ty

przewiezienia i pobytu w schronisku. Za wykonanie zadań będących przedmiotem
umowy ze Schroniskiem w Mysłowicach, Miasto zobowiązało się do zapłaty
rodzenia:

- w

wysokości 2700 zł. mic-

•

>) obejmującego

przechowywanych w schronisku zwierząt w ilości 24 sztuk. W

przypadku

przekroczenia tego limitu, wynagrodzenie ulegało zwiększeniu o kwotę l śOO

:

brutto za każde zwierze.
ad, 4, W 2013 r. Miasto Wodzisław Śląski ma podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki
md Zwierzętami w Polsce. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach
:

z sii ! ; | przy ul Sosnowieckiej 16 na podejmowanie działań zmierzających
do rozwiązania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia
Śląskiego. Tak jak w roku ubiegłym, wyłapywaniem bezpańskich zwierząt
na terenie

v!iasta zajmuje się Straż Miejska, każdorazowo na telefoniczne

zgłoszenie

mieszkańców

lub Wydziału Ochrony Środowiska i

Gospodarki

Komunalnej, Do czasu transportu do schroniska zwierzęta są otoczone opieką
weterynaryjną

i

prze-;.:

.

-vane

na

terenie

Służb Komunalnych

Miasta

:

ad. 5. Uchwała Nr XXXi/292/ł3 R
:

.

}

-

•

:

j

iiejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca
:

U

i

".

• '. - . - . '

d

•:•

!>

•

:

zapobiegania bezdomności zwierząt aa terenie miasta Wodzisławia Śląskiego
w 2013 r. znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego.
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Załącznik:
- skan umowy ze schroniskiem
Nr OŚiGK-Il.6140.00003.2012.SD
z dnia 07 grudnia 2012 r.

.

.

. . .

.

.

. -

Wręczy ca Wielka 10,03, 2013r.
GR 6.140,2.20 O,

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
KRAKÓW
ul. Staehiewicza 35 b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat

sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie*1 informuję:
1. Kompleksowa usługę w zakresie wyłapywania i sprawowania opieki nad
zwierzętami przywiezionymi do schroniska z terenu gminy prowadziła firma
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„Zamex" Dorota
Kufei.42-610
Miasteczko Śląskie, ul Ks.E Wyciślika 3. z którą gmina miała w 2012 roku
zawartą urnowe.
2. W 2012 roku wyłapanych t /abranych do schroniska zostało 12 psów.
3. Kos/.l realizacji lego zadania to kwota 21303,60 złotych, w tym jest dojazd na
miejsca wyłapania, wyłapanie i transport, zabieg kastracji wraz z
umieszczeniem i pobyt psa w schronisku,

4. Jednorazowa oplata za umieszczenie i pobyt psa w schronisku w roku 2012
wynosiła 984zl (brutto) w tyra 23% VAT.
5. Na rok 2013 gmina Wręezyca Wielka ma zawartą kompleksowa umowę z w/w
firma „ZAMEK" z Miasteczka Śląskiego tj, na wyłapywanie bezdomnvch
i»

V3

**

f

4

"f

V~

zwierząt, transport, umieszczenie w schronisku i zapewnienie im opieki, oraz
sterylizacje lub kastracje.
W załączeniu przesyłam kserokopię umów na 2013 rok na wyłapywanie i
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzę łom,

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wręezyca Wielka w 2Q13roku znajduje się na stronie
bip,wr«zyca-wielka,akcessnet.net w zakładce - uchwały,

draa 09, 05,201 3c,

Fundacja Pro Amimals - Ma Pomoc Zwierzętom
ul. StaeMe wicia 3513/70
31-328

W oswiiipiBHi de Faństea wntósku z dala 30,04. 20 1 3 r. (dato wpływa do tul, U.raęcfu;
, A!!3r,)"eMfióśtępnierne informacji publicznej informuję co następuje:
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Argos/BOZ
Od:
Do:
Wysłano:
Dołącz:
Temat:

"Fundacja Pro Animals" <fundacja@proanimals.org>
<fundacja@argos.org.pl>
5 lutego 2013 19:55
ATT00188.doc
Fwd: Zwierzęta

Żarki, sl.
-------- Original Message -------Subject: Zwierzęta
Datę: Tue, 05 Feb 2013 07:50:51 +0100
From: Monika Pyżyńska <monikapyzynska@wp.pl>
To: fundacia@proanimals.org

W nawiązaniu do pisma zdnia 30.01.2013 r. dot. udzielenia informacji na
temet sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że :
-D gmina Żarki miała w 2012 r. podpisaną umowę na świadczenie
usług
wyłapywania zwierząt bezdomnych z Firmą Handlowo - Usługową - Jurczyk
Mariusz z siedzibą w Zawierciu ul. Strumień Wierczki 27. Usługa
obejmowała dojazd w miejsce zgłoszenia, wyłapanie bezdomnego
zwierzęcia, przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla bezdomnych
zwierząt.
- w roku 2012 z terenu gminy wyłapanych zostało 26 psów
- koszt realizacji całego zadania wyniósł: 36.654,00 zł
- forma płatności: wynagrodzenie ryczałtowe miesięcznie 1476,00 zł
brutto (za wyłapane 12 sztuk) D oraz za każdego dodatkowo wyłapanego
psa
wynagrodzenie w kwocie 1353,00 zł brutto.
- w roku 2013 gmina Żarki podpisała urnowe H na umieszczanie bezdomnych
zwierząt z terenu gminyze schroniskiem w Mysłowicach.
- w załączeniu przesyłam projekt programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
Monika Pyżyńska - pracownik administracyjny UMiG Żarki Referat
Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

n

2013-05-18

URZĄD GMINY ZBROSŁAWICE
woj. śląskie
42-674 ZBROSŁAWICE ui. Oświęcimska 2
Wójt Gminy
«(32) 233-70-40

Zbrosławice, dnia 10.05.2013 r.

Urząd Gminy
S (32) 233-70-12
fax. (32) 233-71-00
www.zbroslawice.pl

OR.1431.23.2013

Fundacja Pro AnimalsNa pomoc Zwierzętom
ul. Staehiewicza 35b/70
31-328 Kraków

Email:
urzad@zbroslawice.pl
NIP: 645-11-05-885
REGON; 000547253

dotyczy: pisma z dnia 30.042013 r.
W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30,04.2013r.
pragnę poinformować, że:
Ad.1. Gmina Zbrosławice w roku 2012 miała podpisane umowy z panią Dorotą Kufel
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Miedarach przy ul. 1-go Maja
76, a od 2 listopada 2012 r. Gmina Zbrosławice miała podpisaną umowę z panią
Beatą Kowalczyk prowadzącą schronisko dla zwierząt w Cieszynie przy ul. Cichej 91.
Ad.2. W roku 2012 z terenu Gminy Zbrosławice wyłapano i umieszczono w
schronisku 54 psy.
Ad.3. Koszt realizacji zadania (wyłapywanie i umieszczanie w schronisku zwierząt) w
roku 2012 r. wyniósł 108.486,30zł.
Aa.4. Gmina Zbroslawice zawarła w dniu 12 grudnia 2012 roku umowę Nr 385/2012
na „Zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Zbrosławice" z Panią Beatą Kowalczyk prowadzącą schronisko dla zwierząt „Azyl" w
Cieszynie przy ul. Cichej 91 ,• Umowę zawarto na okres od 01.012013 r do
31.12.2013 r. Łączna wartość umowy wynosi 31.000,00 zł.
Ad.5. Rada Gminy Zbrosławice przyjęła w dniu 20 lutego 2013 roku uchwałą Nr
XXV/309/13 „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice w 2013 roku".
Strona \AWw:http://bip.zbroslawice.pl/index.php?gruDa=503781

Załączniki:

1. Kopia umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Kopia umowy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku,
Otrzymują:
1-Adresat.
2. sua
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WÓJT GMIHV
ZebrzydOWice

Zebrzydowice, dnia 09 maja 2013 r.

PR.1431.3.2013

Fundacja Pro-Animals
- Na Pomoc Zwierzętom
ul. Stachiewicza 35b/70
31-328 Kraków

W odpowiedzi na przekazany przez Was, pocztą elektroniczną, wniosek z dnia 30 kwietnia
2013r. dot udzielenia informacji publicznej n.t. - sposobów i skutków wykonywania zadania „
opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
1. W 2012 r. Gmina Zebrzydowice miała zawartą umowę z Firmą Handlową p.Beaty
Kowalczyk w Cieszynie , ul. Cicha 10 na wyłapywanie oraz dostarczanie bezdomnych
zwierząt do schroniska w Cieszynie oraz opieki nad nimi.
2. W roku 2012 na terenie gminy wyłapano i dostarczono do schroniska 28 psów.
3. Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł: 27.220,00 zł
Forma płatności : miesięczny ryczałt na utrzymanie schroniska w ruchu oraz stawka
indywidualna ( od sztuki ) za każde wyłapane i umieszczone w schronisku zwierzę oraz
opiekę nad nim.
4. W 2013 r. zawarta została umowa z Firmą Handlową Pani Beaty Kowalczyk w Cieszynie na
wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku oraz opiekę nad nimi oraz z
Fundacją dla Zwierząt „Lepszy Świat w Cieszynie do wyłapywania bezdomnych kotów,
przewiezienia ich do domu tymczasowego, opiekę nad nimi oraz poszukiwanie dla nich
stałych domów ( skan umów w załączeniu ).
5. Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice
w 2012 r. znajduje się na stronie y\'\v\v.prawo mieiscowe.pl.
W przypadku, dalszego wykorzystania informacji publicznej, zobowiązuje się wnioskodawcę do:
- obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
- obowiązku dalszego udostępnienia innym użytkownikom informacji pierwotnie pozyskanej,
- obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej,
Podmiot zobowiązany nie bierze odpowiedzialności za wszelkie zmiany dotyczące aktualności
informacji po dniu jej udzielenia.
Dodatkowo informuję, że w przypadku kolejnych zapytań dot. udzielenia informacji publicznych,
nie oczekujemy oferty handlowej z Waszej strony.

Z poważaniem,

IM-RUTM.1431.2.2013.MK

Żory, 13.05.2013r.

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom
Pani Wiceprezes Fundacji
Elżbieta Namyslowska-Opach
e-mail: fundacja@proanimals.org

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej ws. opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W odpowiedzi na przysłany wniosek ws. udzielenia informacji publicznej na temat
opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Miejskiej Żory uprzejmie informuję,
co następuje:
1) Gmina Miejska Żory w roku 2012 zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Zakładom Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrężnej 5 w Żorach,
która na podstawie rokrocznie zatwierdzanego planu działalności prowadzi
tzw. „Punkt zatrzymań dla bezdomnych zwierząt" wraz z obsługą weterynaryjną
oraz odwożeniem bezdomnych zwierząt do schroniska w Mysłowicach,
z którym w 2012 Spółka zawarła umowę na odbiór bezdomnych zwierząt.
2) W 2012 roku z terenu Gminy Miejskiej Żory wyłapano 72 psy.
3) Koszt realizacji całego zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywaniem wyniósł w 2012 roku 198.824,64zł brutto. Forma płatności
była ryczałtowa, miesięcznie koszt wynosił 16.568,72 zł brutto.
4) W 2013r. podobnie jak w roku poprzednim Gmina Miejska Żory zleca wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Zakładom Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Okrężnej 5 w Żorach, która odwozi bezdomne zwierzęta do schroniska
w Mysłowicach, z którym w Spółka zawarła umowę na odbiór bezdomnych zwierząt.
5) Adres strony, na której znajduje się uchwała dotycząca Programu opieki
nad bezdomnymi zwierzętami w 2013r.: http://www.bip.zory.pl/?a= 13362
Załączniki:
1. Umowa ze Schroniskiem zawarta na rok 2013
2. Plan działalności Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o.

Z poważaniem,

Anita Materzok
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Otrzymują:
l x Adresat
l x aa

