
.7 «"p*,Srnilny Baćkowice, 27.04.2009 r.27-552 BAĆKOWICE

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Baćkowicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2009 r.
o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuje, co następuje:

Ad. l W 2007 i 2008 r. Gmina Baćkowice nie posiadała stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi. Zadania te nie były również
wykonywane na podstawie zlecenia.
Ad.2 0.
Ad.3 0.

WójtGminy

mgr Anna Ożygała
Sekretarz Gminy
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Urząd Gminy
27-423 Bałtów

woj, &Wittftkrrvski*
Oś. 6134/2/2009

vW

Bałtów, dn. 27.05.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że w chwili obecnej nie ma zawartej stałej

umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W razie zaistniałej potrzeby Gmina Bałtów

zleca wykonanie w/w czynności firmie Barex K. Wajda ul. Pasternik 15 Starachowice.

W roku 2008 na w/w cel został poniesiony koszt w wysokości 300 zł. Dodatkowo w

latach 2007-2008 zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom - Ptasi Azyl ,

Ostrów 10 26-060 Chęciny bocian oraz łabędź. Koszt umieszczenia ptaków w schronisku

wynosił 200 zł.

mgr



URZĄD GMSNY
Bieliny, dn. 21.04.2009 r.

-,- • B! E L ! N Y
woj. Świętokrzyskie

Znak: IKtfŚS8>WT«8ł/45/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. (data wpływu do Urzędu Gminy
01.04.2009 r.) Wójt Gminy Bieliny informuje, że:
Ad. l W 2007 i 2008 r. Gmina Bieliny nie miała podpisanej stałej umowy o wyłapywaniu

bezdomnych zwierząt, jednakże w przypadku zgłoszenia zlecaliśmy wykonanie usługi
Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowym „BAREX" Kazimiera Wajda 27-200
Starachowice, ul. Pasternik 15. W dniu 26.09.2008 r. podpisaliśmy umowę z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Młoda 28, 25-619 Kielce.

Ad. 2 Wyłapano bezdomnych zwierząt w ilości:
W 2007 r. - 34 szt.
W 2008 r. - 9 szt. ,
Po podpisaniu umowy ze schroniskiem wyłapano i przetrzymywano na koszt gminy - 4 szt.
bezdomnych zwierząt.

Ad. 3. Za wyłapanie bezdomnych zwierząt poniesiono koszt w wysokości:
w 2007 r. - 6 800,00 zł
w 2008 r. - 2 050,00 zł
Opłata za przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku pobierana jest jednorazowo
za 60 dni po upływie tego terminu. Koszt za wyłapanie i przetrzymywanie w schronisku
4 szt. bezdomnych zwierząt wyłapanych w 2008 r. został poniesiony po upływie 60 dni (w
2009 r.)

Z poważaniem,

ochrony
podarczycn



U R Z Ą D G M I N Y
?G-120 Biiżvn, ul. Kościuszki 79A

Tel (041)25-41-104, 25-41-172
Fax 25-41-236 000532027

OS 6134/4/2009

Bliżyn 07.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37a
04886 Warszawa

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) informuję, że:

1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2007r. prowadziła na zlecenie Ochotnicza

Straż Pożarna, ul. Warszawska 283, 26-110 Skarżysko-Kam.

Opieki weterynaryjnej udzielał na zlecenie Remigiusz Cichoń prowadzący Przychodnię

Weterynaryją „DOG", ul. Żeromskiego 66 26-110 Skarżysko-Kam.

W 2008r. z w/w podmiotami podpisano umowy o świadczenie usług.

2) W 2007r. wyłapano 3 bezdomne psy a w 2008r. -13.

2) Wydatki poniesione na realizację wyłapywania, utrzymania i leczenia bezdomnych

zwierząt:

-2007r.-1350,00zł

- 2008r. 6404,83 zł,

w tym:

• usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt:

-2007r.-1350,00zł

- 2008r. - 3965,00 zł

• usługi weterynaryjne związane głównie z badaniem/ szczepieniem,

odrobaczaniem, sterylizacją bezdomnych zwierząt i usypianiem ślepych miotów

w 2008r. - 1975,05 zł

• utrzymanie bezdomnych zwierząt w 2008r. - w wysokości 464,78 zł.

Opłaty regulowane są przelewem po wykonaniu usługi.

f \
MINY



URZĄD MIASTA i GMIN\
w Bodzentynie

26-010 BODZENTYN
woj. świętokrzyskie

053471P

BGK 7010/40709 Bodzentyn 24.04.2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje,

że w latach 2007/2008 na terenie Gminy Bodzentyn wyłapywania bezdomnych

zwierząt dokonywała firma „BAREX" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Kazimiera Wajda, 27-200 Starachowice, ul. Pasternik 15.

Wyłapano w 2007 r.- 27sztuk wydatkując 3.780,00 zł, a w 2008- 25 sztuk na

kwotę 3.526,13 zł.

MafekK



'Wójt gminy (Bogoria
'Wfadysfaw (Brude^

866-16-03-248

830409637

28-210 (Bogoria
uC Opatowska 13

tel. 015 867-40-86
015 867-40-15

fa*. 015 867-42-81
e-mail:
urząd® '6ogońa.pf

Bogoria, dnia 04.05.2009r.

Znak: ROŚ - 6134/1/09

ul. £arnca,rska, 37A

W odpowiedzi na Państwa wniosek i dnia 27 marca 2009 roku udzielam
informacji publicznej na pytania zawarte w wyżej wymienionym wniosku:

adl.
Gmina Bogoria w 2007 i 2008 roku udzieliła dotacji Zakładowi Gospodarki

Komunalnej w Bogorii na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki

ad.2.
W 2007 i 2008 roku wyłapano i utrzymano na koszt Sminy

po 6 bezdomnych zwierząt.

ad.3
W 2007 koszty poniesione przez Gminę Bogoria wyniosły 5.765,00 zł

natomiast w 2008 roku 6,548,00 zł.
Płatności za opiekę realizowano w formie płatności ryczałtowych, opartych

na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Ć> J T



URZĄD MIASTA I GMINY
\\ 8 o 4; u-Zdroju

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Utrzymania Mienia,
f)f.|ironv ć,r,.^v.łlr!'" ' Rolnictwa Busko-Zdrój, dn. 08.04.2009 r.

Znak: GKMSR - 7080/13/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ARGOS'

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 marca 2009 r.

informuję jak niżej:

1. W 2007 i 2008 roku Gmina Busko-Zdrój posiadała umowę w zakresie wyłapywania i

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom zawartą z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Młoda 28.

2. W 2007 roku wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy 13 psów, a w 2008 roku 22 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 15 706,84 zł, a w 2008 roku

24 352,08 zł. Gmina dokonuje tych opłat za każdego przetrzymywanego psa w schronisku

na podstawie wystawionej faktury VAT.

Z ttp. Bl TRZA

mgr Krzysztof Guzikowski
,VaczcHik Wydziału
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GMINA I MIASTO CHĘCINY

26-060 C H Ę C I N Y . PL. 2 CZERWCA 4
Tel: ( 0 4 1 ) 3 1 5 1006

1-'AX: (041) 3 1 5 10 85
c-mai l : geodezja@checiny.pl. checiny@checiny.pl

http://www. checiny.pl

Znak:GNOŚR.V. 7080/1 3/09
Chęciny, dnia 1 8.05. 2009r,

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 01.04.2009r., Urząd Gminy i Miasta

w Chęcinach uprzejmie informuje, że posiada podpisaną umowę na wyłapanie

bezdomnych psów z terenu gminy i Miasta Chęciny i ich przetrzymanie

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

W 2007 i 2008 z terenu Gminy Chęciny zostało wyłapanych 25 sztuk

psów za kwotę 2405,00 zł.
-- u p. JLJ '^j rCl\iLQ i JrŁiZ A

rigr :nż. Zuzanna jfurczyńska
i i rctu GospoJcrki,



MIASTA I GMINY
26-020 Chmielnik, Plac Kościelny 5
pow. kielecki, woj. świętokrzyskie Chmielnik dn. 08.04.2009r

tel./fax (041) 354-32-73
Znak: SM 5230/57/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 31A

04-886 Warszawa

W związku z pismem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

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

ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku informuje, iż w roku 2007 i 2008

Gmina Chmielnik miała podpisaną stałą umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o o

w Kielcach ul. Młoda 28, nr umowy 6/S/2005-06-15 ważna do 30.06.2010 roku.

W 2007 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kielcach wykonało jedno zlecenie, w

wyniku czego schwytano i umieszczono w schronisku 4 psy. Koszt schwytania i pobytu zwierząt

w schronisku wyniósł 3 242,99 zł.

W 2008 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kielcach wykonało dwa zlecenia, w

wyniku czego schwytano i umieszczono w schronisku 13 psów. Koszt schwytania i pobytu

zwierząt w schronisku wyniósł 13 021,64 zł.

Wszystkie zlecenia były oparte o stałą umowę. Formą płatności za opiekę była jednorazowa

opłata za schwytanie i umieszczenie zwierząt w schronisku.

SEKRE^IARZ GMINY
\\

yowarski



RZĄD MIASTA I GMINY *>w

ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

•ot świętokrzyskie
C

Rż.6052/3/2009 Ćmielów 14.04.2009r.

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

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.Nr.l 12 ,poz.l 198 z 2001 r.) w odpowiedzi na wasz
wniosek dotyczący sposobów i skutków wykonywania zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt na terenie Gminy Ćmielów , Urząd Miasta i Gminy w
Ćmielowie informuje:
l .Gmina nie posiada stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt w 2007 i 2008r.
2.Brak zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych w 2007 i
2008r z powodu braku realizacji wyłapywania.
3.Brak kosztów realizacji zadania w 2007 i 2008r.

Otrzymują:
1. Adresat
2-a/a Z up, BURMjSTRZA

mgrinł^ftiaeusz Chmielecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA



GMR. 6134/4/09
URZĄD MIASTA I GMINY

26-021 DALESZYCE
Pl. Staszica 9

woj. świętokrzyskie
te!./fax 041/317-16-94,317-16-93

Daleszyce, dn. 08.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce w odpowiedzi na Państwa pytania w

sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem przedstawia

poniższą informację:

Ad l . W roku 2007 i 2008 gmina posiadała umowę zawarta z

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o., Kielce ul. Młoda 28.

Ad 2. Rok 2007 - 7 szt.

2008 - 8 szt.

Ad 3. Koszt zadania liczony jest w oparciu o zawartą umowę i załączony aneks.

Średni koszt za wyłapanie i przetrzymywanie psa wynosi 1 200,00 zł.



A N E K S

do umowy 2/S/2007 zawartej dnia 02. 01.2007r pomiędzy Gminą Daleszyce z
siedzibą w Daleszycach pl. Staszica 9, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z
o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Młoda 28, 25-619 Kielce, wpisaną przez Sąd Rejonowy w
Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
0000073861 , (NIP 657-03-86-904, REGON 290416460) o kapitale zakładowym
13.712.000 złotych,

§1

Zgodnie z zapisem §6 umowy zmienia się z dniem 01.04.2008r w §5 umowy zapis dotyczący
opłat jednostkowych za usługi związane z wyłapywaniem i przetrzymywaniem zwierząt w
schronisku. Nowe brzmienie §5 umowy jest następujące:

§5. Strony uzgadniają, że Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie wyliczone w oparciu o
niżej podane ceny jednostkowe:
- przetrzymanie psa przez l dobę 13, l O zł + VAT
- badanie weterynaryjne psa 5,30 zł + VAT
- eutanazja psa wg aktualnych cen zakładu Weterynarii
-1 roboczogodzina pracy łapacza 33,1 Ozł + VAT
-1 roboczogodzina pracy kierowcy 33,10 zł + VAT

•.-,- samochód dostawczy za l km l ,76 zł + VAT

: § 2

Pozostałe zapisy umowy i zmiany wprowadzone późniejszymi aneksami pozostają bez
v zmian

;,,. e s sP°rządzono za zgodą stron w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: l egzempl
P Wykonawcy i l egz. dla Zamawiającego.

arz

KONAWCA

lE&PNl

URZĄD MIASTA I GMINY
28-021 DALESZYCE

P!. Staszica 9
woj, świętokrzyskie

te!7fax 041/317-16-94,317-16-93

ZAMAWIAJĄCY

BUlR
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Urząd Gminy w Dwikozach
27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, www.dvvikozy.gmina.pl,

tel. 015 83-11-471, fax. 015 83-11-404

Dwikozy, dn.03.04.2009 r.

Znak: OŚR 0717/17/09

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

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001r. Nr 112, póz. 1198), Urząd Gminy w Dwikozach przekazuje informację
w formie pisemnej odpowiedzi na postawione przez Waszą Fundację pytania dotyczące
problematyki bezdomnych zwierząt:

1. Gmina Dwikozy nie posiada stałej umowy z instytucją zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i/lub zapewniającą im opiekę gdyż
najbliższe instytucje tj. schroniska dla bezdomnych znajdują się w: Kielcach
i Mielcu w odległości 110 km od Gminy Dwikozy.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba wyłapaniem i przewiezieniem bezdomnych zwierząt
zajmują się pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach.

2. Bezdomne zwierzęta są bezpośrednio po wyłapaniu przewożone do
Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Sandomierzu gdzie
znajduje się przytulisko dla bezdomnych zwierząt.
Dane liczbowe o wyłapanych zwierzętach: w 2007 roku sześć bezdomnych psów
a w 2008 roku osiem bezdomnych psów. Gmina sprawdza warunki bytowe
zwierząt w schronisku podczas przekazania bezdomnego zwierzęcia

3. Obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom realizujemy poprzez
zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia Zakładowi Gospodarki Komunalnej , który to
przewozi zwierzę do w/w przytuliska w Sandomierzu. Gmina ze swojej strony
ponosi jednorazowy koszt wyłapania i dowozu ok. 300 zł oraz opłaca jednorazowo
karmę lub usługi weterynaryjne dla zwierzęcia za około 400 zł.

tkŁukaszek



S t r o n a l z l

Argps/BOZ

Od: <gmina@dzialoszyce.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2009 14:41
Temat: Odpowiedź na wniosek

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce, informuje odpowiednio do pytań wymienionych w punktach:
ad.l Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach
ad.2 psy - szt. 2 (2007 r.), O szt. (2008 r.)
ad.3 2.345,90 zł. - usługa w schronisku.



URZĄD GMINY
28-114 GNOJNO

woj. świętokrzyskie Gnojno,2009.04.07
NIP 655-13-40-870

tel./fax f041)3532038

Znak:Oś-7643/3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS:286138
ul.Garncarska 37A

04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2009r.o udzielenie informacji
dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Gnój nie uprzejmie
informuje:

Ad.l.Gmina Gnojno nie zawierała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
ponieważ występuj ą trudności spowodowane brakiem wolnych miejsc w schronisku.

Ad.2.W 2007r w trzech przypadkach bezdomne psy trafiły do nowych właściciel, w 2008r
8 psów.W ub.roku korzystano z usługi weterynaryjnej w celu uśpienia psa
aby można było go przetransportować do nowego właściciela.

Ad.3.W 2008r.poniesiono koszt 40 zł na usługę weterynaryjną

Jednocześnie informuję,że pojawiające się bezdomne zwierzęta-psy na
terenie gminy otaczane są opieką poprzez dokarmianie oraz poszukiwani są nowi
właściciele chętni do przyjęcia bezdomnego psa i sprawowania nad nim opieki.
Wyłapane zwierzęta jeśli zachodzi taka konieczność przetrzymywane są kilka godzin
w pomieszczeniach (piwnicach) budynku Urzędu Gminy.

Podjęte przez gminę działania w celu znalezienia nowych właścicieli
bezdomnych zwierząt zakończyły się pozytywnie.

z poważaniem

w Janik
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U R Z A U GMINY
20-x;.'b Gowarczów

woj. swie*' > • nyskie
IP 799_iA../i-f,:;

;.
:' i-'<.>aon 000534724

Gowarczów, dnia 06.04.2009 r.
RG.6052/1/09

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 27.03.2009 r. Urząd Gminy w Gowarczowie

informuje, że w przypadku naszej Gminy , która jest gminą wiejską zgłoszeń dotyczących

bezdomnych zwierząt jest niewiele. Większość z naszych mieszkańców opiekuje się swoimi

zwierzętami, zdarza się również , że przygarniaj ą błąkające się psy.

Gmina nie posiada podpisanej umowy z żadnym ze schronisk oraz uchwały określającej

program zapobiegający bezdomności zwierząt.

Na przełomie kilku ostatnich lat mieliśmy dwa przypadki zgłoszenia bezdomnych psów.

W pierwszym przypadku pies został przewieziony przez nas do lecznicy weterynaryjnej

w Końskich , poddany obserwacji z uwagi, że atakował dzieci. Po dokonaniu szczepień

i wykluczeniu wszelkich chorób jeden z mieszkańców naszej gminy zaopiekował się

zwierzęciem. W przypadku drugiego zgłoszenia również pies poddany był obserwacji

i dzięki pomocy Pani Kariny Schwerzler znalazł dom.

Jako Gmina zdajemy sobie sprawę, że działania na rzecz zwierząt winny mieć szerszy zasięg

jednakże ze względu na dość skromny budżet nasz działania ograniczają się jedynie do

bieżącego monitorowania sytuacji na terenie Gminy i w każdym zgłoszonym przypadku

pomocy potrzebującym zwierzętom.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

C*M -rhowi
U M INY
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URZĄD GMINY GÓRNO
26-008 Górno, woj. Świętokrzyskie

Referat Rolnictwa i Ochrony środowiska- Tel.(o41)3023642

tel.: (.41) 30 23 018; fax.: (041) 30 23 009; NIP 657-18-24-766; REGON: P-000542860

www.gorno.pl e-mail: gmina@gorno.pl

Znak: ROŚ 6052/10/09 Górno dnia 01.04.2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia z dnia O l kwietnia 2009 roku Urząd Gminy
udziela informacji na temat:

1. Gmina nie ma podpisanej umowy amowy na wyłapywanie zwierząt udziela
zleceń: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "BAREX" Kazimiera Wajda

2. Koszta wyłapania jednego bezpańskiego psa lub kota wynosi 200,00 zł.
W 2007 roku wyłapano 42 psy na kwotę 8.400,00zł., zaś w 2008 roku 53 psy
na kwotę 10.600,00zł.

3. Łączna kwota w 2007 roku i 2008r. wyniosła 19.000,00 zł. .
Na każde zrealizowane zlecenie była wystawiana faktura. /N

/ i

SEKRETARZ

Jacek



GMINY IWANISKA
27-570 Iwaniska

ka Iwaniska 2009 04.17.

863-124-95-81

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 marca 2009r pt. „Wniosek o udzielenie informacji
publicznej" informuję:

Ad. l/ W 2007 i 2008 roku Gmina Iwaniska występowała do „Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 203 w sprawie zawarcia umowy na wyłapywanie
i przyjmowaniebezdomnych zwierząt, lecz nie otrzymała żadnej odpowiedzi. W trakcie

telefonicznej rozmowy z w/w Schroniskiem zapadła odpowiedź zmotywowana brakiem wolnych
miejsc w schronisku.
Ad.2/ Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Iwaniska należą do rzadkich przypadków, zaś
były przypadkach złowienia bezdomnych psów, które zostały oddane nowym właścicielom,
gdzie zaistniała kradzież. Zwierzęta zostały tam chętnie przyjęte.
Ad.3/ W przypadku pojawienia się bezdomnych zwierząt zostają one wyłapywane przez
pracowników Grupy Interwencyjnej pracujących w Urzędzie Gminy.
Do dnia dzisiejszego na ten cel Urząd nie poniósł dodatkowych kosztów.



U R Z Ą D MIEJSKI
uł. 11 Lisi , , 33

2O-;-.

IUIT-ll-7082-3/09 Jędrzejów,2009-04-27

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. uprzejmie informuję, że

1. Gmina Jędrzejów od 1999r ma podpisaną umowę na wyłapywanie i transport

bezdomnych zwierząt z Zakładem Usług Komunalnych w Jędrzejowie oraz

umowę z 1999r z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kielcach na

przetrzymywanie psów w schronisku w Dyminach.

2. W 2007 roku zostały wyłapane i odwiezione do schroniska 34 szt. psów

a w 2008r - 31 szt.

3. Łączny koszt realizacji całego zadania wynosił w roku 2007 - 36 tyś. zł

w tym przetrzymywanie psów w schronisku - 31 tyś. zł i 5 tyś. zł transport

i wyłapywanie. W 2008 roku wydatkowano 35 tyś. zł z czego 30 tyś. za

przetrzymywanie psów w schronisku i 5 tyś. zł wyłapywanie i transport.

Płatność realizowana jest każdorazowo za umieszczenie w schronisku na

podstawie faktur.

Wydziału
Infras

mgr <nĄ Martaedzlk-Prawda



Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

ul. T, Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka ,
tel. (0-41) 352-19-37 fax (0-41) 352-19-56 Kazimierza^elk^^^

Znak: NROŚ-7015-05/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r. informujemy, że Gmina Kazimierza
Wielka już od 1999r. posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o„ ul. Młoda, Kielce, które posiada
schronisko dla zwierząt. Schronisko to posiada wykaz ilości zabranych zwierząt z terenu
gminy w poszczególnych latach.
Na koszt wyłapania psa składały się koszty związane Ł przetrzymaniem psa, badaniem
weterynaryjnym, roboczogodzina pracy łapacza, roboczogodzina pracy kierowcy, samochód,
w odniesieniu do stawek jednostkowych za godzinę i dobę przetrzymania psa oraz l km
całość ok. 86,36 zł + VAT, stawka ta zmienia się w zależności od podanych wyżej
wskaźników. ,



URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
Tel. 041 36 76 661 - sekretariat, 041 36 76 000 - centrala UM, Fax 041 34 32 030; www.um.kielce.pl

GKI. 7080/2/2009 Kielce, dnia 8 kwietnia 2009r.

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

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 27.03.2009r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
w Kielcach informuje, iż w dniu 15 stycznia 2007r. pomiędzy Miastem Kielce,
a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach została zawarta umowa
na wyłapywanie na terenie Miasta Kielce bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki.
Umowa obowiązuje od 15 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe, miesięczne w wysokości 40508,75zł.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie roku 2007 w schronisku przebywało 588 psów
i 94 koty. Natomiast w roku 2008 w schronisku przebywało 406 psów i 72 koty.

Należy nadmienić, że w trakcie roku przeprowadzane są adopcje: w roku 2007
adoptowano 385 psów i 62 koty, w roku 2008 adoptowano 270 psów i 68 kotów.

DYREKTOR WYDZIAŁl

Urząd Miasta Kielce posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

wg normy PN-EN ISO 9001:2001, PN-ISO/IEC 27001-2007 i wymagań SPZK



Argos/BOZ

Od: "Mariusz Wrzoskiewicz" <m.wrzoskiewicz@kije.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 28 kwietnia 2009 10:37
Temat: wiadomość.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji na
temat" opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem", Urząd gminy w Kijach
uprzejmie informuje, że została zawarta umowa Nr 9/S/2007 z dnia 02.07.2007r na czas
nieokreślony z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. zo.o w Kielcach na
"Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kije i ich przetrzymywanie w Schronsku
dla Bezdomnych zwierząt w Kielcach".

Do chwili obecnej gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem
bezpańskich zwierząt, ponieważ nie wpłynęło takie zgłoszenie. Natomiast zostały
odnotowane skargi mieszkańców dotyczące psów wypuszczanych przez sąsiadów i
pozostawinych bez opieki.



SA/

Klimontów-dnia 2009-04-07
on: 000534

R 6052-2-09

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

Urząd Gminy w Klimontowie w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 27 marca 2009 r.
poniżej podaje informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania,.opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

l. w latach 2007-8 gmina nie miała stałych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i nie zapewniała im opieki.

Otrzymują;

lx-adresat
l x-a/a ten



URZĄD
29-120 KLUCZEWSKO

tel. (0-44) 781-42-46; 781-42-44
fax (0-44) 781-42-24
woj. świętokrzyskie

lięiemfyfifcatoi- OOOB34842

Znak: B7610/8/09

Kluczewsko; 2009-04-07

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarskiego 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 27 marca 2009 roku Urząd Gminy w
Kluczewsku informuje, że gmina Kluczewsko w latach 2007 i 2008 nie podpisywała
umów na wyłapywanie zwierząt.
Na terenie gminy nie ma problemu z bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta takie
pojawiają się sporadycznie w okresie grzybobrań, lecz są przyjmowane przez
gospodarstwa z terenu gminy.



,w

U R Z Ą D
M I A S T A I GMINY

26-200 Końskie
u!. Partyzantów Nr 1
woj. świętokrzyskie

Znak: UKO.GJ. 708 - l / 1 8 / OJ

Końskie, 2 .0-1200^

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „ Argos'

ul. Garncarska 31 A

04 - 886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r. dotyczące sposobu
wykonywania opieki na bezdomnymi zwierzętami informuję, że wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Końskie zajmuje się
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Kielcach ul. Ściegiennegc 203, z którym Gmina Końskie ma
zawartą urno we.

W roku 2007 wyłapano i umieszczono w schronisku 37 bezdomnych
psów natomiast w roku 2008r. 35 szt.

Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, leczenie psów potrąconych przez
samochody oraz obserwację psów, które ugryzły ludzi, w roku 2007 gmina
wydatkowała kwotę 36.712 zł. natomiast w roku 2008r. 33.063 zł.

Należności za wykonaną usługę regulowane są każdorazowo po
wyłapaniu psów i przetrzymaniu ich w schronisku przez okres 2 m-cy.

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a



Koprzywnica dn, 20-04-2009r.
wKOPRZYWNICT

ul. 11 Listopada 88
woj. świętokrzyskie

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt: Argos"

Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

dot. pisma z dnia 27.03.2009r.

Ad. 1.
Gmina nie miała w 2007 i 2008r. statej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnienie im opieki. Współpracujemy z miejscowym lek. wet.
prowadzącym prywatna praktykę pn. „Gabinet weterynaryjny,,.
W roku 2007 i 2008 leczone były po potrąceniu przez samochód dwa psy.
W trakcie leczenia przebywały na terenie lecznicy. Po zakończeniu zostały
przekazane osobom prywatnym do gospodarstw rolnych w Koprzywnicy
i Postronnej. Wystąpił jeden przypadek porzucenia ciężarnej suni, która
została przekazana do schroniska w Sandomierzu.

Ad.2. W 2007r. koszt ieczenia wyniósł 110 złotych, zaś w 2QGQr--łącznie^"
z przekazaniem do schroniska 437,88 złotych.

Ad. 3. Łączny koszt realizacji całości zadania w 2007 i 2008r. wyniósł 547,88
złotych w tym za leczenie zapłata po wystawieniu faktury. Umieszczenie
w schronisku wraz z zapasem karmy , bez dodatkowej opłaty środkami
finansowymi.

Ponadto informujemy, iż Gmina Koprzywnica położna jest w enklawie gmin
wiejskich w dalekiej odległości od dużych aglomeracji miejskich i nie występuje
problem bezdomności zwierząt, jedynie sporadyczne, pojedyncze przypadki.

Otrzymują:

Adresat.
A/A.



URZĄD GMINY
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej l

woj. świętokrzyskie

Krasocin d„„ 08.04.2009

G Pi R 6073- W/04/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul.Garncarska 37A

04- 886 Warszawa

Urząd Gminy w Krasocinie odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji

publicznej z dnia 27.03.2009r/data wpływu 02.04.2009rA informuje, że gmina w 2007

i 2008r. nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i nie posiada danych

liczbowych o zwierzętach wyłapanych.

Nadmieniamy iż gmina w 2008r zwracała się z prośba do Przedsiębiorstwa Usług

Komunalnych Spółka z o. o ul. Młoda w Kielcach o zawarcie umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

W styczniu 2009r pisemnie powtórzyliśmy prośbą o zawarcie umowy.

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację o braku możliwości zawarcia umowy/

z możliwością zawarcia stosownej umowy w późniejszym okresie/ z uwagi na brak miejsca

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

zef Siwek



b R G W ' f t & W & Lipnik dnia 30.04.2009 r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.03.2009 r
w sprawie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" Urząd Gminy w Lipniku
informuje:

1. Gmina Lipnik w 2007 i w 2008 nie miała umów stałych i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

2. Na terenie gminy Lipnik w 2007 i 2008 roku nie zgłoszono ani nie stwierdzono żadnego
przypadku wyłapywania bezdomnych zwierząt. W związku z powyższym tut. Urząd nie
ponosił żadnych kosztów na realizacje tego zadania.

mgr Wojciem
Sekretarz
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STRAŻ GMINNA W ŁACOWIE
ul. Słupska 3

26-025 Łagów, tal, (041) 3074986
wpj, świętokrzyskie

10230 P . 0 0 1 / O O l

Łagówdnia:14042009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa.

NOTATKA URZĘDOWA

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r Urząd Gminy w Łagowie udziela
informacji na zadane w treści pisma pytania.
1.
- W 2007r Gmina nie udzieliła żadnych zleceń na wyłapanie i zapewnienie bezdomnym psom
opieki.
- W 20QSr gmina udzieliła 2 zlecenia na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z
terenu Gminy Łagów. Zwierzęta odwieziono do Mieleckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt.
2.
W 2008r zostało odwiezionych i przyjętych 6 szt. psów na koszt gminy.
3.
Koszt realizacji całego zadania był 3600zł płatne faktura-przelew.

Straży



URZAD GMINY LOPUSZNO
^ C , i-ł^l/FTUCMP

Znak: RiG-6052/12/09
Łopuszno, dnia 20.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009r. Urząd Gminy w Łopusznie woj.

świętokrzyskie niniejszym informuje, że w latach 2007 i 2008 na terenie naszej gminy nie

zachodziła potrzeba zawierania umowy na wyłapywanie zwierząt. Najbliższe schronisko dla

zwierząt znajduje się w odległości 40 km. w Kielcach - Dyminach dla miasta Kielce.

Teren wiejski charakteryzuje się tym, że wszyscy wszystkich znają a psy zazwyczaj mają

swoich właścicieli.

Celem uczulenia na problem psów „bezpańskich" Gmina dwa razy w roku wysyła Apele

do wszystkich sołectw przypominające o obowiązkach właścicieli wobec zwierząt zgodnie

z wymogami Ustawy o ochronie zwierząt.
f

Z up.

mgr inżfZ(
KierowniKlMf;

i Gosp'

TA

'eijafin
u Rolnictwa
runtafmi



Od: "UG Łubnice" <lubnice@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 15 kwietnia 2009 08:26
Temat: odpowiedz

Urząd Gminy Łubnice
Łubnice 66a
28-232 Łubnice
woj.świętokrzyskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 roku uprzejmie informuję, że Gmina Łubnice nie posiadała podpisanej
stałej umowy na lata 2007/08 i nie zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Gmina Łubnice jest gminą typowo rolniczą. Od długich lat problem bezdomnych zwierząt nie zainstniał, co powoduje,
że nie ponosimy kosztów z tym związancych.

Z poważaniem Leszek Ziółek Sekretarz Gminy Łubnice.

(20090414)
Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 4008

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Smart Security.
h ttp l //ww w. ęse t.pl l u b http://www.eset.com



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Góra, Kostomloty II 133a
N P 959-1 6-1 3-330 Regon 292859322
tel.041303-20-21 fax 04! 303-20-22

Miedziana Góra, 03.04.2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Miedzianej Górze informacje, że:
1) w roku 2007 i 2008 roku nie zawieraliśmy umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt, ponieważ do 2008 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w
Kielcach wykonywało tą usługę po telefonicznym zgłoszeniu

2) Zakład zlecił :
- w 2007r Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych wyłapanie i przetrzymanie w
schronisku 3 bezpańskich psów ,
- w 2008 r PZP Włoszczowa odbiór i utylizację nieżywego psów oraz l padłej
świni

3) za 2007r. koszt całego zadania wyniósł 3192,2 zł (opłata jednorazowa za
wyłapanie oraz stawka za każdy dzień umieszczenia w schronisku).
Za 2008r koszt całego zadania wyniósł 525,5 zł ( opłata jednorazowa za odbiór i
utylizację nieżywych zwierząt)



URZĄD GMINY
ul. Centralna 9
26-080 MNIÓW

pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
Mniów, dnia 2009-04-27

Znak: OSPG.0717-6/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

ad. 1
W roku 2007 gmina Mniów udzielała zleceń na odłów i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na rzecz
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kielcach. W roku 2008 zawarto stałą umowę z tym
podmiotem.

ad. 2
W 2007 i 2008 roku odłowiono i umieszczono w schronisku po 6 psów.

ad. 3
Płatność za opiekę w 2007 roku kalkulowana była następująco:
przetrzymywanie w schronisku -12,80 + VAT za dobę
badanie weterynaryjne - 5,20 + VAT
1 roboczogodzina pracy łapacza - 32,30 + VAT
1 roboczogodzina pracy kierowcy - 32,30 + VAT
samochód dostawczy -1,72 + VAT za kilometr
Łączny koszt usługi wyniósł ok. 10 tyś. złotych.

W 2008 roku stawki wynosiły:
przetrzymywanie w schronisku -13,10 + VAT za dobę
badanie weterynaryjne - 5,30 + VAT
1 roboczogodzina pracy łapacza - 33,10 + VAT
1 roboczogodzina pracy kierowcy - 33,10 + VAT
samochód dostawczy -1,76 + VAT za kilometr
Łączny koszt usługi ok. 10 tyś. złotych.



URZĄD GMINY
w Morawicy

ul. Kielecka 38
26-026 MORAWICA
woj. świętokrzyskie

tel. 041 -3 H -46-92, fax 041 -311 -46-90
000550686

Znak: RG/7062/11/09

Morawica, dn. 13.05.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.04.2009 r. Urząd Gminy w Morawicy

informuje:

1. W latach 2007 - 2008 opieką nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem

zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy. Zakład miał podpisaną

umowę zlecenie na usługę wyłapywania bezpańskich zwierząt wraz z usługą

schroniskową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kielcach ul. Młoda 28.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej nie prowadził statystyki wyłapanych zwierząt.

3. Koszty realizacji tego zadania wyniosły w latach 2007-2008 około 15.000 zł.

W kwocie tej mieści się złapanie psa, badanie go przez lekarza oraz umieszczenie

w schronisku.

2 ujzOyyÓJTA

. in Dziewięcki
Zastępca Wójta



U R Z Ą D G M I N Y
^ffrllSS?11™* Moskorzew 04.05.2009r

UG. 7061/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane ustawą o ochronie
zwierząt Urząd Gminy w Moskorzewie informuje :

1. Gmina nie miała w 2007 i 2008 roku podpisanych stałych umów i nie udzielała
zleceń na wyłapywanie i opiekę bezdomnych zwierząt.

2. Zwierzęta bezdomne wyłapywane były we własnym zakresie i przekazywane pod
opiekę osobom mogącym ją zapewnić.

3. W 2007 i 2008 roku na terenie gminy zostało złapanych 7 psów. Zwierzęta
zostały przekazane w zamian za opiekę mieszkańcom gminy.

>nż, Jaromaw Klimek



U R Z Ą D G M I N Y
28-362 NAGŁOWICE; ul. Mikołaja Reja 9

teEjfókxR3©B3&®044i54672010
REGON 000540067: NIP: 656-14-75-293

woj. świętokrzyskie

Nagłowice 2010-06-08

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

W nawiązaniu do Waszego wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie,, Urząd Gminy w Nagło wicach informuj e jak niżej :

l .Gmina Nagłowice w latach 2007- 2008 nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i / lub zapewnienie im dalszej opieki. Jeżeli taki przypadek
zaistniał, zlecany był każdorazowo osobie prywatnej zajmującej się tymi sprawami
zamieszkałej w miejscowości Jędrzejów.

2.W roku 2007 były to 3 przypadki w roku 2008 - 2 przypadki wyłapania
bezdomnych zwierząt / psy /, płatne gotówką po uprzednim wystawieniu rachunku,
które opiewały na łączną kwotę 500,00 zł. Zwierzęta te zostały ulokowane u osób
prywatnych, którzy wyrazili chęć ich zabrania.
Również były 2 przypadki ulokowania bezdomnych psów w Stowarzyszeniu

Obrony Zwierząt w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów. Koszt ich
utrzymania w okresie 37 dni opiewał na kwotę 222,00 zł, zwierzęta te przeszły na
własność w/w Stowarzyszenia a następnie zostały adoptowane.

iewiorek
Zastępca Wójta

1 avi/J (J- )

in



dll.IPt ^:M>: 5

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos**

ul. Garncarska 37 A

Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie i n K > r m u c j i p u b l i c z n e j z dnia 27 marca 200 •

( r/a J ( j i i i u i y u Nowej Słupi praesyil odpowiedzi na zadane pytania,

AcLL

Gmina Nowa Słupia w 2007r. i 2008r. miała zawarte nw. omowy z Przedsiębiorstwem ! : :s!ug

Komunalnych Sp, z o.o. Kielce, ul. Młoda 28, w przedmiecie ,: , .W\h«p\ warn; bezdomi

PMIW ? ieivnu g n i H i \ Nowa Słupia i ich pn&ctizyinywBtłic v- Schronisku JL* Uc/dMnir

Zwicr/ąt \\ Kielcach*',

Umowa Nr 7 S. 2005 zauuria w dum lj8,06.2lK)5r. na okres od dnia OS.06.20()5r. do 3 J .05.2008r.

Umowa Nr 5 S 2ong zawarta w dniu ()l,06.200Hr. na okres ód dnia (H,06.2(X)Sr. do 3 1 . Q 5 , 2 ( J i O r ,

W roku 2007 z terenu Gminy Nowa Słupia wyłapano l i szt, bezdomnych ps<nv,

Koszl usług wykonanydi praez «w. Bftnę wyaiftd - !.; 64S,?3 zL

W roku 2008 z terenu Gminy Nowa Słupia \\ \ iapano 15 s/.t. hc/domfn !ch psów.

Kos/i u^kig wykonanych przez wvv. ilnnę wyniósł - J 6 470,13 "ń,

Opłaia za przeltyyrnywaoie każde? sztuki zwierzęcia w schronisku pobiera1!;! jest jednorazow:o

; slanowia wLisjiosc schroniska.



Nowy Korczyn 2009.04.07
2 8 - l 3 (s Noi,.v). Korczyn

woj. świętokrzyskie

Znak; ITS-6135/07/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

UL.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r w sprawie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami, Urząd Gmniny niniejszym informuje;

1. zlecenie gmina zawarła z lek. wet. P. Wiesławem Zych,który wyłapuje bezdomne
zwierzęta i zawozi je do przytuliska dla zwierząt w Busku Zdroju.

2. Gmina w roku 2007 jak również 2008 poniosła jedynie koszty obsługi weterynaryjnej.
3. Nadmieniamy ,że w roku bieżącym ponieśliśmy koszt 500 zł za umieszczenie psa

w przytulisku w Busku Zdroju.

J T A

tof Woflai
INSPEKTÓW
BołniGtw»



Urząd Gminy w Obraaowie

27-641 OBRAZÓW 14.04.200*
wcg. świętokrzyskie

tal. 015 80o 51 62. fcx 015 836 55 51
GR. 6052/2/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Obrazowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.04.2009r

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

wyłapywanie" informuje, że gmina w 2007 i 208 r nie miała podpisanych stałych umów ani

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz żadne zwierze nie było utrzymywane na

koszt gminy w 2007 i 2008r .

Z poważaniem

Otrzymują:

l x adresat

l x a/a



urząd ©miny w
ul Nadstawie 1
28-220 Oleśnica

REGON 00054728? Oleśnica 14.04.2009r.

Znak: RBiGZ 6052/1709

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie danych na temat
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Gminy w
Oleśnicy informuje:

1. 2. 3. Gmina w latach 2007 i 2008 nie posiadała stałych umów , nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienia im opieki.

Z \jp. Wójta

Marianna roniewiarska
Se/frete,7 Gminy



Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie

woj. świętokrzyskie
Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów
0 0 0 5 2 5 3 3 1

Znak: RG 7081/3/2009

Opatów, dnia 6.IY.2009 r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27 marca br. w sprawie
ochrony bezdomnych zwierząt, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje:

1. Uchwałą nr XIX/109/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r Rada Miejska
w Opatowie ustaliła zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie Gminy Opatów. Projekt uchwały, przed jej podjęciem przez Radę został
pozytywnie zaopiniowany przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Krakowie ul. Floriańska 53 oraz Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Opatowie.

2. Od marca 2004 r Gmina Opatów zawiera roczne umowy z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kielcach , na wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Opatów i ich przetrzymywanie w
prowadzonym przez to przedsiębiorstwo Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Kielcach Dyminach.
Aktualnie obowiązującą umową (trzyletnią) jest umowa Nr 3/S/2007 z dnia
l lutego 2007 r, zawarta do dnia 31 .XII.2009 r , oraz aneks do tej umowy.
Umowa określa między innymi sposób wyłapywania bezdomnych psów, zasady
przetrzymywania ich w schronisku, koszty oraz sposób zapłaty.

3. W roku 2007 z terenu miasta i gminy Opatów wyłapanych
zostało i zabranych do schroniska 22 szt. bezdomnych psów a w roku 2008
20 szt. bezdomnych psów.

4. W roku 2007 z budżetu Gminy Opatów na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 19.990,57 zł, a w roku 2008
22.242,00 zł. (w tym zakup klatki i poskromu dla psów 2.195,44 zł)

5. Forma płatności - oparta na bieżącej ewidencji przebywających
pod opieką w schronisku zwierząt. Schronisko wystawia nam fakturę za ilość
wyłapanych w danym dniu bezdomnych psów, usługę weterynaryjną oraz
przetrzymanie tych psów przez okres 60 dni, po kosztach ustalonych w umowie.



Osiek dn. 15.04.2009r.

B.R.III.6134/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 02 kwietnia 2009r. Urząd Miasta i Gminy w Osieku
udziela odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania:

Ad.l. Gmina w 2007 i 2008 roku nie zawierała stałych umów i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

Ad.2. W roku 2007 i 2008 gmina nie wyłapywała bezdomnych zwierząt i nie utrzymywała
na koszt gminy.

Ad.3. Gmina nie umieszczała bezomnych zwierząt w schronisku, w związku z tym nie
ponosiła żadnych kosztów związanych z opieką nad zwierzętami.

Z up. Bu;-m.'s!rza Miasta i Gminy

Inspektor &•*, Oer.rony Środowiska



OSTROWIEC
Świętokrzyski

URZĄD MIASTA
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5

URZĄD MIASTA
Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski, 02.04.2009 roku

Znak: WGK.IVf.6073/1- 19/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

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

W odpowiedzi na pisemny wniosek z daia 27 marca 2009 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wyj onywania zadania ..opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt -- Wydział
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje poniżej

Ad.1. W roku 2007 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski miała zawarte stałe umowy z niżej
wymienionymi podmiotami :

a) z Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
i transport bezdomnych zwierząt,

na wyłapywanie

b) ze Schroniskiem dla Zwierząt w Mielcu - na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do
schroniska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

c) z Lecznicą Weterynaryjna w Szewnie k/ Ostrowca Świętokrzyskiego na świadczenie
usług weterynaryjnych (obserwacja bezdomnych zwierząt w kierunku wścieklizny,
leczenie bezdomnych zwierząt. eutans/ju w koniecznych, prawnie dozwolonych
przypadkach).

W roku 2008 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski iniaia również zawarte stałe umowy w zakresie
świadczenia usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Były to te same
podmioty, które świadczyły dla Gminy usług; -. \v/w zakresu w 2007 roku, przy czym wybór
Wykonawcy każdorazowe: następowa! t- ~& .;hcvvuuiern trybu negocjacji z oferentami.

Polska Nagroda Jakości
IX edycja 2003

Laureat
Organizacje Publiczne

KRZEMOWA
GMINA2002

tel.:041 2672 100 do 109
fax:041 2672 110

www.um.Ostrowiec.pl um@um.Ostrowiec.pl
Certyfikat systemu jakości

Nr 6721/1/2002



Ad.2. W roku 2007 ZUM dostarczył łącznie do Schroniska dla Zwierząt w Mielcu 56 sztuk
psów, z czego 44 psy pochodziły z Lecznicy w Szewnie( po obserwacji weterynaryjnej lub
leczeniu) zaś pozostałe 12 sztuk psów pochodziło bezpośrednio z interwencyjnych
wyłapywań ( ich transport do Schroniska następował w tym samym dniu co wyłapanie).
Natomiast w roku 2008 odwieziono do Schroniska dla Zwierząt w Mielcu 135 sztuk psów
oraz 4 koty. Łącznie ZUM złapał 150 sztuk dorosłych bezdomnych zwierząt ( 146 psów
i 4 koty ) oraz 7 ślepych miotów szczeniąt i 4 ślepe mioty kociąt Z tego 61 sztuk zostało
odwiezionych bezpośrednio do Schroniska w Mielcu a 89 sztuk trafiło do Lecznicy
Weterynaryjnej w Szewnie, z czego 9 szt. poddano eutanazji(stan agonalny), 78 szt.
po zakończeniu obserwacji weterynaryjnej zostało odwiezionych do Schroniska w Mielcu
a 2 sztuki(psy) oddano do adopcji osobom fizycznym. Wszystkie ślepe mioty zostały
uśpione.

Ad.3. Koszty realizacji zadania.

Lp.

I .

2.

o

4.

Rodzaj realizowanego zadania

Wyłapywanie i transport bezdomnych
zwierząt

Usługi weterynaryjne

Przyjmowanie zwierząt do Schroniska,
opieka nad zwierzętami

Całkowity koszt realizacji zadania :

Koszty realizacji

w roku 2007

22.218,00 zł

8.651,66 zł

42.900,00 zł

73.769,66 zł

Koszty realizacji

w roku 2008

37.635,20 zł

14.586,25 zł

72.850,00 zł

125.071,45 zł

Płatność za wykonaną usługę następowała każdorazowo po jej wykonaniu i nadesłaniu
faktury Vat. W przypadku świadczenia usługi przez Schronisko dla Zwierząt formą płatności
była jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia w Schronisku.

IM acsselnik
Wydziału Gospodarki Komunalne;



Ożarów, dn. 08.04.2009r.

BURMISTRZ OŻAROWA

B.IV.7081/l/09r

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 roku na temat „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" - Burmistrz Ożarowa przesyła w
załączeniu w/ w dane tj;

• Gmina posiada zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. Ul. Młoda 28,
25- 619 Kielce.

• W roku 2007 Gmina wyłapała 35 psów,
• W roku 2008 Gmina wyłapała 21 psów,
• Koszt realizacji w roku 2007 wyniósł 19.284 zł - płatne przelewem

jednorazowo za umieszczenie w schronisku,
• Koszt realizacji w roku 2008 wyniósł 21.164 zł - płatne przelewem

jednorazowo za umieszczenie w schronisku,

B U R M S T R Z



URZĄD GMINY
28-133 Pacanów

ul. Radziwiitówka 2, woj. świętokrzyskie
tel. 041/3765403 fax 041/3765980

M!P 655-11-84-418 REGON 000548710

Znak:ROŚ.6134/4/09 Pacanów.2009.04.14.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

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

Dotyczy pisma z dnia 27.03.2009r.w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

l.Gmina Pacanów od 2001r. do nadal posiada stałą umowę zawartą na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych ,Spółka z o.o. w Kielcach
Zwierzęta te bezpośrednio umieszczane są w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w
Kielcach
2.W 2008r. -wyłapano Sszt.zwierząt bezdomnych na koszt gminy i zapewniono im opiekę w
Schronisku na koszt Gminy, W 2007r.-0-.
3.W 2008r. koszt realizacji całego zadania wynosił 7.555.76zł, forma płatności za opiekę;
jednorazowa umieszczenie w schronisku i opiekę zwierzęcia. W2007r.-0-.
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Piekoszów, dnia 03.04.2009 r.
RGG.6052/9/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009 r. w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie, Urząd Gminy w Piekoszowie informuje:

1. W roku 2007 Gmina nie posiadała umowy ze Schroniskiem na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z uwagi na nie wyrażanie zgody przez P.U. K na zawarcie
umowy z Gminą
Wyłapywanie odbywało, się na podstawie jednorazowych zgłoszeń do
Schroniska.
Natomiast w 2008 r. została zawarta umowa nr 9/S/2008 z dnia 23.09.2008 r.
na wyłapywanie bezdomnych psów z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
w Kielcach, które prowadzi schronisko dla zwierząt. Umowa ta przewiduje
również w § 2 pkt 2 przypadki awaryjne.

2. W roku 2007 wyłapano - O
W roku 2008 wyłapano 23 psy . Wyłapane psy przez łapaczy były bezpośrednio
przewożone do schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 24.484,00 zł. Forma płatności to przelewem
po otrzymaniu faktury ze Schroniska.

Gmina ściśle współpracuje z samorządem lekarsko- weterynaryjnym gminnym i
powiatowym.
Przypadki łamania przepisów o ochronie zwierząt są kierowane do organów
ścigania.

Popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony zwierząt jest realizowana poprzez:
prelekcje w szkołach, ogłoszenia ,które są podawane do publicznej wiadomości,
wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i przez sołtysów w poszczególnych
miejscowościach.

Informuje się ,że Gmina Piekoszów jako jedyna gmina wiejska w województwie
świętokrzyskim podjęła konkretne działania w celu budowy własnego schroniska
dla zwierząt. W chwili obecnej posiadamy grunt pod budowę i wydaną decyzję o
warunkach zabudowy.



WÓJT GMINY
PIERZCHNICA

woj. świętokrzyskie

Pierzchnica, dnia 09.04.2009r.

Znak: 6134/2/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r. znak: S W 62 , w sprawie

„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem związku

z realizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

(Dz.U.2003r., Nr 106,poz.l002 z późn.zm.) uprzejmie informuję , że został

uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Pierzchnica dotyczący także ochrony zwierząt.

Regulamin ten został zatwierdzony na sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia

2007r uchwałą Nr VIII/27/07 i rozpropagowany w miejscowej prasie lokalnej.

Ponadto gmina współpracuje w w/w zakresie z miejscowymi lekarzami

weterynarii.

W przypadku łamania przepisów o ochronie zwierząt sprawy będą kierowane do

organów ścigania.

mgr inż. Anetfzej Łopaciński



Urząd Miejski w Pińczowie
Referat ds. Organizacji

Rob6t Publicznych pjńczów 1Q ̂ .^ 2QQQ

ORP.I-7050/7/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 r. uprzejmie informuję:

1. Gmina Pińczów w latach 2007 i 2008 miała podpisane dwie umowy:
- jedna z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach , ul. Młoda
28 na „ wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pińczów i ich
przetrzymanie w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach",

- druga z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Pińczowie, ul. Słabska 13 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Pińczów, zapewnienia koniecznej opieki weterynaryjnej oraz ich przetrzymywania
do 72 godzin do chwili przejęcia zwierząt przez pracowników schroniska w
Kielcach.

2. W 2007 roku z terenu Gminy Pińczów wyłapano i przekazano do schroniska 17
psów,
W 2008 roku z terenu Gminy Pińczów wyłapano i przekazano do schroniska 21
psów.

3. Na realizację całego zadania związanego z realizacją ochrony zwierząt Gmina
Pińczów wydatkowała kwoty: za 2007 rok - 44 467,79 zł,

za 2008 rok - 43 042,42 zł.
Zgodnie z umową z PGKiM Sp. z o.o. w Pińczowie zapłata za umowę była
comiesięczna ryczałtem w wysokości 2 500zł brutto.
W przypadku umowy z PUK Sp. z o.o. w Kielcach zapłata następowała na
podstawie wystawionych za każdorazową usługę faktur w oparciu o
wyszczególnione w umowie ceny jednostkowe.

Rifefptu
ds. Organizacji R^Wt Iglicznych

xi
mgr inż.



MIASTO i GMINA POŁANIEC

TI/IK-1/7061/04/2009 Połaniec 2009.04.16

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy na terenie Miasta i Gminy Połaniec

usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej w Połańcu, które posiada podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych Sp. z o.o. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach.

W roku 2007 wyłapano 19 sztuk bezdomnych zwierząt, w 2008 roku 11 sztuk

Koszt realizacji w 2007 roku wynosił 20522,10zł, natomiast w 2008 roku wynosił

11481,45zł.

Gmina ponosi koszty za złapanie dowiezienie do schroniska, przetrzymanie w schronisku

oraz za usługę weterynaryjną.

Z poważaniem:
Z up. BURMISTRZA

inż. Jaro&tWKądziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sporządził:
Danuta Bobrowska
Inspektor ds. infrastruktury komunalnej
Tel 015 8650 408

Urząd Miasta i Gminy tel. +48(15) 86-50-305 www.polaniec.pl
28-230 Połaniec fax +48(15) 86-50-328 sekretariat@umiq.polaniec.pl
ul.Puszczańska 27 NIP MiG 866-15-80-228



URZĄD GMIN*
" 29-135 Radków 99

tel.(034)3541120
NIP57? 16-46-58?

Nr GKiR.V.6134/l/2009 Radków 20.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r. Urząd Gminy w Radkowie informuje:

• Ad. l W roku 2008 Gmina zawarła umowę Nr 11/S/2008 z Przedsiębiorstwem

Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Młoda 28, 25-619 Kielce

na Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Radków i ich

przetrzymywanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach.

• Ad. 2 Na terenie tutejszej Gminy zjawisko bezdomnych zwierząt występuje

sporadycznie, w roku 2007 przekazaliśmy do w/w schroniska jednego

bezdomnego psa, wcześniej podobne zdarzenia nie miały miejsca.

• Ad. 3 W roku 2007 Gmina jednorazowo zapłaciła kwotę 1442,18zł za złapanie

i umieszczenie psa w schronisku.

Sporządził:

Piotr Woj dała

Z poważaniem.

/W Ó J T / M I N Y



URZĄD GMINY RADOSZYCE
ul. Żeromskiego 28

26 - 230 Radoszyce
Radoszyce, dn. 06.04.2009 r.

Znak: ROŚ. 6134-2/09

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

W związku ze otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Radoszyce informuje, że :

1. W latach 2007 i 2008 gmina nie miała podpisanych stałych umów oraz nie udzielała
żadnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

2. W związku z brakiem umów i zleceń brak jest danych liczbowych o zwierzętach
wyłapywanych i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2007 i 2008., a tym samym
brak kosztów realizacji i form płatności całego zadania.

Z poważaniem
Paweł Binkowski

KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa i Ochrony Środowiska



696 Raków dnia 03.04.2009

7614/22/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji

na temat sposobu wykonywania zadań nad opieką nad bezdomnymi zwierzętami Urząd

Gminy w Rakowie odpowiada na zadane w piśmie pytania.

1. W latach 2007-2008 gmina nie zawarła stałej umowy oraz nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W latach 2007-2008 na terenie gminy nie wykonywano czynności związanych

z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

3. W roku 2007 oraz w 2008 roku gmina nie poniosła kosztów związanych z opieką

nad bezdomnymi zwierzętami.

Z upoważnienia Wójta

mgr inż.
KlERO

Rolnictwa Budyflfctf a i Geodezj.



URZĄD GMIHY
26-242 Ruda Maleniecka

woj. świętokrzyskie
te!. 041 373-13-40, fax 041 373-13-41 _
NIP658-J4-57424 Regon 001232847 Ruda Maleniecka, 01.04.2009r.

Znak: ZR - 6077/1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2009r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania: „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej informuje, iż:

- Gmina nie posiada własnego schroniska;

- W latach 2007 - 2008 gmina nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała zleceń

z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt czy też zapewniania im opieki;

- Gmina nie umieszczała zwierząt w schronisku, nie współpracowała z żadnym schroniskiem
w tym zakresie;

- Gmina nie ponosiła w latach 2007 - 2008 kosztów z tytułu realizacji wymienionego wyżej

zadania.
,--••—*)

ZASTĘPCA WÓJTA
( t •''

Piotr/Piec
v



WÓJT GMINY RYTWIANY
28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15

pow. staszowski
woj. świętokrzyskie

Os. 7134/1/09 Rytwiany,dnia 2009.04.10

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do
Urzędu Gminy w dniu 02.04.2009r dotyczący sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuje, że:
- w dniu 10.07.2005r Gmina Rytwiany podpisała umowę z Przedsiębiorstwem

Usług Komunalnych Sp.z o.o Kielce ul.Młoda 28 na „Wyłapywanie bezdomnych
psów z terenu gminy Rytwiany i ich przetrzymywanie w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Kielcach" na czas określony do dnia 30.06.2007r

Obecnie gmina posiada na przedmiotowe zadanie urnowe Nr.3/S/2008 zawartą
w dniu 15.03.2008r na czas nieokreślony z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych Sp z o.o Kielce ul. Młoda 28. Umowa ta przewiduje zapłatę
wynagrodzenia wyliczonego w oparciu o ustalone w umowie ceny jednostkowe.
Opłata za przetrzymywanie każdej szt. zwierzęcia w schronisku pobierana jest
jednorazowo za 60 dni.

- W roku 2008r Gmina Rytwiany poniosła koszty za umieszczenie i przetrzymanie
w schronisku jednego psa w wysokości 1482.04zł.

WÓ/JT GMINY

mgr Grzegorz Fnrkasiewicz



URZĄD GMINY
27-650 SAMBORZEC

woj, świętokrzyskie

Zn. RLS 6052/1/09 Samborzec dnia, 16.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt"Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Samborcu przedkłada informację na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:

1. Czy i z kim gmina miała w 2007 i 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i lub zapewnianie im opieki?

- nie było bezdomnych zwierząt.

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

na koszt gminy w 2007 roku a jakie w 2008 roku?

- nie było zgłoszeń.

3. Jaki był w 2007 r. i jaki w 2008 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma

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

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

- w roku 2007 jak i 2008 gmina nie poniosła kosztów.

Otrzymują:

1. Adresat . . „inz. ćofia Sacewicz
2. a/a



i.

Sandomierz, 28-04-2009r.

NK 7050- 4 /2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37a
O4-886 Warszawa.

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat
zadania sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" uprzejmie informuję co następuje :

1. Gmina Sandomierz posiada w latach 2007 i 2008 miała zawartą umowę z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kielcach której przedmiotem było
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i sprawowanie nad nimi opieki.

2. W roku 2007 została przeprowadzona jedna akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt
której efektem było złapanie 7 psów Natomiast w roku 2008 zostały przeprowadzone
dwie takie akcje w wyniku których zostało złapanych 9 bezdomnych psów .

3. Koszt w/w akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz opłata za ich utrzymanie w
schronisku wyniósł ogółem ok. siedemnaście tysięcy złotych . Faktury były płatne
jednorazowo po przeprowadzeniu kolejnych akcji.

Otrzymują:

l x adresat
l xa/a



URZĄD MIEJSKI
28-340 SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20

tel. (0-41)38-11-127
fax. (0-41)38-11-131

www.sedziszow.pl
e-mail: um@sedziszow.pl

Znak: GR 6134/01709 Sędziszów dn. 2009-04-21

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2009r. Urząd Miejski w Sędziszowie
informuje, że:

Gmina posiada własne Schronisko dla bezdomnych zwierząt usytuowane w miejscowości
Borszowice.
Prowadzeniem Schroniska zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie, który
jest jednostką budżetową gminy.
Na przestrzeni 2007r w schronisku przebywało średnio na dobę 10-15 psów a w 2008r
15-18.
Na zakup karmy dla zwierząt, środki czystości, zakup sprzętu i nadzór weterynaryjny
wydatkowano z budżetu gminy : w 2007r. kwotę 27.989,26 zł

aw2008r kwotę 31.172,31 zł
Za świadczone usługi przez Schronisko Urząd Miejski dokonywał zapłaty na podstawie
faktur składanych kwartalnie, opartych na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką Schroniska.

Z up.

n ?r mnf aanna Barska
' n i k Wydziału Rolnictwa

o:. runtami, Działalności Gospodarcze)
i Gospodarki Komunalnej



Argos/BOZ

Od: "Marcin Orłowski" <m.orlowski@nowiny.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 29 kwietnia 2009 11:09
Temat: Informacja publiczna!

Urząd GminySitkówka-Nowiny
ul. Białe Zagłębie25
26-052Sitkówka
NIP 959-09-00-464 REGON000552076
Gmina Sitkówka-Nowiny
NIP 959-14-68-922 REGON291010665

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 27.03.2009r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informujemy, że:

1. Posiadamy stałą umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w
Kielcach prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach,
dotyczącą wyłapywania oraz czasowego przetrzymywania (przez okres 60
dni) wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny.
Umowy takie były zawierane od 2004 roku i obowiązuj ą nadal.

2. W 2007 roku zostało wyłapanych na nasze zlecenie 19 szt. bezdomnych
psów, a w 2008 roku wyłapano 16 sztuk bezdomnych psów.

3. Całkowity koszt zadania wg rozliczonych faktur wyniósł za 2008 rok 9481,25
zł

Nadmieniamy, że razem z kilkoma Gminami, zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Gmin Powiatu
Kieleckiego, planujemy uruchomienie schroniska dla bezdomnych zwierząt, którego
lokalizacja jest planowana w miejscowości Promnik w Gminie Strawczyn.

Ponadto w celu sprawniejszego nadzoru nad zwierzętami prowadzimy na terenie naszej
Gminy akcję czipowania psów oraz zamierzamy od przyszłego roku uruchomić akcję sterylizacji
psów i kotów w celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu tych zwierząt, a co za tym idzie
zapobieganie ich bezdomności i znęcaniu się nad tymi zwierzętami. Wszak wyrzucenie to też
znęcanie się.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub e-mailem.
Pozdrawiam!
Marcin Orłowski

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
I Ochrony Środowiska
Marcin Orłowski
st. specj. ds. gospodarki rolnej
tel.(041)347-50-73
e-mail:



URZĄD MIASTA 10«P¥
28-530 Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1

tel (041) 3529085, fax 3528W*
Skalbmierz, 2009.04.14.

Znak:BID 7062/13/09

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

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje:

Ad. l. Gmina Skalbmierz w 2007r. nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie i
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, nie udzielano też jednorazowych zleceń .
W 2008r. gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. Z
O.O. Kielce ul.Młoda 28 na „wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich
przetrzymywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kielcach" .

Ad.2. Liczba wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy zwierząt:
w roku 2007 - O
w roku 2008 - 5 szt.

Ad.3. Koszty za umieszczone w schronisku w 2008r. zwierzęta zostały zapłacone
jednorazowo w roku 2009 w kwocie 5 654,06 zł.

K I E R O W N I K
Referatu Budownictwa Inwestycji

i Droohwni/tŁ.,,/)

inż. Ewa Pozfótka



5lA/

Argos/BOZ

Od: "Środowisko - Urząd Gminy Skarżysko Kościelne" <srodowisko@skarzysko.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 14 kwietnia 2009 11:42
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Skarżysko Kościelne dn. 14.04.2009r.
In.IV.7615-21/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r. Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne przesyła informacje stosownie do dyspozycji
zawartych w piśmie:

1. Gmina Skarżysko Kościelne ma podpisaną umowę z
Przychodnią Weterynaryjną „DOG", Lekarz Weterynarii
Remigiusz Cichoń;
ul. Żeromskiego 66, 26-110 Skarżysko-Kamienna i udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - OSP
Skarżysko- Kamienna.

2. Na przestrzeni 2007/08r. wyłapano lOszt bezdomnych
zwierząt.

3. Całkowity koszt realizacji wynosił 5423,65zł.

~>n/-\n A A 1



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA
26-110 Skarżysko-Kamienna tel. (0-41) 25 20 101/102
ul. Sikorskiego 18 fax (0-41) 25 20 199

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl -www.skarzysko.pl
Rok nadania praw

miejskich 1923

Skarżysko - Kamienna dn. 08.04.2009 r

GK.III. 7082 - 9/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009 r dotyczące udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta w Skarżysku -
Kamiennej informuje, że w roku 2007 oraz 2008 Gmina Skarżysko - Kamienna
miała podpisane stałe umowy na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu
miasta Skarżyska - Kamiennej z Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą
w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Warszawskiej 283. W roku 2007 wyłapano
136 bezdomnych zwierząt, natomiast w 2008 roku 163 bezdomne zwierzęta.

Koszt realizacji zadania w roku 2007 wyniósł 72.152,44 zł, natomiast
w 2008 roku 79.119,13 zł. Zadanie realizowane było w oparciu o umowy
zawierane z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz lekarzami weterynarii.
W związku z faktem przepełnienia schronisk Gmina Skarżysko - Kamienna
nie ponosiła w roku 2007 oraz 2008 kosztów opieki nad wyłapanymi
zwierzętami. Zwierzęta po wyłapaniu, przebadaniu i zaszczepieniu przeciwko
wściekliźnie były wypuszczane w miejscu wyłapania.

Otrzymują
Ad resat ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
a/a

isław Kobierski
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URZĄD GMINY
2f>-234 SŁUPIA
-•:•(•':. świętokrzyskie ,,- . , . „AAO _ . A _

Stupia, dnia 2009-04-05

Znak ; RiG-6074/02/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37A

Informacja nt: sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad...bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"

Urząd Gminy w Słupi niniejszym informuje, że Gmina Słupia w roku 2007 i 2008 nie zawarła
z żadnym podmiotem umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.



URZĄD GMINY
w Sniykowie

> /"• C\ -l ,"> II l f
"• J *•» V TT Ł ̂

26-212 Smyków, pow. konecki
woj. świętokrzyskie Smyków, dnia 09.04.2009r.

tel./fav 0-11 •*"•?.oj.84 (ii)

Zn: OS.R 7600/01/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Wójt Gminy Smyków informuje, że w latach 2007 i 2008 Gmina Smyków
nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jak również nie zlecała
żadnej firmie wykonania takiego zadania.

W przypadku naszej gminy, która jest gminą wiejską mieszkańcy opiekują się swoimi
zwierzętami a nawet gdy zaistnieje taka potrzeba przygarniają te porzucone.

Do chwili obecnej nie zostały odnotowane przypadki problemów z wałęsającymi się
bezdomnymi zwierzętami oraz łamania przepisów o ochronie zwierząt przez mieszkańców
gminy.

W związku z powyższym w latach 2007 i 2008 Gmina Smyków nie ponosiła kosztów
związanych z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku.

W zakresie ochrony zwierząt Gmina Smyków współpracuje z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Końskich oraz z prywatną lecznicą dla zwierząt, którą prowadzi Pan Jerzy
Orczyk w Stąporkowie.



URZĄD GMINY
w Sobkowie

28-305 Sobków, Plac Wolności 12
woj. świętokrzyskie

000548732 Sobków 2009 - 04-07

Znak: GR- 6072/ 2 / 2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2009r. Urząd Gminy w Sobkowie
informuje, że Gmina Sobków posiada zawartą umowę z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Sp. z o.o. Kielce, ul. Mała 28, na „Wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu gminy Sobków i ich przetrzymywanie w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach". Umowa została zawarta.
na okres do 31.03.2010 roku.

W 2007r. i 2008r. zostało wyłapanych ogółem 18 sztuk psów, po 9
sztuk każdego roku. Koszt realizacji zadania wynosił w 2007r. 10 694,64 a
w 2008r. 12 445,72zł. i był regulowany na podstawie faktur-przelewem.

>jta Gminy



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA STARACHOWICE

Starachowice 22.04.2009r
Znak: OK - 7083/4/KMa/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji

dotyczącej odławiania bezdomnych zwierząt informuję:

1. W latach 2007 i 2008 Gmina Starachowice miała zawarta umowę z P.U.H. „Barex" ,

27-200 Starachowice, ul. Zakładowa 1/28, polegającą na planowym lub

interwencyjnym odłowie, na terenie miasta Starachowice, bezdomnych, chorych i

agresywnych zwierząt, czasowym ich przetrzymaniu, przewożeniu i umieszczaniu w

schronisku dla zwierząt lub w innym wskazanym miejscu oraz ewentualnym

unieszkodliwieniu zwłok martwych zwierząt.

2. 2. W latach 2007 - 2008 odłowione zostało odpowiednio 132 szt. i 152 szt

bezdomnych, chorych, agresywnych i kontuzjowanych psów z terenu miasta

Starachowice.

3. W latach 2007 - 2008 jak i w chwili obecnej żadne z funkcjonujących na terenie

naszego województwa i województw sąsiednich schronisk dla zwierząt nie chce

nawiązać współpracy z naszą Gminą w zakresie zapewniania opieki bezdomnym

zwierzętom odłowionym w Starachowicach.

Zastępca Prezydenta MiasU

Tomasz/Oarosław Capais



Stąporków, 08-04-2009
w S t ą p o r k o w i e

W Y D Z l A ł OCHRONY ŚRODOWISKA
i M.'•'• •• -3fa Fiteudskiego 132a
t M.. 227, fax (041) 37-41-860

000530206 NIP 658-14-40-085

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na wniosek z dnia 27.03.09 r. (data wpływu: 01.04.09 r.)
dot. udzielenia informacji publicznej oraz odnosząc się do pytań w nim
zawartych, Urząd Miejski w Stąporkowie uprzejmie informuje:

ad 1) w latach 2007 i 2008 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
naszej gminy została zawarta stosowna umowa ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Kielcach (ul. Ściegiennego 203, 25-116 Kielce),

ad 2 i 3) z terenu gminy wywieziono do schroniska w roku 2007 - 22 psy,
w 2008 - 21 psów.

Koszty umieszczenia psów w schronisku: 2007 r. - 21.620,40 zł,
2008 r. - 18.437,18 zł.

Opłaty za przetrzymywanie każdej sztuki zwierzęcia w schronisku pobierane
były jednorazowo za 60 dni, licząc od daty wyłapania. Po tym terminie
zwierzęta stawały się własnością schroniska.

Zup.BU

Halin
Naczel

Ochron

RMISTRZA
UA-I

a Zawada
ii£ Wydziału
f Środowiska



URZĄD
-2 Szydłów

Znak: RGK-6076/01/09 Szydłów, dnia 10 kwietnia 2009 r.

Biuro ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 a

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2009 informuję:

1} Gmina nie miała w 2007 i 2008 r. podpisanych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2) W roku 2007 i 2008 nie były wyłapywane bezdomne zwierzęta a tym samym brak kosztów.

i ta Gminy
owa
GMINY



Tarłów.dn.2009.04.-09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

04-886 Warszawa

ul.Garncarska - 37 A

W nawiązaniu do Wniosku o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w
Tarłowie podaje następujące informacje :

l/ Gmina Tarłów nie miała zawartych stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

21 Gmina nie poniosła wydatków finansowych na utrzymywanie zwierząt.

3/Gmina nie umieszczała w schroniskach bezdomnych zwierząt.

Z up. WOJ3W/SMINY

Monika Siepietowska
Kierownik Referató Rolnictwa
Budowhictowlinfrastruktury
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URZĄD MIASTA l GMINY
w WĄCHOCKU

ul Wielkowiejska 1,27-215 Wąchock
tel. 041 27 36130, fax 041 27 36159 Wąchock, dnia 14.04.2009 r.
REG. 000548726, NIP 664-15-49-177

BGK 6055 / 8 / 09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo SW 94 z dnia 27.03.2009 r. w spawie sposobu i skutków

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

Miasta i Gminy w Wąchocku informuje co następuje :

Ad. l. W latach 2007 i 2008 Gmina Wąchock nie miała zawartej umowy z schroniskiem na

przetrzymanie zwierząt bezdomnych . W 2007r.i 2008 r. wystąpiliśmy do pięciu

schronisk z propozycją zawarcia umowy na przetrzymanie wyłapanych bezdomnych

zwierząt.

Schroniska te nie wyraziły zgody na zawarcie umów.

W tej sytuacji wyłapywane były wyłącznie psy agresywne stwarzające zagrożenie dla

dzieci i dorosłych . Czynności te doraźnie wykonywali: Przedsiębiorstwo Usługowo

Handlowe „BAREX" Kazimiera Wajda Starachowice ul. Pasternik 15,Ochotnicza Straż

Pożarna ul. Warszawska 283 26 - 110 Skarżysko Kamienna.

W przypadku gdy pies był poszkodowany w wypadku samochodowym dokonywano

jego eutanazji. W w/w latach było to po l przypadeku.

W celu ograniczenia bezdomności psów w 2008 r. dokonywano na koszt gminy

kastracji suk na które znaleźliśmy chętnych do ich adopcji.

Takich przypadków było 4 szt.

Ad.2. W 2007 r. wyłapano 3 szt.

W 2008 r. wyłapano 23 szt.

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania wynosił: 2007 r. - 1.222,04 zł

2008 r.- 4.102,05 zł

Płatność była jednorazowa każdej wystawionej faktury. Kwota określona była

ryczałtowo lub uzgadniana indywidualnie każdorazowo.

Zup. Bu
mgr inż. Jac
Kierownik Ref<



U r z ą d G m i n y w W i l c z y c a c h
Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
www.wilczyce.pl
tel. (0-15) 837-72-75, fax. (0-15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

ZGK-7062/-?/09 Wilczyce, 06.04.2009r

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.03.2009r na temat sposobu i

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

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Wójt Gminy Wilczyce informuje, że na terenie gminy Wilczyce w latach 2007-2008

nie wystąpiły przypadki związane z bezdomnymi zwierzętami. W związku z tym Gmina

Wilczyce nie zawarła żadnej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a tym samym

Gmina nie poniosła żadnych kosztów na realizację tego zadania.

W/Ó J

Ĵ ^im B o dur a



>w

WÓJT GMINY WIŚLICA
28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8
tel. 0-413792106 fax: 0413792128;

email: urzad@ug.wislica.pl, www.ug.wislica.pl

Wiślica 2009.05.14

Znak: RS.-6052-2/01/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy w Wiślicy informuje, że nie posiada stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Dnia 24 kwietnia 2008r. została podjęta uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt na obszarze Gminy Wiślica oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.

Nadmienia się, że do tej pory nie miało miejsca zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia,
poza dwiema sytuacjami, dotyczącymi psów, które zostały przygarnięte przez osoby fizyczne.
Miało miejsce również zgłoszenie dotyczące bociana białego, który został zawieziony przez
pracowników Urzędu do Fundacji „Ptasi Azyl", Ostrów 10, gm. Chęciny, na rzecz której tut.
Urząd przekazał kwotę lOOzł.

Przedmiotowe pismo zostało już wysłane do Państwa drogą elektroniczną.

Otrzymują:
Q/ Adresat
2. A/a



URZĄD G M I N Y
WŁOSZCZOWA

łWtoizczowa, ul. Partyzantów 14
(041) 9842608, l»42frSt
Ań (Mł) 3»4233t

Włoszczowa, dnia 03.04.2009
Znak: GKR. 1.7080-2/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 27.03.2009r. w sprawie sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

informujemy, że posiadamy umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.

z siedzibą w Kielcach, ul. Młoda 28, 25-619 Kielce prowadzącym schronisko dla zwierząt,

któremu zlecamy wyłapywanie takich zwierząt. W roku 2007 wyłapano 3 psy, natomiast

w roku 2008 psów było 10.

Z tytułu wyłapywania zwierzą w roku 2007 poniesiono koszty w kwocie 3.415,40 zł,

zaś w roku 2008 koszty te były znacznie większe i wynosiły 11.693,20 zł. Płatności za

opisane prace były regulowane na bieżąco po wykonywanych usługach, na podstawie

dostarczanych faktur.

Z up. BURMISTRZA

inż. Mariiprlikjowska
Naczelnik WydzialiM/ospWarki Komunalnej

Rolnietwa i Oebr»oy Środowiska



WÓJT GMINY
WODZISŁAW

Wodzisław, 2009.04.03
R.6134/2/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie wyjaśniam, że:

• Podjęta została Uchwała Nr 5/2000 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego

2000r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt,

• Została podpisana umowa na hotelowanie bezdomnych zwierząt z Zakładem

Usług Komunalnych w Sędziszowie, który posiada schronisko,

• Nawiązana jest bieżąca współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

oraz lekarzami wolnej praktyki w celu systematycznego eliminowania

problemu bezdomności u zwierząt,

• W okresie 2007r. - 2008r. zostało oddane 10szt. bezdomnych psów do w/w

schroniska,

• Koszt realizacji całego zadania -jednorazowo za umieszczenie bezdomnego

psa w schronisku,

• Zgłoszone, czy stwierdzone przez nas przypadki łamania przepisów

o ochronie zwierząt kierowane są do organów ścigania.



URZĄD GMINY
26-050 ZAGNAŃSK

ui. Spacerowa 8
tel (041) 300-13-22, fax 300-13-73

Znak: BÓR - 7082/2/2009

,

Zagnańsk, dn. 3 kwietnia 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie", Urząd Gminy w Zagnańsku informuje, że:

1. Wyłapywanie bezdomnych psów obywało się na podstawie umowy zawartej

z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach.

2. W 2007 roku wyłapano 25 bezdomnych psów, natomiast w 2008 wyłapano 22

bezdomne psy.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2007r. wyniósł 30 486,74 zł., w 2008r. wyniósł

25641,22 zł. Forma płatności - jednorazowa za umieszczenie psa

w schronisku.

Z poważaniem,

Zup. •MINY

Przygotowała: S. Rzędowska



~Z e^ JM -i t~ Strona l z l

Od: <rolnictwo.zawichost@wp.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 14 kwietnia 2009 14:14
Temat: opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Urząd Miasta i Gminy Zawichost
ul.Żeromskiego 50
27-630 Zawichost

W związku z Waszym pismem z dnia 27.03.2009r.(wpł, 02.04.2009r.) w
sprawie o udzielenie informacji publiczne na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję
1.Gmina Zawichost w 2007 i 2008 r. nie zawiązywała umów i nie było
udzielanych żadnych zezwoleń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub
zapewnianie im opieki.
2.Nie posiadamy zbiorczych danych o zwierzętach wyłapanych i/lub
utrzymanych na koszt gminy Zawichost w 2007 i 2008r.
3.Gmina Zawichost z tego względu nie poniosła żadnych kosztów w związku
z wyłapywaniem i opieką nad zwierzętami.

osoba sporządzająca informację
Katarzyna Lubelczyk
tel./015/8364115 w. 27

Poznaj prawdę o swojej rodzinie. Wejdź na Bliscy.pl
Kliknij: http://kljk,wa^^^
2Fbl iscy. htm l&sid = 684


