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Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Aniołem
04 - 886 Warszawa

Nasz znak Org.0717-24/2007

Uprzejmie informuję, iż w 2006 roku nie podpisaliśmy żadnej umowy ani
nie udzieliśmy zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Na terenie naszej gminy zjawisko bezdomnych zwierząt jest incydentalne.
Najczęstrzym zdarzeniem było oddawanie złowionych psów w ręce roników z
terenu naszej gminy.
Obecnie trwają prace nad utworzeniem powiatowego schroniska i być może
będziemy mieli możliwość oddawania bezdomnych psów w dobre ręce.
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Odpowiadając na pismo z dnia 1.5.03.2007 o udzielenie odpowiedni
w gprawte prowadzenia; ppieki ora^ wyłapywania bezdomnych zwierząt

! , J

informujemy że od rokuj ?.OOJ; do 2006 zawarte,by*y pot-tj/urnienie z Gminą
Miąjaką Olsztyn na działanie Schroniska dla|Zwierząt w Olsatynie na terenie
Gminy Barcz-ewo. Zakręci dsiałsĄ obejmował :pódlcie zwierzęcia, leczeni.̂
transport specJaltstylnym pojazdem, ewentualna eutanazja, utylizacja ;.',włok
zwierząt poddanych eutanazji,
Za wykonanie usługi u^^ąd ponosił koszty wg załączonego do porozunienia
cennika po wystepcwi-ani^i faktury za Interwencję.
V roku ?006 do schroniska trafiło 26 psów na kwotę 9700 zł.
Zwierzęta leśne i ptac;two nieodpłatnie przekazywano do Leśnictwa w Da.brćwco,



Biuro Ochrony Zwierząt
te,. ( . / t a 25 41 Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

woj. warmirtsko-mazurskie nl1 Oprnr-orcl^a ^7/A
MIP 743-00-1 1 -?i l • REGON «00532719 ul- ^J<"IlLeUJ>K.d. J ///\

04-886 Warszawa

Nasz znak: Data:
BR-Y-7062- 31/2007 Bartoszyce, 02.04.2007 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r. w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonywania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję, że Urząd Gminy w Bartoszycach w
2006 r. nie miał zawartej stałej umowy, ani nie wydawał zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bartoszyce.

Sporz.
A.Ostapczuk



URZĄD MIEJSKI Biała piska' 2007-03-21
12-230 BIAŁA PISKA

Ptac Adama Mickiłwicsa 2f
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa.

TIOŚ 7080/3/07

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 15 marca 2007 roku (data wpływu

20-03-2007 r.) dotyczącego udzielenia informacji publicznej, Urząd Miejski w Białej Piskiej

informuje, iż w roku 2006 wyłapywaniem i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt zajmowało

się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Pana Zygmunta Dworakowskiego z siedzibą

w Radysach 13, 12-230 Biała Piska. Umowa na wykonywanie powyższej usługi została

zawarta w roku 2003, na podstawie przetargu nieograniczonego. Roczny koszt realizacji

zadania wyniósł 30.000 zł. brutto. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne

było w formie ryczałtu, co miesiąc na podstawie wystawionych faktur. Zgodnie

z informacjami przekazanymi przez Wykonawcę, w 2006 roku z terenu Gminy Biała Piska

wyłapano 40 szt. bezdomnych psów. Na koniec 2006 roku w schronisku przebywało pod

opieką Urzędu Miejskiego, 35 psów.

Z poważaniem,

BURMISTRZA

StępMak

Sprawę prowadzi: inspektor mgr inż. Ewa Matusiak, tel. 0-87 4241367
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u i. niepodległości 2
11-300 BISKUPIEC

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

Nasz znak Data
BMR.6134 - 6/07 Biskupice dn. 26.03.07

W odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 15.03.07r. uprzejmie informuję,
iż nasza Gmina w 2007r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
psów i zapewnienie im dalszej opieki ze schroniskiem „Mój Dom" w Bagieni-
cach Małych.

Na dzień l stycznia 2006r. w schronisku tym było 8 naszych psów, w cią-
gu roku wyłapano na terenie gminy 16 psów, a ubyło ich 17 (głównie oddanie w
adopcję, eutanazja z orzeczenia lekarskiego), czyli na koniec roku pozostało w
schronisku 7 psów.

Wykonanie tego zadania kosztowało gminę w ubiegłym roku: 18 330,95
zł, w tym jednorazowe opłaty związane z wyłapywaniem, opłatą weterynaryjną,
tatuażem, utylizacją zwłok oraz opłata ryczałtowa za pobyt psów w schronisku
wg bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

BURMI

FD
mgr Elżbieta S

STRZ

•foorajczyk
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Biskupice, dnia 30 marca 2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 dotyczące tematu „opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informujemy:

Ad. l. W roku 2006 Gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad. 2. W roku 2006 Gmina nie wyłapywała i nie utrzymywała

bezdomnych zwierząt

Ad. 3. Gmina nie poniosła w roku 2006 żadnych kosztów z realizacji

zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

azirmerz Tbmaszewskł



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Bisztynek dn. 05.04.2007 r.

GG.0717-3/07

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Warszawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" informuję, że w roku 2006 na terenie Gminy i Miasta Bisztynek nie

stwierdzono zwierząt bezdomnych i związku z tym nie poniesiono kosztów związanych

z realizacją w/w zadania.
/ /

I S TRZ
i MIASTA

. Jan Wójcik



ADMMSTRACJABUDYNKÓW KOMUNALNYCH
ul. Rzemieś ln icza 1
1 4 - 5 0 0 B r a n i e w o Braniewo, dnia 11.06.2007

t e l . 6 4 4 2 4 4 8 tel./fax 644 29 02

L.dz./DTE/706/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji AZYLU pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie na Państwa wniosek

0 udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie wyjaśnia.

Zarządzeniem nr 111/04 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 09.09.2004r Administracji

Budynków Komunalnych w Braniewie (zakład budżetowy Urzędu Miasta) zlecone zostało

wykonywanie czynności związanych z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt na terenie miasta

Braniewa i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt. W 2006 roku zostały wyłapane psy

w ilości 7 osobników. Ponieważ najbliższe schroniska dla zwierząt znajdują się w Elblągu

1 Olsztynie oraz ze względu na znaczne przepełnienie, placówki te nie przyjmują zwierząt

spoza terenu swoich gmin. Wobec tego ABK jest zmuszona zapewnić opiekę wyłapanym

zwierzętom we własnym zakresie. I tak psy, które nie znajdują właścicieli umieszczane

są w pomieszczeniach i wybiegach zagospodarowanych na terenie- posesji administrowanej

przez ABK. Obsługę codzienną; karmienie i sprzątanie wybiegów wykonują etatowi

pracownicy ABK, zlecana jest jedynie niezbędna opieka weterynaryjna ( ewentualna

obserwacja zwierząt bądź leczenie i szczepienia). Zlecenia te nie mają stałego charakteru

jedynie jednorazowy w przypadkach koniecznych. Koszt realizacji zadania w 2006r tj. zakup

materiałów na wykonanie wybiegów i remont pomieszczeń dla psów, zakup karmy i sprzętu

do wyłapywania, wyniósł 6 090,00 zł, są to fundusze otrzymane przez ABK w ramach dotacji

z Urzędu Miasta Braniewa z przeznaczeniem na ten cel.

Z poważaniem
D Y R E J<T)T O R

A d m i n i s t r a c j i BuawjKw K o m u n a l n y c h
w BwtWi*wie

ZbiśtMu Dalak



Braniewo dnia 29.03. 2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

w Warszawie

W nawiązaniu do wniosku z dnia 15 marca 2007 uprzejmie informuję:
1. Gmina w 2006roku nie zawarła stałych umowna wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dokonywano okresowego wyłapywania
bezdomnych zwierząt. W jednym przypadku bezdomnego psa przejęła osoba fizyczna
z sąsiedniej Gminy, natomiast w drugim przypadku wyłapano bezdomnego psa
i przekazano do Schroniska dla Zwierząt z terenu województwa pomorskiego w oparciu o
jednorazowe zlecenie oraz jednego przekazano do dalszego użytkowania firmie.
2. W 2006 roku do dalszego chowu przekazano trzy psy.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 700zł.

Nadmieniamy że schroniska dla zwierząt w Olsztynie i Elblągu w 2006 roku nie
wyrażały zgody na zawarcie umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt bądź przekazanie
tych zwierząt do schroniska ze względu na ich przepełnienie.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy( jeśli Fundacja dysponuje)
o wskazanie adresu schroniska chętnego do zawarcia umów okresowych lub stałych na
wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt a znajdującego się na terenie województwa
warmińsko -mazurskiego lub pomorskiego.
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BIURO
OCHRONY ZWIERZĄT

AU GMINY FundacjaAzylu
pod Psim Aniołem

w Warszawie

Nasz znak: ROK - 6056/2/07 Dnia: 22 marca 2007r.

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 15 marca 2007r. informuję, że Gmina Budry ma

zawartą umowę w zakresie wyłapywania i opieki „bezpańskich" zwierząt z firmą:

„Przedsiębiorstwo prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt"

ANNA MARIA KRAJEWSKA KUNCEWICZ
z siedzibą w Bystrym

11-500 Giżycko
woj. warmińsko - mazurskie

Umowa pomiędzy stronami została zawarta na czas określony (próbny) w dniu 8 listopada 2006 r. -

na okres l roku.

W 2006 r. w okresie trwania umowy w „schronisku" przebywały 2 psy wyłapane na wniosek

zleceniodawcy.

Zgodnie z umową koszt utrzymania l-go psa w miesiącu wynosi 195 zł + VAT (brutto - 237,09 zł).

Zleceniodawca w systemie comiesięcznym obciąża Gminę Budry należnością wynikłą z ilości

przebywania psów mnożąc przez obowiązującą stawkę określoną w umowie.

W 2006 r. w okresie trwania umowy Gmina Budry przekazała zleceniobiorcy kwotę 839.55 zł

(słownie złotych: osiemset trzydzieści dziewięć /ioo groszy)

Otrzymują:
- Przedsiębiorstwo prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt
Anna Maria Krajewska Kuncewicz

z siedzibą w Bystrym
11 - 500 Giżycko



20 DABRÓWNO
Kościuszki 2]

Dąbrówno, 30.03. 2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Nasz znak: ROS.60607-1/07

sprawa: udzielenie informacji publicznej.

W 2006 roku, Gmina Dąbrówno przekazała na podstawie umowy
adopcyjnej 5 psów. Gmina wypłaciła przyjmującemu 500,00 zł za przejęte
do adopcji zwierzęta, w celu pokrycia kosztów ich adaptacji, badania
weterynaryjnego zwierząt oraz niezbędnych szczepień zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy Dąbrówno w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dąbrówno.

Nadmienia się, że posiadamy ciepłe budy, w których będą
przetrzymywane wyłapane zwierzęta do czasu ich przekazania.

Z poważaniem

•*—~~^

W Ó J T

T~ fy Błaszkiewicz



Dobre Miasto, dnia 30.03.2007 r.
• "' !~v->bre Miasto

Nr RG 6052-1-2/07
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie udzielenia
informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie uprzejmie informuję :

Ad. 1. Gmina Dobre Miasto w 2006 roku miała i ma obecnie podpisaną umowę z Zakładem
Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Dobrym Mieście na odpłatne wykonanie
obowiązku wyłapywania bezdomnych psów wałęsających się na terenie Gminy Dobre
Miasto, stwarzających zagrożenie dla otoczenia oraz dostarczanie ich do schroniska zwierząt.
Spółka ta ustala we własnym zakresie lub przy udziale Gminy miejsca i terminy dostarczenia
psa do schroniska. Do czasu przetransportowania psa do schroniska dla zwierząt Spółka
zobowiązana jest zapewnić zwierzętom godziwe warunki przechowania.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt dokonywane było przez Spółkę na podstawie
zgłoszeń otrzymywanych od mieszkańców Gminy , upoważnionego pracownika Urzędu
Miejskiego, Policji, Lekarza weterynarii.

Ad.2. w 2006 roku Spółka zajmująca się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, zgodnie z
podpisaną umową wykonała poniższe czynności:

- oddano do schroniska dla zwierząt - 7 psów,
-poddano eutanazji przez lekarza weterynarii - l psa z wypadku,
- oddano do utylizacji - 2 psy martwe (l martwy wyłowiony z rzeki i l martwy

znaleziony przez mieszkańca) ,
- oddano na obserwację - 2 psy ( do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego)
- oddano do schroniska dla zwierząt - l lisa , l borsuka, l jenota,

- oddano do opieki dla leśniczego - l psa.

Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania w 2006 roku-usługi dotyczące bezdomnych psów
wyniósł 2.061,59 zł. Również w 2006 roku zakupiono sprzęt specjalistyczny do
wyłapywania bezdomnych zwierząt pod nazwą Dmuchawa B 16 za kwotę 969,49 zł.

Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt , dowóz i umieszczanie ich
w schronisku dla zwierząt oraz przetrzymywał lie zwierząt do czasu przetransportowania do
schroniska , pokrywa Gmina Dobre Miasto w wysokości udokumentowanej kosztami
poniesionymi przez Spółkę. W przypadku konieczności korzystania z pomocy weterynaryjnej
lub przewozu rannego psa transportem specjalistycznym koszty z tym związane pokrywa
Gmina do wysokości udokumentowanych kosztów poniesionych przez Spółkę.
Za umieszczenie psa w schronisku pobierana jest opłata jednorazowa, którą uiszcza Gmina
Dobre Miasto.

URMISTRZA
J

Woloszyn
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URZĄD GMINY
19-504 DUBENłNKI

woj.warmińsko-mazurskie BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

IGP. 6052/2007 Data: 22.03.2007r

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007r Urząd Gminy
w Dubeninkach uprzejmie informuje:

1. Gmina Dubeninki posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i dalszą opiekę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla
Bezdomnych zwierząt, Anna Maria Krajewska- Kuncewicz z siedzibą w
Bystrym 26, 11-500 Giżycko.

2. W 2006 roku zostały wyłapane i utrzymywane w powyższym schronisku
dwa psy.

3. Koszt utrzymania w schronisku ogółem za 2006r wyniósł 3182,48 zł.
Natomiast forma płatności następowała przelewem co miesiąc w kwocie
439,20zł.

Z poważaniem
Jan Miler



Dywity, 2007.03.22.

JRZĄD GMINY
ui. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

'e!. 512 O! 60,512 01 29, fex 512 01 24
ii? 739-10-28-821, Regon 000535592 Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

GK.III/7082-4/2007

W nawiązaniu do złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuję, że :
Ad. l Gmina nie posiada na stałe zawartej umowy tylko było zlecane

wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla Schroniska Zwierząt w
Olsztynie.

Ad.2 Na koszt gminy w 2006 r. zwierząt wyłapanych odnotowano 24 szt.
Ad.3 Koszt realizacji całego zadania wyniósł 3.936,66 zł

- za umieszczenie psów w schronisku koszt 3.220 zł
- za przewiezienie zwierzęcia do utylizacji lub na obserwację do

lecznicy 716,66 zł
Forma płatności według faktury przelewem na konto świadczącego
usługę.

2. up. Wójta Gminy
mgr Jerzy Wojarski

Sekretarz Gminy



BURMISTRZ MIASTA
DZIAŁDOWO

Działdowo, dn. 2007.05.22.

PIGŚ.6134-1/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja 2007 roku, w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2006 roku uprzejmie informuję,
że:

Wyłapane na terenie Gminy Miasto Działdowo bezdomne zwierzęta domowe były
przetrzymywane w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie k/ Ciechanowa na
podstawie umowy zawartej w dniu 2 stycznia 2006 roku z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83.
W 2006 roku wyłapano na terenie Gminy Miasto Działdowo 21 bezdomnych psów.
Z tego 14 psów zostało umieszczonych w tym schronisku.
Natomiast 7 psów oddano osobom chętnym na adopcję takich zwierząt.
Średnio w miesiącu było przetrzymywanych w tym schronisku 6 bezdomnych psów
wyłapanych na terenie Gminy Miasto Działdowo.

Usługi weterynaryjne w zakresie leczenia bezdomnych zwierząt domowych
świadczyła »ANIMALS« Spółka cywilna lek wet. Władysław Kubiński lek. Wet. Henryk
Worobiej 13-200 Działdowo ul. Zamkowa 5 na podstawie umowy zawartej w dniu 2 stycznia
2006 roku.
Padłe bezdomne zwierzęta domowe były odbierane przez Mieczysława Adamowicza
zamieszkałego w Jabłonowiel3-2003 Dłutowo prowadzącego działalność gospodarczą w
zakresie zbierania padłych zwierząt na podstawie zawartej umowy na świadczenie takich
usług zawartej w dniu 2 stycznia 2006 roku.

Poniesiony przez Gminę Miasto Działdowo w 2006 roku łączny koszt zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom domowym wyniósł 19528,21 złotych.

Forma płatności za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oparta jest na bieżącej
ewidencji takich zwierząt oddanych pod opiekę.

Otrzymują: BURJ
. Adresat.

2. a/a. m£f Broffifew Mązurkiewicz

MJ/MJ



URZĄD GMINY
13-200 Działdowo, ul, Księtóciworska 10

tel. 023/ 697 07 00, fax 697 07 01
Regon 1300139ia NIP 571-13-64-609

GKŚ: 7061-1-^/2007 Działdowo, dnia 20.04.2007r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15 marca 2007r. o udzielenie informacji

publicznej informuję, że Gmina Działdowo w roku 2006 nie miała podpisanej stałej umowy

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W przypadku, gdy na terenie Gminy Działdowo

znajdują się bezdomne zwierzęta to są one umieszczane na terenie oczyszczalni ścieków w

Uzdo wie a stamtąd są chętnie zabierane przez mieszkańców pobliskich miejscowości. Koszty

jakie Gmina Działdowo poniosła w roku 2006 na ten cel wyniosły 1056 zł.

mgr inż.



WÓJT GMINY
DŹWIERZUTY Dźwierzuty, dn. 27.03.2007 r.

woj. warmiHSko-mazurskie •"
Nasz znak: OS-7061-Ó1/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma otrzymanego przez Urząd Gminy w Dźwierzutach
dnia 20.03.2007 r. przedkładam następujące informacje na temat sposobu
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na
terenie gminy Dźwierzuty:

1. Gmina Dźwierzuty w 2006 r. nie miała stałej umowy oraz nie zlecała
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. Gmina Dźwierzuty nie posiada danych o zwierzętach wyłapanych
i utrzymywanych na koszt gminy.

3. Gmina Dźwierzuty w 2006 r. nie ponosiła kosztów związanych z opieką
nad bezdomnymi zwierzętami.

WÓJT
/./(dr Tadtasź Fraczek



KZĄ7) T'IIEJSKI
w ELBLĄGU

W Y P 7 W Pp*?fWPK! KOMUNALNEJ
ŚRODOWISKA

Elbląg, dnia*9. kwietnia 2007r.

WGKiOS.GK.IV.7080-6/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek z dnia 15.03.2007r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
przewidzianego ustawa o ochronie zwierząt

W odpowiedzi na wniosek jw. przekazuję informacje, o które Państwo
wystąpiliście:
1. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Miejskim

Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu ul. Szańcowa l,
przedsiębiorstwo prowadzi Schronisko dla Zwierząt w Elblągu oraz wyłapuje,
transportuje i umieszcza w Schronisku bezdomne psy z terenu Gminy Miasto
Elbląg. Na podstawie odrębnej umowy usługa taka była świadczona przez MPO
Sp. z o.o. dla Gminy Milejewo, w okresie VI - XII 2006r.

2. W Schronisku przebywają bezdomne zwierzęta interwencyjnie wyłapywane
przez pracowników Schroniska, zwierzęta oddane z różnych przyczyn przez
właścicieli, a także zwierzęta, które uległy wypadkowi i nie ma możliwości
ustalenia ich właściciela. Wg stanu na dzień 01.01.2006r. w Schronisku
przebywało 149 psów i 31 kotów, a w ciągu 2006 roku do Schroniska przyjęto
694 psy (w tym 8 psów z terenu Gminy Milejewo) i 102 koty. Wg stanu na
dzień 31.12.2006r. w Schronisku przebywały 173 psy i 18 kotów.

3. Schronisko dla Zwierząt w Elblągu jest własnością Gminy Miasto Elbląg i
utrzymywane jest ze środków budżetu miejskiego. W 2006 roku całkowity koszt
utrzymania Schroniska wyniósł 590.000,-. W kwocie tej mieszczą wszystkie
koszty związane z utrzymaniem Schroniska m.in: karma, płace pracowników,
opieka weterynaryjna, zakup leków i środków medycznych, dostawa wody,
energii elektrycznej, oleju opałowego, wywóz nieczystości ciekłych, bieżąca
konserwacja obiektów, niezbędne remonty. Płatność realizowana jest na
podstawie comiesięcznych faktur, wystawianych przez zarządzającego
Schroniskiem, w oparciu o rzeczywiste koszty utrzymania Schroniska w
rozliczanym okresie.



Dodatkowe informacje na temat Schroniska dla Zwierząt w Elblągu możecie
Państwo uzyskać na stronie internetowej www.umelblag.pl/schronisko.

Przesyłając Państwu powyższe dane proszę o poinformowanie tut.
Wydziału o sposobie wykorzystywania tych danych oraz danych za lata 2003/2004
przesłanych Państwu pismem WGKiOŚ/GK-IV/7080/12/2004 z dnia 03.08.2004r.

z poważaniem

NACZELNIK
Gospodarki _

i Ojs&f&iyy i
( >
mgr inż?. A

WY/DZIAŁU
Komunalnej
podowisłca

^rtojźtyik

otrzymują:
(D. Adresat
2. GK-IV-a/a[15074]

do wiadomości:
1. MPO Sp. z o.o. w Elblągu
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Tadeusz Wypych

From: "Aleksandra Chudzik" <aleksandra.chudzik@gminaelblag.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 26 marca 2007 08:44
Subject: Opieka nad bezdmnymi zwierzętami Gmina Elbląg

W odpowiedzi na wniosek z dn. 15.03.2007r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
wyłapywania informujemy, że:
1. Gmina Elbląg w 2006r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów) Europejskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt ul.
Kochanowskiego 19A/9 84-200 Wejherowo.
2 Wyżej wymieniony podmiot wyłapał 6 bezdomnyc psów z terenu Gminy Elbląg w 2006r.
3 Łączny koszt za odłowienie i pobyt w schronisku bezdomnych psów wyniósł 3 124, 00 zł brutto.ETOZ wystawiał fakturę osobno za każdego
odłowionego psa.

Z poważaniem
Aleksandra Chudzik (055) 234 18 84 wew. 27

found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
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U R Z Ą D MIASTA Ełk, dnia 28 marca 2007 roku
19-300 EŁK

ul. Marsz. J. Piisudskiego 4
tel. (0-87J 610-92-51

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

MK-7080/1/16/07

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007r. w sprawie udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt -

Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku informuje:

Ad. p-ktu l — „ czy i z kim gmina miała w 2006r. stałe umowy albo udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki":

a), umowa stała:

- z Zarządem Głównym Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Siedliskach k/Ełku i na odłów

bezdomnych psów,

b), zlecenie- umowa jednorazowa:

- z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO" na wykonanie usługi

wyłapania 41 sztuk bezdomnych psów na terenie miasta Ełk i przewiezienie ich

do schroniska w Wołominie,

- z P W „PERRO" na przejęcie opieki nad 100 sztuk psów znajdujących się w

schronisku w Siedliskach ( odbiór ze schroniska i zapewnienie odebranym

zwierzętom warunków określonych przepisami)

Ad. p-ktu 2 - „jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2006r.":

W ciągu roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Siedliskach, które jest

dotowane przez Gminę Miasto Ełk, przebywało 265 szt. psów i 18 szt.

szczeniaków.



Ad. p-ktu 3 - „Jaki był w 2006 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma

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

na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna):

Koszt realizacji całego zadania w 2006r. wyniósł - 163.710,40 zł. Kwota ta

obejmowała:

- co miesięczną dotację na utrzymania schroniska,

-jednorazowy odłów bezdomnych psów,

-jednorazowy odbiór psów ze schroniska i przejęcie nad nimi opieki zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

ZASTĘPCA^PIJEZYDENTA
MlAfiirA

Włodźimlei/z Szelążek



WÓJT GMINY EŁK
Ełk, dnia 19.04.2007 r.

Znak: Rol.6 1 34-02/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.03.2007 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję :

1. Gmina Ełk zawarła w dniu 28 kwietnia 2006 r. umowę Nr 3441-5/2006 ze
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Radysach 13, 12-230
Biała Piska Zygmunt Dworakowski. Termin realizacji umowy od 01 maja
2006 r. do 30 kwietnia 2009 r. Umowa obejmuje wyłapywanie bezdomnych i
pozbawionych opieki psów z terenu gminy Ełk oraz ich utrzymanie.

2. Ilość wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy bezdomnych psów w
2006 r. - 82 sztuki.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) miesięczne za wykonanie umowy - w
wysokości 5 000 zł, w roku 2006 - 40 000 zł.

U
mgr Antoni Polkowski



V\fA{

Frombork, dnia 11.04.2007 r.

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej uprzejmie
informuję co następuje:

1 . W 2006 r Gmina Frombork nie miała podpisanej umowy i nie zlecała wyłapywania
bezdomnych zwierząt.

2. Urząd Miasta i Gminy nie posiada informacji o zwierzętach wyłapanych na terenie
Gminy. Zwierzęta w 2006 roku nie były utrzymywane na koszt Gminy.

3. W 2006 r. zwierzęta nie były umieszczane w schronisku na koszt Gminy. Informuję,
że najbliższe schronisko mieści się w Elblągu i przyjmowane są zwierzęta tylko
z powiatu elbląskiego.

Nadmieniam , że na terenie naszej gminy działa prężnie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami Koło we Fromborku, którego prezesem jest pani Halina Chybińska.

Jednocześnie pragnę Pana poinformować , że Gmina Frombork realizuje od 2004 r.
program naprawy finansów, co wiąże się ze spłatą wielu zobowiązań.

Narastający problem bezdomności zwierząt winien być rozwiązany według nas na
szczeblu powiatu z partycypacją w kosztach utrzymania schroniska wszystkich samorządów
powiatu braniewskiego. Problem ten będzie przedstawiony na posiedzeniu Powiatowego
Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Ponadto informuję, że w 2003 r . na prośbę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Koło
we Fromborku wyraziłam zgodę na ustawienie domku dla kotów na gruncie stanowiącym
własność gminy , natomiast od 2005 r. niektóre zadania własne gminy są zlecane do
wykonania organizacjom pozarządowym w ramach ogłaszanych konkursów i tak:
2005 r. - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego- przyznana

kwota 500 zł. oferent zrezygnował z realizacji zadania.
2006 r. edukacja ekologiczna i ochrona środowiska - przyznana kwota 500 zł.
2()07r. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego -przyznana

kwota - 2 000 zł.

Z poważaniem
Krystyna Lewańska

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
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Tadeusz Wypych

From: "Ewa Unrug-Wiszowaty" <ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.um.gov.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 21 marca 2007 08:41
Attach: ochrona zwierzat.doc
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Giżycku

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007r w sprawie sposobu realizacji zadania "opieka nad bezdomnymi zeirzętami i ich
wyłapywanie", przesyłam fragment sprawozdania z pracy na moim stanowisku za 2006r. Pragnę ponadto podkreślić, iż jako jedyna gmina w
naszym województwie prowadzimy od ubiegłego roku akcje chipowania giżyckich psów i mamy ich w bazie już ok. 1100.
Pozdrowienia z Mazur
Ewa Unrug-Wiszowaty

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.

: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.17/730 - Release Datę: 2007-03-22 07:44
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II. OCHRONA ZWIERZĄT

W 2006 roku odłowiono i przyjęto do schroniska 63 psy, a oddano 53 psy (nowym i

starym właścicielom). W bieżącym roku 10 psów zostały uśpione ze względu na zły stan

zdrowia. Ponadto dokonano sterylizacji wszystkie suki oddawane ze schroniska, które

osiągnęły odpowiedni poziom rozwoju płciowego.

Na dzień l stycznia 2006r w schronisku znajdowały się 83 psy, a na koniec grudnia

2006r stan wyniósł: 83 psy.

W 2006r kontynuowano akcję sterylizacji kotek domowych, przy częściowej

odpłatności ze strony ich właścicieli. Po doświadczeniach ze sterylizacją kotek dziko

żyjących z 2005 roku, odstąpiono od realizacji tego zadania, jako niedającego spodziewanych

efektów.

Kotki domowe były sterylizowane przez pięć lecznic weterynaryjnych z terenu

Giżycka tj: lek.wet. Barbarę Sołkiewicz, lek.wet. pp. Joannę i Ireneusza Nowińskich, lek.wet.

Jacka Brzeskiego, lek.wet. Tomasza Ziółkowskiego i drą n.wet. Zbigniewa Kaźmira.

Wysterylizowano 50 kotek domowych, przy założeniu, że Gmina pokrywa 40,-zł z kosztów

zabiegu, a właściciel - 35,-zł. Łącznie koszty sterylizacji poniesione przez Gminę Miejską

Giżycko wyniosły: 2.000,-zł.

W 2006r kontynuowano współpracę z Polskim Towarzystwem Rejestracji

i Identyfikacji Zwierząt z siedzibą w Gdańsku, w wyniku której w styczniu 2006r dokupiono

dalsze 900 szt. zestawów do iniekcji transponderów, wraz z paskami i drukami rejestrowymi

za kwotę 22.500zł. Do końca 2006 roku zaczipowano już około 1100 giżyckich psów. Koszty

wszczepiania chipów ponosiła w całości Gmina Miejska Giżycko i zamknęły się one w 2006

roku kwotą: 10.230,-zł

W grudniu 2005r rozpoczęto rozbudowę schroniska poprzez dobudowanie 10

wolnostojących boksów dla psów o utwardzonym podłożu i z ogrodzeniem ramowym

o wysokości nieprzekraczającej 2,5m. Po zakończeniu zimy, w kwietniu 2006r zakończono

proces rozbudowy i oddano do użytku 11 boksów, wraz z dokupionymi na potrzeby

schroniska 12 budami. Koszt II etapu rozbudowy schroniska wyniósł: 3.934,10zł, natomiast

koszt bud to kwota: 5.372,88zł

Łączne koszty utrzymania schroniska oraz działań ochronnych przed bezdomnością

zwierząt, wraz z akcją sterylizacyjną i znakowaniem zwierząt w 2006 roku wyniosły:

157.160,98zł.
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Tadeusz Wypych

From: "komunalne" <komunalne@ugg.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 28 marca 2007 08:48
Subject: dot. inf. w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie na terenie gm. Giżycko

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r. w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
'opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie gm. Giżycko uprzejmie informuję, że:

1. Gmina Giżycko posiadała w roku 2006 stałą umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna
Maria Krajewska - Kuncewicz z siedzibą w Bystrym 26, 11-500 Giżycko na wyłapywanie i przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska dla

i zwierząt i sprawowania opieki nad nimi.
psów przebywających w schronisku - 24 (stan na dzień 31.12.2006 r.).

3 Całkowiy koszt realizacji zadania w roku 2006 r. wyniósł 32 510, 56 zł brutto.
Zleceniobiorca za wykonane czynności wynikających z zawartej umowy otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 180 zł (słownie:
sto osiemdziesiąt złotych) + 22% VAT za pobyt 1 psa w schronisku. W przypadku pobytu psa mniej niż miesiąc wynagrodzenie wynosiło 6 zł
(słownie sześć zł) + 22 % VAT za każdy dzień. Opłata za szczenięta do 3-go m-ca życia wynosiła 1/3 kwot w/w. Odłowienie i dostarczenie psa
na obserwację weterynaryjną wynosiło 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł) + 22% VAT.

Z poważaniem,

Artur Pawlukowski
Urząd Gminy Giżycko
te! 087-4299981

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
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Godkowo, dnia 30.03.2007r.
WÓJT

GMINY GODKOWO
\voj. wnrniinsKo-nia '

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul.Gancarska 37 A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15 marca 2007 roku Urząd Gminy
w Godkowie informuje, że Gmina Godkowo nie posiada stałych umów na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W 2006 roku Gmina Godkowo nie poniosła żadnych kosztów z/tym
związanych.



URZĄD MIEJSKI *"»
W GOŁDAPI

Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP

woj. warmińska-mazurskie
te!./lax(087)615-60-00; fax(087)615-08-00

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

WIK. 7050-1-3/2007 Gołdap, dn. 28.03.2007r.

Urząd Miejski w Gołdapi nie zawierał w 2006 roku umowy z schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt. W ramach ochrony przed zwierzętami agresywnymi i podejrzanymi
o chorobę wścieklizny były odławiane psy i umieszczane na czas obserwacji weterynaryjnej
w punkcie zatrzymań. Po tym czasie psy były zwracane właścicielom, a bezdomne po
zaszczepieniu, oddane nowym właścicielom lub wypuszczane na wolność.

W ciągu całego 2006 roku podjęto 38 interwencji zgłoszonych przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii, Straż Miejską lub mieszkańców.

W 2006 roku Urząd Miejski w Gołdapi zawarł umowę z firmą USTiWN w Gołdapi i
w formie zryczałtowanej, płacił wykonawcy 1500 zł/brutto miesięcznie. Pracownicy firmy
są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i humanitarnego poskramiania i wyłapywania
psów. Urząd Miejski użyczył firmie sprzęt specjalistyczny do wykonania zleconego
zadania.

amem
S T R Z A



wM

BUHMISTEZ MIASTA
GÓROWO IŁAWECKIE

Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie

woj. warmińsko-mazurskie U)

OŚD.0156-2/07

Górowo Iławeckie 20.03.2007 r

POSTANOWIENIE

Urząd Miasta w Górowie Iławeckim na podstawie Art. 65 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98 póz. 1071 z późn. zm.) i Art. l ust. l oraz Art.6
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z
późn.zm.) postanawia przekazać do właściwego terytorialnie organu tj. Urzędu Gminy
Górowo Iławeckie ul Kościuszki 11 ,11-220 Górowo Iławeckie

Wniosek z dnia 15 marca 2007 r w sprawie o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"

Uzasadnienie

W.w sprawa nie należy do właściwości tutejszego urzędu w związku z powyższym
postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie w sprawie przekazania w.w pisma według właściwości organowi
właściwemu w sprawie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego postanowienia.

Otrzymują:
l .Urząd Gminy Górowo Iławeckie

ul.Kościuszki 11
11-220 Górowo Iławeckie

2.a/a

Do wiadomości:
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa ul.Garncarska 37 A

B U R



W/l

URZĄD GMINY
11-220 GÓROWO IŁAWECKIE Gorowo Iławeckie, dnia 27 marca 2007 r

ui. Kościuszki 11
lei. (89)761 1322, fax(89)761 1530

w o j . warmińsko-mazurskie
PF.GON 510093009 NIP 743-10-04-710

RŚL - 6074/2/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu

pod Psim Aniołem
04 - 886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 r nr WM 30 w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję
jak niżej:

- W województwie Warmińsko - Mazurskim jest bardzo mało schronisk dla zwierząt, a te
istniejące są nadmiernie przepełnione. W związku z tym nie było i nie ma możliwości zawarcia
jakiejkolwiek stałej umowy celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Procedura wyłapywania zwierząt na terenie naszej gminy jest następująca. Zwierzęta
wyłapywane są we we własnym zakresie, następnie przekazywane na obserwację do Lecznicy
Zwierząt w Górowie Iławeckim. W międzyczasie trwaj ą poszukiwania osoby, która zaopiekuje
się zwierzęciem. Po obserwacji i zas7C7epieniu zwierze przekazywane jest „nowemu właścicie-
lowi." Zdajemy sobie sprawę, że taki proceder nie może trwać wiecznie, dlatego też czynione są
starania utworzenia schroniska dla zwierząt na terenie powiatu bartoszyckiegc.-

- W 2006 roku wyłapano i przekazano pod opiekę „nowym właścicielom" 15 sztuk zwierząt (psy)
- Gmina poniosła koszt w wysokości 4 712 zł na realizację całego zadania t.j. usługa weterynary-

jna ( szczepienia + obserwacja)

Z poważaniem

W Ó J T G ^ l N Y



Pa§elof

Tadeusz Wypych

From: "Grnina Gronowo Elbląskie" <gronowo_elblaskie@data.pl>
To: <buiro@psianiol.org.pl>
Sent: 30 marca 2007 14:44
Subject: [**SPAM**] "Bezdomne zwierzęta"

Odpowiadając na pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie w
dniu 21 marca 2007 roku w sprawie informacji na temat sytuacji bezdomnych
zwierząt, zawiadamiamy, że tut. Urząd w roku 2006 nie posiadał stałej umowy
na wyłapywanie i transportowanie bezdomnych zwierząt. Najbliższe nam
schronisko mieści się w Elblągu i na dzień dzisiejszy (według przekazanych
nam informacji) nie ma możliwości na podpisanie umowy z gminą Gronowo
Elbląskie z powodu "przepełnienia" w przedmiotowym schronisku...
Sytuacja odnosząca się do bezdomnych zwierząt nie wygląda źle, Gmina nasza
jest Gminą wiejską zatem psy, których wydawać by się mogło dużo, mają
swoich właścicieli. Nie odnotowaliśmy przykrych sytuacji związanych z
bezdomnymi zwierzętami...

pytań proszę o kntakt telefoniczny: 055 231 24 89 wew. 44.
vażaniem Marcin Ślęzak.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG F'ree Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.22/739 - Release Datę: 2007-03-29 13:36
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Burmistrz Miasta
Iławy

Znak: OSGK.7080/4/07

Iława, dnia 27.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W związku z wnioskiem z dnia 15.03.2007 r. w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" poniżej udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2006 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki?

Gmina Miejska Iława miała do końca 2006 r. podpisaną umowę na wykonanie

usługi: Prowadzenie schroniska i otoczenie opieką psów i kotów w nim przebywających

z Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt w Iławie.

Wyłapywanie zwierząt prowadzone było w sposób stały, przez w/w

Towarzystwo, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych

bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie

bezpieczeństwa. Wyłapane zwierzęta umieszczano w schronisku.

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

koszt gminy w 2006 r. ?

Informacja o działalności schroniska dla zwierząt w Iławie za 2006 r.

~^ — ̂ ___
Stan na początku roku

przybyło

sprzedane

oddane

uśpione

padło

uciekło

Stan na koniec roku

Psy

88

209

120

28

13

19

8

109

Koty

19

17

4

3

-

21

-

8

3. Jaki był w 2006 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za

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

ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Koszt realizacji zadania w 2006 r., zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

nieograniczonym, wynosił 80 000,00 zł brutto

B I L & M I / S T R Z
1IASTA IŁAWY

dr inż. Włodzimierz Ptasznik



GMINA IŁAWA

U R Z Ą D GMINY W I Ł A W I E G lv', l NA

FAIR PLAY

124 14 - 200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A
+ 48 (O- 89) 649 24 18 (sekretariat); fax.+48 (O- 89) 649 48 82

e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl )̂: http://www.gmina-ilawa.pl, NIP: 744-10-01-386

Iława, dnia 29.03.2007 r.

IRL.6071-1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37a

Urząd Gminy w Iławie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007 r. informuje:

1.Gmina Iława w 2006 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i dalszą opiekę nad nimi z Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt w Iławie, ul. Komunalna 2a,

prowadzącym schronisko zwierząt w Iławie.

2. W ubiegłym roku wyłapano na terenie gminy 20 psów.

3. Koszt wyłapania psów, a następnie ich utrzymywania w schronisku wyniósł 7.000 zł. Za te

usługi płacono jednorazowo.

Z poważaniem

TA /

rac h
. ERATU

INFRASTRUmmiROMOJU LOKALNEGO



Wójt Gminy
Iłowo - Osada

woj. warmińsko - mazurskie

13-240 Iłowo-Osada

TELEFON

023-6541014
6541020

WÓJT

023-6541039
6541014

wew 24

FAX

023 - 6541014

e-mail:
gminailowo@poczta.onet.pl

Iłowo-Osada 28.03.2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04- 886 Warszawa

Urząd Gminy w Iłowie- Osadzie informuje, że gmina nie posiada
stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Bezdomne zwierzęta nie były wyłapywane z terenu gminy.

Z poważaniem

Zup.

Todeu
KIEROWNIK REFERATU



U R Z Ą D GMINY
J A N O W I E C K O Ś C I E L N Y
13-111 Janowiec Kościelny

Znak sprawy:
GT-7080-2/2007

Janowiec Kościelny 29.03.2007 rok

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Ul. Garncarska 37 A
04-386 Warszawa

W odpowiedzi na pismo o udzielenie informacji publicznej z dnia
15.03.2007 roku, Urząd Gminy Janowiec Kościelny uprzejmie informuje:

1. Gmina Janowiec Kościelny od 2006 roku ma podpisaną umowę na
wyłapywanie, transportowanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich
psów z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp.z.o.o. Ciechanów ul.
Gostkowska 83,

2. W 2006 roku schwytano i umieszczono w schronisku 2 bezpańskie psy.
Koszt utrzymania psów w schronisku wyniósł 1243,00 zł.

3. Koszty związane z wyłapywaniem i transportem psów w 2006 roku wyniosły
822,16 zł. Łączny koszt wyniósł 2065 J 6 zł. Usługa wykonywana jest na
podstawie umowy na to zadanie płatne przelewem raz w miesiącu - dotyczy
przetrzymywania psów w schronisku i każdorazowo po schwytaniu i
transporcie psa do schroniska.

fychatska



Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, tcf/fa^(89) 539 27 41
www. Bip.Jeziorany. nowoczesna0mina.pf, www.jeziorany.com.pf, c-maif: umjeziorany@wp.pf

Jeziorany, dnia 28 marca 2007 roku.

Buro Ochrony Zwierząt
Nasz znak: Fundacja JUzyfa pod Psim flniofem
RO 0717-40/07 ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca br dotyczące udzielenia

informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem

w załączeniu przekazuję pismo Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

w Jezioranach, który jest odpowiedzialny za tego typu działania.

E.Sz/J.Z.

Z poważaniem

mgrMaciej leszczyński/



ZAKŁAD ADMINISTRACJI
DOMÓW MIESZKALNYCH Urząd Miejski

11-320 Jeziorany W Jezioranach
ul. M. Konopnickie] 2a p| Zamkowy 4

tel. 71-81-093, NIP 739-28-49-425 '' "miwwy

L. dz. 39/07 Data: 28.03.2007

Dotyczy: informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad
bezdomnymi zwierzętami.

W 2006r. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach zgodnie
ze statutem wykonywał zdanie - opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Realizacja jej przebiegała:

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów) było prowadzone przez pracowników
Zakładu. Nie udało się podpisać stałej umowy z żadnym ze schronisk dla
bezdomnych zwierząt z terenu województwa na odpłatne.
Zapewnienie opieki dla złapanych bezdomnych zwierząt.
Na początku 2006r. na terenie Zakładu wykonano dwa murowane, ogrodzone
siatką boksy do przetrzymywania zwierząt.

2. Złapano 7 szt. bezpańskich psów :
• 2 szt. psów oddano właścicielom którzy zgłosili się po psy
• 5 szt. oddano osobom które wyraziły chęć opieki nad psami

3. Koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2006r
• 1500,00 zł. - budowa dwóch boksów na terenie Zakładu
• 600,00 zł. - złapanie i przetrzymywanie bezdomnych psów



URZĄD GMINY
11-O42 JONKOWO

ul. Klonowa 2
NIP 739-1O-1O-778

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

GK 7091/2/2007 Jonkowo, 26.03.2007r.

W związku z Państwa pismem dotyczącym udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania" informuję, że:
1. w 2006r. Gmina Jonkowo zlecała wyłapywanie zwierząt bezdomnych Schronisku

Zwierząt w Olsztynie oraz wykonywała wyłapywanie we własnym zakresie,
2. dane liczbowe o zwierzętach w 2006r.:

• wyłapanych - ok. 25 sztuk,
• utrzymywanych na koszt gminy - ok. 5 sztuk,

3. koszt realizacji całego zadania w 2006r. - 15.326,58 zł; forma płatności za opiekę
-jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia w schronisku w Olsztynie oraz bieżąca
• zwierząt przebywających pod opieką.

Problem bezdomności jest duży, Gmina Jonkowo ma ograniczone możliwości
finansowe, a okoliczne schroniska są przepełnione dlatego też mam nadzieję, że
w przyszłości będzie można liczyć na wsparcie Biura Ochrony Zwierząt w zakresie
zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki.



Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Pism Aniołem

Urząd Miasta J J

w Kętrzynie ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: Data:
ZK.7080/5/07 <£marca 2007r.

dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

W odpowiedzi na pismo z 15 marca 2007r. informuję, że Gmina Miejska Kętrzyn ma
zawartą umowę ze Schroniskiem „Mój Dom" w Bagienicach Małych w ramach, której
zapewnia zwierzętom bezdomnym z terenu administracyjnego miasta wyłapywanie, bieżące
utrzymanie i opiekę.

W roku 2006 w w/w schronisku przebywały 72 psy z terenu miasta. Koszt odławiania,
znakowania, opieki weterynaryjnej i utrzymania tych zwierząt za 2006r. zamknął się kwotą
55.705 zł netto.

Szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację usługi
ustalane było na podstawie zatwierdzonych kalkulacji, które były sporządzane w oparciu o
stawki ustalone w wyniku przetargi nieograniczonego.

Z u p . B U R M I S T R Z A
NIK
KOMUNALNEJ

Izabela Oadoś



GMINT
_0 KĘTRZYN
•fkeśewszki 2

Kętrzyn 30.03.2007r

RGG.071-1/13/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu Pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Uprzejmie informuję, iż Urząd Gminy Kętrzyn nie podpisywał w 2006r
żadnej umowy oraz nie udzielał żadnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W związku z czym nie posiadamy żadnych danych liczbowych o
wyłapywanych zwierzętach.

Dj
mgr im

cT\

Sławomir Jarosik
\



Page l of i
W'"V.

Tadeusz Wypych

f tom; "rozwojgmmy" <rozwojgminy@kisielice. poczta. prologit.pi>
To: -biuro@psianiol.org.pl>
Sent; 18 kwietnia 2007 13:19
Subject: Informacja

Kisielice 2007-04-18
Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Miejski informuje:

1 W roku 2006 Gmina Kisielice nie miała podpisanej umowy na w/w usługę. Usługa wykonywana była na zlecenie
przez Zakład Usług Leśnych „Daniel", Andrzej Zielaskowski, ul. Nad Torem, 86 - 300 Grudziądz
W 2006 roku zgłoszono na terenie gminy Kisielice do wyłapania 3 sztuki bezpańskich psów.
Koszt jednorazowy za wyłapanie i umieszczenie w schronisku wyniósł w sumie 1057, 62 zi (słownie: jeden tysiąc
pięćdziesiąt siedem złotych 62/100).

Urząd Miejski w Kisielicach informuje również, że prowadzone są rozmowy z właścicielem schroniska Panem Andrzejem
Zielaskowskim w temacie podpisania stałej umowy na prowadzenie usług w zakresie wyłapywania i opieki nad zwierzętami
bezdomnymi z terenu Gminy Kisielice.

Z poważaniem

Burmistrz Tomasz Koprowiak

No virus found m this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7 5.446 / Virus Database: 269.5.1/765 - Release Datę: 2007-04-17 17:20
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ui. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak: Data:
GTKM-6134/1/2007 29.03.2007r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia i5.03.2007r. o udzielenie informacji

publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o

ochronie zwierząt - udzielam odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2006r, stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im dalszej opieki ?
Odpowiedź - Nie było

2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2006 roku ?
Odpowiedź - Brak danych

3. jaki był w 2006r. 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) ?
Odpowiedź - Nie było

fkawska

U"



i^ 11-430
ul, Mickiewicza

woj. 000529321

BIIJRO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

Nasz znak:
GT.6073-I-1/07

Data:
22.03.2007 r.

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 15.03.2006 r. w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuje się , że w
roku 2006 na terenie Gminy Korsze nie było przypadku wałęsającego się
zwierzęcia. Wobec tego nie poniesiono żadnych kosztów z tym związanych .

Z up

inź Roman Rosteki
Kiarownih Reler-atu Gospodarki Terenowe



W/"
Urząd Gminy Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44
Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012

tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail gmina(%kowale.fr.pl
http://www.gmina.kowale.fr.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A
tel. fax. 0...226158763

Nasz znak: IGKm 6134/1/07 Data: 27.03.2007 r.

Odpowiadając na Państwa zapytania zawarte we wniosku w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt na terenie Gminy Kowale Oleckie, informuje co następuje.

Ad. 1. Gmina Kowale Oleckie ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki z dnia 9 czerwca 2005 r. z:
Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt
Anna Maria Krajewska-Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko

Ad. 2. Średnie dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
Gminy Kowale Oleckie 2006 r. wynoszą:
1,6 szt./miesiąc

Ad. 3. Gmina Kowale Oleckie w 2006 r. za umieszczenie w schronisku bezdomnych
zwierząt w oparciu o bieżącą ich ewidencję zapłaciła łącznie:
4,165 zł/słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych/.

' clpaŁf̂eP^S
K l _

Referatu ds.
Komunaln

Dzi

mgr łnt. Krz^ttof Locman
Informacji udzielono na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.. Nr 112, póz. 1198).
Informacji udzielono bezpłatnie w oparciu o art. 7 , pkt. 2 niniejszej ustawy .

Pismo zredagował:
Krzysztof Locman
tel.(0-875238274 w.33)



Kozłowo, dnia 05 kwietnia 2007 roku.

WÓJT GMINY
KOZŁOWO

RGT-6052-3/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007 roku informuję :

Gmina Kozłowo ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów i
dalsze ich utrzymywanie w schronisku na okres od dnia 13 lipca 2006 roku
do dnia 12 lipca 2007 roku z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Ciechanowie,
od chwili zawarcia umowy do dnia dzisiejszego zostało wyłapanych i
obecnie przebywających w schronisku siedem bezdomnych psów,
koszt wyłapywania i utrzymywania psów w schronisku w 2006 roku wyniósł
4.500 zł., płatność następowała przelewem po wystawieniu faktury przez
PUK Ciechanów na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku.



Frorn : URZPD GMINY KURZETNIK PHONE No. : 48 056 47413515 Mar, 29 2007 12:04PM P01

GMTNY

RG 6052/3/2007

Kurzętnik, dnia 29.03.2007r,

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod
Psim Aniołem
Warszawa
Ul. Garncarska 37A

Urząd Gminy w Kurzętniku odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007 r
uprze j m i e i n formuj c:

1, Gmina Kurz^tnik nic miała w 2006 roku podpisanej stałej umowy- na wyłapywanie
bezdomnych /.wierząt.

2, W 2006 roku Gmina Kurzętnik nie prowadziła akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt ,
tej też przyczyny nie ponosiła żadnych kosztów.

3, W 2006 roku koszt umieszczenia w schronisku dla /wierząt - 4 sztuk psów wyniósł -
730,30 złotych.

Otrzymują:
iy Adresat

~. a/a



W/H

URZĄD GMINIE Lelkowo' dnia 27.03.2007r.
14-521 LELKOWO

woj. warmińsko-mazurskie
'&£, (0-55) 2448182

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 marca 2007r.

Urząd Gminy w Lelkowie informuje jak niżej:

Gmina w roku 2006 nie miała podpisanej umowy, jak również nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jest to problem marginalny na terenie gminy.

W roku 2004 wystąpił jedyny przypadek, kiedy gmina bezdomnego psa przekazała do

schroniska dla zwierząt. Ryczałtowa opłata wyniosła -300zł.

Z up. VjftO J TA

Tadcuj/KSfanowiak
Kiercrot*«fc Referatu
Rozwafu/Sospodarczeno



MIASTA LGMINY
ł

Lidzabrk,dnia 28.03.2007r

SM-5231/01/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
09-886 Warszawa
ul Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007r Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
informuję:
1. W roku 2006 gmina miała zawarte dwie umowy oraz jedno zlecenie na zadania związane
z opieką nad bezdomnymi zwierzętami:
- zlecenie z dnia 10.01.2006r z Lekarzem Weterynarii Jarosław Waleszkowski, 13-230
Lidzbark ul. Jeleńska - na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami z różnych zdarzeń
( potrącenia przez samochody, pogryzienia, wymagające natychmiastowej interwencji).
- umowa z dnia 07.07.2006r. z Lecznicą Weterynaryjną lek. wet. Stanisław Szymczyk
09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa 17 na wyłapanie w roku 2006 5 bezpańskich psów.
- umowa na odbiór padłych, bezdomnych zwierząt z dnia 06.07.2007r z Mieczysławem
Adamowicz zam. Jabłonowo 13-203 Dłutowo.
2. W roku 2006 ogółem wyłapano 14 psów z czego:
- 5 przekazano do schroniska w Celestynowie (dowód przyjęcia z dnia 07.07.2006r),
- l przekazano przez osobę fizyczną do schroniska w Olsztynie,
- 5 przekazano po przeprowadzonej obserwacji w Lecznicy nowym właścicielom,
- 3 uśpiono ( z potrąceń, lub nierokujących wyleczenie) oraz ślepy miot (ok. 5 dniowy) w
ilości 5 szt..
3. Ogólny koszt zadania w 2006r wyniósł 4247,90 zł.- forma płatności przelewy; za
umieszczenie 5 szt. w schronisku zgodnie z przedstawionym kosztorysem, opieka
weterynaryjna doraźna zgodnie z cennikiem usług weterynaryjnych.
Jednocześnie chciałbym poinformować, że na rok 2007 na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami w budżecie gminy zagwarantowano kwotę 15 000 zł.
Pragnę również poinformować, że na terenie Starostwa Powiatowego w Działdowie brak jest
schroniska dla bezdomnych zwierząt z tego to względu jesteśmy zmuszeni do korzystania z
usług schronisk położonych poza naszym terenem.

K O M Ę
STRAŻY

wski



URZĄD MIEJSKI
ui. Sefcusscwa 5

woj. warmwislacrmazurskje
tal. (0-89) 767 22 31 . fax 767 23 O?

GKI. 7082/3/2007

Lidzbark Warmiński, dnia 23.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 15.03.2007 roku w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami podaję informacje jak niżej:

Ad 1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta Lidzbarka
Warmińskiego zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. ul. Dantyszka 13. Bezdomne przebywają na terenie
przedsiębiorstwa do czasu znalezienia im opiekuna. Schroniska z innych miast
nie przyjmuj ą bezdomnych zwierząt z powodu bardzo dużego przepełnienia.

Ad 2. W roku 2006 wyłapano trzy bezdomne koty oraz dziewięć bezdomnych
psów z tego sześć szczeniąt podrzuconych w pudełku przy budynku Urzędu.
Szczenięta do czasu znalezienia im opiekunów przebywały na terenie
przedsiębiorstwa od miesiąca października 2006 do miesiąca lutego 2007roku.
Koszt związany z utrzymaniem zwierząt ( żywność, opieka weterynaryjna )
wyniósł 4172 zł.

Ad 3. W roku 2006 wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.148 zł.
Dotyczy to opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacją martwych ptaków,
utylizacją przejechanych przez samochody psów, kotów, przewozem na leczenie
chorych ptaków. Opłata po każdorazowym przedstawieniu faktur.



Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska

URZĄD GMINY 04-886 Warszawa
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Krasickiego 1, W.ta (069) 767-32-74
województwo wsrmińsko-mazursWe

NIP 743-15-96-739
REGON 000538225

Nasz znak: data:
OSR.7614-1/07 22.03.2007 r.

Sprawa; opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r. uprzejmie

informuję, że na terenie gminy i powiatu nie istnieją schroniska dla

zwierząt. Gmina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie zwierząt,

schroniska w regionie są przepełnione i ich nie przyjmują. „Zwierzęta

bezdomne", najczęściej są to psy rolników, które opuściły

gospodarstwo i po kilku dniach ponownie wracają do właściciela.

Nadmieniam, że do tej pory w gminie udawało się znaleźć opiekunów

dla kilku bezdomnych zwierząt.

w
mgr tnz.

-• JT

Sraka



LUBAWA
Fijewo 73, pow. iławski

woj. warmińsko-mazurskie
14-260 LUBAWA

tel. (89)64554 10, fax 645 54 15

Fijewodn.2007.04.12.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji A/.ylu pod Psim Aniołem

l j l . Garnca rsk a 3 7 A

04-886Warszawa

ZnakiGKIZP 6074-6/07

Urząd Gminy Lubawa w odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji

działalności gminy Lubawa z opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje jak niżej:

- gmina posiadała zawartą umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w Iławie

- w 2006r. wyłapano i przekazano do schroniska 4szt psów

- za wyłapane zwierzęta gmina ponosiła opłatę jednorazową (4szT.x 500,-PLN) w wysokości

2000.-PLN plus koszty zakupu boksu - l O O O . - P f . N . Łączny koszt 3000.-PLN

ze
INSPEKTOR



MIASTA Lubawa, ul. 21.03.2007 r.
UBA

ul Rzepnikowskiego 5
'

Biuro Ochrony Zwierząt
Znak: IGK-7080/^7 707 Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r. dot. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:

1. w 2006 r. mieliśmy zawarte Porozumienie z Gminą Miejską Ostróda, tj. Właścicielem

schroniska w Lubajnach w sprawie przyjmowania bezdomnych zwierząt z naszego terenu.

Natomiast wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na naszym terenie na podstawie zawartej

umowy zajmowała się p. Ewa Gurzyńska prowadząca działalność gospodarczą - Usługi

Opieki nad Zwierzętami 14-100 Ostróda, Zwierzewo 29, która jednocześnie jest

administratorem schroniska w Lubajnach.

2. W 2006 r. na terenie naszego miasta złapano 4 bezdomne psy, natomiast utrzymywanych w

schronisku na nasz koszt było 5 szt bezdomnych psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 r. wyniósł 6.875, zl,tj. 200 zł za każdorazowe

złapanie bezdomnego psa i odwiezienie go do schroniska,a pozostałe koszty, tj. 6.075, zł to

koszty utrzymania zwierząt w schronisku płatne co miesiąc.

Zup.
Terćsa Wtttszewska

INSPEKTOP



Małdyty, dn. 30.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
WÓJT GMINY MAŁDYTY Fundacji Azylu pod Psim

Aniołem
woj. warmińsko-mazurskie uL Garncarska 3? A

04-886 Warszawa

Nasz znak: GKM-7062/20/2007

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 15 marca 2007 r. dotyczący udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,

informuję, że:

1. Urząd Gminy Małdyty w 2006 roku zawarł z Gminą Miejską w Ostródzie -

Właścicielem Schroniska Porozumienie zapewniające opiekę bezdomnym zwierzętom

z terenu naszej gminy, natomiast gmina nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

2. Dane liczbowe utrzymanych na koszt gminy zwierząt - l pies.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2006 r oparty na bieżącej ewidencji zwierząt wynosi

1620 zł.

W «5> «J T
Jps^ * -<7 ^ ;

mgr antoni



URZĄD GMINY
82-325 MARKUSY

woj. warmińsko-rncszurmkte
j» (5S) 23943S1 13 (55) 23W3S2 r»™^Mipsre-io-ei-au R«33NflQ983»Tw Markusy, dnia 04.04.2007r.

UG-6221/13/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do złożonego pisma z dnia 15.03.2007r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" rut. Urząd udziela
odpowiedzi:

1. W 2006r. gmina nie posiadała stałej umowy w wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt

2. w 2006r. nie było potrzeby wyłapywania zwierząt - w jednym
przypadku we wsi Markusy został zaadoptowany pies przez tut.
mieszkańca

3. nie poniesiono kosztów z w/w tytułów w 2006r.

Ł up. W (OJ TA

linskc



11-730 Mikclajki, ul. Kolejowa ?, tel. |O..J?| 421 90 50, falcs 421 90 S9
woj, warminsko-ma^urskie

w-jvw.friikolajki.pl e-mail; ^m?^k^:y.;!,ii,u!.:j»-.i.pl BIP: www.bip.niikolajki.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

SDG.7080/02/07 Mikołajki 2007.03.23 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15 marca 2007r informuję iż w 2006 roku:

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach zlecał wyłapywanie bezdomnych psów
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Zenon Wieleba w Bagienicach Małych, oraz
ma podpisana umowę z w/w schroniskiem na zapewnienie im dalszej opieki.
Wyłapano 8 bezdomnych psów, średnio w miesiącu przebywało w schronisku 16
psów utrzymywanych na koszt UMiG
Koszt realizacji całego zadania- 26 002,82 zł. Opłata za opiekę obejmowała:
- jednorazową opłatę weterynaryjną przy umieszczeniu psa w schronisku
- za każdy dzień pobytu psa w schronisku

IN
Zup. B

Joa na
SEKRETARZ GMINY



URZĄD GMINY
82-316 MILEJEWO

Ul. Elbląska 47 ^2312284
® 2312282 n. 2363836

Milejewo, dnia 23.03.2007r.

MG 7083- 2/07

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Pism Aniołem

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu

wykonywania zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy w Milejewie

informuje co następuje.

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, której obowiązek wynika z ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz.U Nr 132, póz.

622 ze zm.), Urząd podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o.o. w

Elblągu umowę na wyłapywanie, transport i przyjęcie do Schroniska dla Zwierząt psów

z terenu naszej gminy.

Umowa zawarta została na czas określony od 1.06.2006r. do 31.12.2006r. W tym okresie

oddano do schroniska 9 bezdomnych psów.

Gmina tytułem zapłaty za świadczone usługi wnosiła opłatę w wysokości 3% miesięcznych

kosztów utrzymania schroniska, co nie przekraczało kwoty 1.500 zł. netto miesięcznie.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a



P.R7.ĄD MIASTA i GMINY
1 4 - 3 1 0 M I Ł A K O W O

ul.Olsztyńska 16
te! (089) 758 74 01

Nasz znak:
RGT-6068-6/07 Miłakowo, dnia 11.04.2007r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04-886 WARSZAWA

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007r.w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Urząd Miasta i Gminy w Miłakowie w odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007r.w
sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuje, że w roku 2006 nie posiadaliśmy stałych umów i nie zlecaliśmy
wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie zapewnialiśmy też im stałej opieki.

W związku z powyższym nie ponosiliśmy żadnych kosztów związanych z realizacją
w/w zadań.

KIEROWNIK
REER4TU|pODARJfl TERENOWEJ

inż. Mariusz Smoliński
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Tadeusz Wypych

From: "Bronek Kołodko" <bronek_ugmilki@op.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 29 marca 2007 13:58
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Nawiązując do Waszego pisma z dn. 15.03.2007 r. dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy w Milkach uprzejmie
informuje, że tut gmina posiada zawartą stałą umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym
k/Gizycka , które zajmuje się wyłapywaniem zwierząt i ich opieką.
W 2006 r w schronisku przebywało 5 szt. zwierząt. Opłata za jedno zwierzę w schronisku wynosił 219,60 zł

Bronisław Kołodko

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
yersion: 7.5.446 / Virus Database: 268.18 20/737 - Release Datę: 2007-03-28 16:23

2007-03-30
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URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN

Miłomłyn, dn. 22.03.2007r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37

Nasz znak: GPiRL/7080/6/07

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 15.03.2007r. w sprawie udzielenia informacji
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" uprzejmie informuję;

W roku 2006 Gmina Miłomłyn miała podpisane porozumienie z Gminą Miejską w
Ostródzie - właścicielem schroniska dla zwierząt w Lubajnach 2, 14-100 Ostróda, dotyczące
utrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt wykonywane było na podstawie umowy - zlecenia zawartej
pomiędzy Gminą Miłomłyn a Panią Ewą Gurzyńską - opiekunem schroniska dla zwierząt.
Gmina Miłomłyn w 2006 roku przekazała do schroniska 13 bezdomnych psów.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 18.770 zł w tym:
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku 17.010 zł, (płatność ryczałtowa, oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku),
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt 1760 zł (płatność na podstawie rachunku wystawianego

kwartalnie przez zleceniobiorcę za wykonaną usługę),

Sporządził: M.G.



URZĄD MIASTA I GMINY Młynary, dnia 22 marca 2007 roku
wMŁYNARACH '

££l^™™'*: Dworcowa 29
16400

REGON 000535617

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azyl pod Psim Aniołem
04 - 886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Nawiązując do waszego pisma z dnia 15 marca br. w sprawie udzielenia informacji

dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania odpowiadamy na

postawione w piśmie tym pytania:

Ad. 1. Nie posiadamy podpisanej stałej umowy i nie udzielaliśmy zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt (robiliśmy to własnymi siłami).

Ad. 2. \N 2006 roku wyłapaliśmy 3 bezdomne psy dla który przy współpracy z Towarzystwem

Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło we Fromborku znaleziono nowych opiekunów.

Ad. 3. Koszty realizacji tego zadania w 2006 roku wyniosły 147,67 zł (głównie usługi

weterynaryjne).



Morąg, dnia 20.04.2007 r.

Burmistrz Morąga
14-300 M o r ^ g

u l . l l L i 8 t o p a d a 9

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Znak: KL 7080/3/07

W odpowiedzi na Państwa pytania zawarte w piśmie z dnia 15 marca 2007 r.

uprzejmie informuję, że:

Ad. 1. W 2006 roku Gmina Morąg miała podpisane umowy:

a) ze schroniskiem w Ostródzie na wyłapywanie zwierząt z terenu miasta i gminy

Morąg,

b) z Gminą Miejską Ostróda na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z

terenu miasta i gminy Morąg.

Ad. 2. a) ilość zwierząt wyłapanych z terenu miasta i gminy Morąg w 2006 r. - 54 szt.

(w tym 51 szt. psów i 3 szt. kotów)

b) ilość zwierząt utrzymywanych na koszt Gminy Morąg w 2006 r. - 60 szt.

(w tym 58 szt. psów i 2 szt. kotów) - stan na dzień 31.12.2006 r.

Ad. 3. Koszt realizacji całego zadania (wyłapywanie zwierząt plus zapewnienie im

dalszej opieki) w 2006 r. wyniósł 71.677',71 zł (brutto).

- jednorazowa opłata za umieszczenie zwierzęcia w schronisku wynosiła 200 zł

i była uiszczana na podstawie faktur,

- miesięczna opłata za utrzymanie zwierzęcia w schronisku wynosiła 135 zł i była

uiszczana na podstawie ewidencji zwierząt w schronisku.

B U R M I S T R Z
»
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i-7tl} Mrągowo, uL 60A, teL

Mrągowo, dnia 26 marca 2007 r.

SM.7080-4/07

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

W związku z Państwa Pismem z dnia 15.03.2007 r. w sprawie udzielenia

informacji publicznej, uprzejmie informuję, że opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie z terenu miasta Mrągowa nadzoruje Straż Miejska w Mrągowie.

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, przedstawiam informację w przedmiotowej sprawie:

1. Gmina Miasto Mrągowo ma podpisana umowę na okres od 01.08.2004 r. do

30.06.2007 r. ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Mój Dom" w Bagienicach

Małych k. Mrągowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu m. Mrągowa,

dozór i utrzymywanie wyłapanych zwierząt w schronisku. Umowa obliguje

Wykonawcę do prowadzenie działań, mających na celu przekazywanie zwierząt

nowym właścicielom. Ustalono w tym celu limit min. 3 psów miesięcznie, które

powinny w ww. sposób opuścić schronisko.

2. - na dzień 01.01.2006 r. w schronisku przebywały 22 psy,

- w ciągu całego roku 2006 przyjęto do schroniska 47 psy,

- na koniec 2006 r. w schronisku przebywały 27 psy.

3. W roku 2006 na realizację całego zadania wydatkowano kwotę 75.200 zł, z czego na

realizację ww. umowy 74.700 zł oraz 500 zł na doraźna pomoc weterynaryjną.

Za prowadzenie zadania objętego umową Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie

zryczałtowane, uzależnione od ilości zwierząt przebywających w schronisku, płatne z

dołu, po zakończeniu każdego miesiąca, po przedstawieniu miesięcznego

zestawienia.

Komendant

Jerzy Grądzki



WÓJT GMINY
MRĄGOWO

woj.warmińsko-mazurskie
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

RBK: 7080/5/07 Mrągowo, dnia 21.03.2007r

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.03.2007r Urząd Gminy Mrągowo
informuje, że Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Mój Dom" w miejscowości Bagienice
Małe znajduje się na terenie naszej gminy i prowadzone jest przez Pana Zenona Wielbę.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami odbyw:a się w następujący sposób:
co roku organizowany jest przetarg na umieszczenie i opiekę bezdomnych zwierząt
w schronisku na okres jednego roku.

Adl Gmina Mrągowo w 2006 roku miała zawartą umowrę Nr 7/2006 na umieszczanie i
opiekę bezdomnych zwierząt w schronisku „Mój Dom" Bagienice Małe.
Adl Z terenu naszej gminy rocznie w schronisku przebywa około 30 psów za które gmina
ponosi koszty.
Ad3 W roku 2006 Gmina Mrągowo za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku
poniosła koszt - 46 188,00 zł, forma płatności odbywała się po przedstawieniu co miesiąc
faktury VAT.

Koszt jednego psa w schronisku

a) złapanie i doprowadzenie zwierzęcia do schroniska
- transport
b) opłata weterynaryjna ( za jednego psa ) ( ogółem
c) opłaty utylizacji ( za jednego psa )
-powiększone o koszty dojazdu do Olsztyna
d) opłata za każdy dzień pobytu w schronisku ( ogółem )
w tym:
- karmienie
- dozór i opieka
e) koszty tatuowania ( za jednego psa )

67.10 zł brutto
36.60 zł brutto
)91.50złbrutto ryczałt
6.10 zł/brut to kg
2.44 zł/ brutto km
6.10 zł brutto ryczałt

3.05 zł brutto
3.05 zł brutto
9.76 zł brutto ryczałt

T. M. -Jerzy Ęrhsiński



URZĄD MIEJSKI
13-100 Nitfzica, Plac Wolności 1

woj. war mi ńsko - mazurskie
tel.625-25-04, fax 625-21 -70

O C O C 3 7 7 Ć Nidzica, 2007.05.23

Nasz znak:
Tl. 7080-8/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul.Garncarska 37A

Stosownie do Waszych pism z dnia: 15.03.2007r. i 10.05.2007r. dotyczących udzielenia informacji
publ icznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Nidzicy przedstawia poniżej jego
realizację za 2006r. :

1. Gmina Nidzica miała zawarte dwie stałe umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
dalszej opieki tj. :
a/ Nr l /2006 z dnia 02 stycznia 2007r. ze Spółką Weterynaryjno-Usługową w Nidzicy 13- i 00 Nidzica,

ul.Limanowskiego l z terminem realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.l2.2006r.,
b / N r 12/Sch z dnia 10 sierpnia 2006r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul.Gostkowska 83 ;

2. Wyłapano i utrzymywano na koszt Gminy bezdomne zwierzęta jak niżej :
a/ psy - 55 s/t w tym :

• 17 szt oddano do adopcj i ,
• 4 szt zostały poddane eutanaz j i .
• 3 szt z wypadków drogowych , padły w czasie ich transportu ,
• 18 szt pozostało na dzień 31.12.2006r. w Schronisku w Pawłowie k/Ciechanowa ,
• 13 szt szczenięta poddane eutanaz j i ;

b/ koty - 13 szt oddano do a d o p c j i ;

c/ sarna - l szt przekazana do Leśniczówki ;

3. Koszt realizacji zadania w 2006r. wyniósł 28.310,00zł. Przy umowie podanej w pkt.l litera a przyjęto
ryczałtową formę płatności dla Wykonawcy w równych ratach miesięcznych , natomiast przy umowie podanej
w pkt.l litera b płatność oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku . Faktury
miesięczne obejmowały liczbę zwierząt przebywających w Schronisku w danym miesiącu mnożoną przez
ilość dni i mnożoną przez stawkę dzienną/za l szt.

BURMISTRZ

.. __ "»—^g l̂l

Dariusz Szypulski



URZĄD !V?EJSKI
w Nowyai wśescie Lub.

ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

Nowe Miasto Lubawskie, dn. 10.04.2007 r.
ZOŚ.7062.2-08/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. bezdomnych
zwierząt na terenie miasta Nowego Miasta Lubawskiego informujemy, że zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej obowiązek wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt
powierzono Straży Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

1. Funkcjonariusze Straży Miejskiej są przeszkoleni w w/w zakresie i posiadają
certyfikaty wydane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gdańsku (2005 r.),
po wyłapaniu zwierzęta są umieszczane w klatkach stanowiących własność gminy
(2 szt.) zlokalizowanych na terenie lecznicy dla zwierząt.

2. Urząd Miejski w roku 2006 nie posiadał stałej umowy z jednostką zapewniającą
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

3. W 2006 r. wyłapano 11 szt. bezdomnych zwierząt.
4. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2 450 zł, płatność za opiekę jednorazowa.

W roku 2007 planowane są działania mające na celu regulacje w przedmiotowym zakresie
(min. podpisanie stałej umowy z podmiotem sprawującym opiekę nad wyłapanymi
zwierzętami).

Kontakt w sprawie: pracownik Ref. Budownictwa i Inwestycji: Magda Cieszyńska, tel.
056-474-22-01.

Z poważaniem^

2 up. B

Rodos
IN,
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From: "Marek Arentowicz" <marentowicz@nowemiastolubawskie.bip.net.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 3 kwietnia 2007 10:12
Subject: Odpowiedź w sprawie udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na wniosek o udzelenie informacji publicznej z dnia 15
marca 2007 r. (wpłynęło 21 marca 2007 r.) wyjaśniam:

Ad. 1 W 2006 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie nie miała
podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Powodem takiej
sytuacji jest fakt, iż w naszym powiecie nie ma schroniska dla
Dezdomnych zwierząt, a schroniska znajdujące się w powiatach sąsiednich
''Brodnica i Iława) nie są zainteresowane podpisaniem takiej umowy ze
względu na przepełnienie.

Ad. 2 W 2006 r z terenu naszej Gminy do schroniska nie trafiło żadne
ne zwierze W całym roku były 2 przypadki zgłoszenia bezpańskich

jednakże w obu przypadkach (po zbadaniu przez weterynarza stanu
zdrowia) znalazły się osoby, które przygarnęły zwierzęta i otoczyły je
opieką.

Ad. 3 Ze względu na to, że w 2006 r. nie umieściliśmy w schronisku
żadnego zwierzęcia, nie ponieśliśmy więc kosztów. W latach
wcześniejszych zdążały się przypadki, że musieliśmy umieszczać zwierzęta
w schronisku. Wtedy zwierzęta te trafiły do schroniska w Iławie (mimo
braku umowy), a jednorazowy koszt na podstawie wystawionej Faktury
wynosił około 500 zł za szt.

Marek Arentowicz

No yirus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Vecsion- 7.5.446 / Virus Database: 268.18.25/744 - Release Datę: 2007-04-03 05:32

2007-04-03



Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

BURMISTRZ OLECKA ul.Garncarska37A
Plac Wolnośc i 3 04-886 Warszawa

19-400 Olecko

GKO.7062-12/07 2007.04.23

Odpowiadając na Wasze wystąpienie dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami
informuję, że Gmina Olecko ma zawartą wieloletnią umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia
Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska-Kuncewieź w Bystrym 26, 11-500
Giżycko na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olecko.

W 2006 roku do schroniska przyjęto z gminy Olecko 46 psów , za których utrzymanie
gmina zapłaciła 80 OOOzł.

Za opiekę nad złapanymi zwierzętami gmina płaci przedsiębiorstwu w systemie
miesięcznym w wysokości uzależnionej od ilości zwierząt w schronisku w danym miesiącu.

BURMI

Wacław plśzewski



Olsztynek, dnia 10.04.2007 r.

Straż Miejska

ul. Ratusz l

11-015 Olsztynek

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2007 r. udzielam odpowiedzi na

zawarte w nim pytania:

1. W roku 2006 gmina miała podpisaną umowę ze schroniskiem „BIAŁY KIEŁ"

w Ostródzie oraz udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla

schroniska w Olsztynie.

2. W roku 2006 na koszt gminy utrzymywanych było w schronisku 13 szt. psów.

3. Płatność była oparta o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających w schronisku.

4. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 8 167,64 zł.

Komendant Straży Miejskiej

Mirosław Szóstek



Urząd i w Ornecie
11-130 Orneta
Plac Wolności 26
woj. warmińsko-mazurskle
www.umig.orneta.net

tel.{05S}242-11-U
te!.{055) 242-13-79
fax. (055) 242-29-00
e-mail: umig@orneta.net

RiGG-6052/PS/4/07

Orneta, dnia 26.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Ornecie w związku z wnioskiem z dnia 15 marca 2007 r.

(wpłynął w dniu 22.03.2007 r.) o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania - opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem -

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje, iż w oku 2006 Gmina Orneta nie miała

podpisanych żadnych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dokonano

przekazania do schroniska dla zwierząt w Iławie 3 psów (dwa porzucone, zagłodzone oraz jeden

z obserwacji po pogryzieniu). Schronisko w Iławie było jedynym, które do końca ubiegłego roku

przyjmowało od gminy bezdomne zwierzęta. Dla pozostałych psów (5 szt.) znaleziono

opiekunów. Dokonano szczepienia tych psów i zakupiono karmę.

Koszt przyjęcia w/w psów do schroniska to ok. 2 tyś. złotych jednorazowo.

Szczepienia i zakup karmy - ok. 600 zł.

Z-ca Bl

Sporządziła: Joanna Pietkiewicz
tel.(055)242-11-16 w. 30
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bURMISTRZ MIASTA
OSTRÓDA

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Nasz znak: Data:
IGK-7015/177 07 25.05.2007r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2007r.
„ Wniosek o udzielenie informacji publicznej" informuje :

Ad. l gmina miała podpisane umowy roczne z Gminami:
- Miłomłyn
- Morąg
- Łukta
- Małdyty
- Olsztynek
- Lubawa
- Ostróda
- Zalewo
Na zapewnienie opieki zwierzętom w schronisku

Ad. 2 w załączeniu zestawienie roczne

Ad. 3 gmina Ostróda z budżetu w 2006rok wydała kwotę 316.000,00zł, ryczałt 135zł /m-c
za jednego psa od gmin, z którymi są zawarte umowy,

B U RM ISTRZ M PASTA

Nosewicz



Zestawienie ilości zwierząt przebywających w schronisku Lubajny

L.p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gmina

m Ostróda

g.. Ostróda

Morąg

Miłomłyn

Łukta

Olsztynek

Lubawa

Maldyty

Zalewo

Razem psy

Razem koty

psy koty

31.12.2005

111

31

40

16

6

12

3

1

52

6

1

1

01

111

28
-3

43
+3

18
+3
-1
6

14

2

-1
1

223

58

02

111

27
-1

50
+9
-2
14
-4

5

-1
16
+2

2

1

226

58

03

123

27

51
+ 10
-9
14
+2
-2
5

17
+1

2

1

240

59

04

121

27

51

13

-1
6
+1

19
+2

2

1

240

59

05

126

29
+2

50

-1
15
+3
-1
5

-1
19

2

1

247

55

06

130

29+
2
-2
51
+1

14
+1
-2
5

18
+1
_2
3
+1

1

245

50

07

130

29
+1
-1
52
+1

22
+8

5

17

-1
4
+1

1

260

50

08

132

33
+5
-1
52
+3

3
18
+2
-6
5

16

_1

4

1

261

52

09

133

38
+7
-2
58
+8
-2
17

-1
5

16

4

1

272

51

10

129

42
+6
-2
57
+8
-9
17

-1
5

15
+3
_2
3
-1

1

+1
_1

269

48

11

136

43
+5
-4
58
+2
-1
19
+2

5

15

3

1

280

42

12

141

42
+1
-2
57
+1
-2
20
+1

5

14

5
+2

1

285

36

+ przyjęto psów
- oddane do adopcji

Sporządził:
Andrzej Rynkiewicz

I N S P E/K/T O
KAD2GRU.—^



ORZ . 1 ' • • '
14400 w Ostródzie

^korriazurskie

Nasz znak: RGP. 7080- 9/07 Ostróda, dnia Q~>... kwietnia 2007r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

dot: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania na terenie Gminy Ostróda w
2006r.

Ad II Gmina Ostróda w 2006r. miała zawarte porozumienie z Gminą Miejską Ostróda
właścicielem schroniska , na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy ,
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt udzielała zleceń opiekunom schroniska .

Ad 21 liczba utrzymywanych na koszt Gmmy zwierząt w schronisku - 34
liczba zwierząt wyłapanych - 14

Ad 3/ w roku 2006r. koszt wyłapania bezdomnych zwierząt - 2 900,- zł
koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku - 55 485,-zł
forma płatności za opiekę - miesięczna , oparta na bieżącej ewidencji

zwierząt przebywających w schronisku .

Z u p. W Ó J T A

iwski
ROWNIK

OSPOOARKI GRUNTAMI l PPZrSTRTEtel



Page 1 of2

Tadeusz Wypych

From: "Piotr Wiśniewski" <so.um@paslek.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 6 kwietnia 2007 12:59
Attach; imageOOlwmz; oledata.mso
Subject: Udzielenie informacji publicznej ws.psów

U R Z Ą D M I E J S K I W P A S Ł Ę K U
14-400 Pasłęk, Plac Św. Wojciecha 5, tel. 055-248-20-01 do 03 w. 19
fax. 055-248-31-80, e-mail: so.um@paslek.pl

J
. ^AJU. i o.^u/ / -to -

5234/4/07P.W. Pasłęk, dnia 02 kwietnia 2007 roku

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 WARSZAWA
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 5 marca 2007 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej
!emat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
apywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - Urząd Miejski w Pasłęku niniejszym
»rmuje:

d Miejski w Pasłęku do 2000 roku posiadał zawartą umowę ze schroniskiem dla
zwierząt w Hlblągu. Ze względu na niezadowalające efekty w wyłapywaniu i
przetrzymywaniu zwierząt oraz ponoszenie bardzo dużych kosztów party cypacyjnych w
utrzymaniu schroniska, umowa ta została rozwiązana. Działania prowadzone przez władze
miasta Pasłęka zmierzające do reaktywowania w roku 2006 umowy, spotkały się z odmową
iej zawarcia. Podejmowane inne działania zmierzające do zawarcia stosownej umowy z
innymi schroniskami nie przyniosły oczekiwanych efektów, ze względu na ich brak w
b l i s k i m sąsiedztwie. W roku 2006 tutejszy Urząd nie maił zawartej umowy ze schroniskiem
na wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt.
W roku 2006 objęto opieką weterynaryjną 24 bezpańskie psy.
W roku 2006 tutejszy Urząd wydatkował kwotę 6.800 złotych za usługi weterynaryjne
zgodnie z wystawionymi fakturami przez lecznice. Forma płatności przelewem po
otrzymaniu faktury, jej przeanalizowaniu i zaakceptowaniu przez pracownika merytorycznie
odpowiedzialnego.

2007-04-06



P a g e l o f l

Tadeusz Wypych

From: <malwinasieruta@wp.pl>
To; <biuro@psianiol,org.pl>
Sent: 13 kwietnia 2007 15:19
Subject: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami
informuję, że gmina Pasym nie posiada podpisanej umowy na wyłapywnie
bezdomnych zwierząt. W 2006r. zostało wyłapanych na terenie gminy Pasym 5
bezdomnych psów a koszt realizacji całego zadania wynosił 1015,38 zł opłata
za umieszczenie psa w schronisku była płacona jednorazowo za każdego
umieszczanego psa

Z pozdrowienimi
Malwina Sieruta Podinspektor Referatu Rozwoju Gminy

found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7 5.446 / Virus Database: 269.4.0/759 - Release Datę: 2007-04-12 19:58

2007-04-1.



WA1

razu
11-710 P I E C K I
ul. Zwycięstwa 34

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
uLGarncarska 37A
04-886 War s za w a

BKR. 7080 -2/07 Plecki.dnia 2L03.2007r.

W nawiązaniu do wniosku w sprawie udzielenia
informacji pub licznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " informuję iż

• w 2006 roku Gmina Piecki miała podpisana^ umowę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Bagienicach Małych k/Mrągowa
(reprezentowanym przez Pana Zenona WieiebeJ

• z terenu Gminy Piecki w schronisku przebywało średnio w miesiącu
7 psów,

• koszt realizacji całego zadania za 200órok wyniósł - 16.316,28-zł
w tym:

- opłata za każdy dzień pobytu psa w schronisku
- opłata za złapanie, dowiezienie psa
- oplata weterynaryjna
- opłata za psa potrąconego
- opłata utylizacyjna
- koszt tatuowania psa

• wynagrodzenie płatne było w terminie 21 dni od dnia przedłożenia
faktwy oraz zestawienia przebywających psów z terenu Gminy

z poważaniem

up°

EK.
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Tadeusz Wypych

From: "Urząd Miejski w Pieniężnie" <urzad@pieniezno.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 22 maja 2007 11:18
Subject: Odp. na pismo z dn. 15 marca 2007

Dzień Dobry

Urząd Miejski w Pieniężnie informuje, że w 2006 r nie mieliśmy stałych umów
na wyłapywanie bezdomnych psów.
Nie było psów utrzymywanych w schroniskach na koszt gminy.
Zlecono eutanazję 2 psów w Przychodni Weterynaryjnej w Pieniężnie.
Koszt zlecenia wynosi 176,55 zł.

Urząd Miejski
ul Generalska 8
14-520 Pieniężne

tel.: (0-55)2436075
(0-55) 243 60 59

tel./fax: (0-55) 243 61 59

e-mail: urzad@pieniezno.pl
www: http://www.pieniezno.pl
BIP: http://bip.pieniezno,pl

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5.467 / Virus Database: 269.7.6/814 - Release Datę: 2007-05-21 14:01

2007-05-22



PISZU

Pisz, dnia 27.03.2007r.
U

12 —200 P I S Z
)c!.( 87)424-12-31

GKR.7080/1/07 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul.Garncarska 37A

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 marca 2007r. w sprawie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wylapywanie"Urząd Miejski w Piszu, informuje że :

- wyłapywaniem i opieką bezdomnych psów w 2006roku zajmowało się zgodnie z zawartą
umową ze Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach ,
- ilość psów odławianych z terenu gminy Pisz i umieszczanych w schronisku miesięcznie
wynosił około 60 sztuk tj.720 sztuk rocznie,
- cały koszt realizacji zadania w 2006 r. wyniósł 72 tys.zł.
Forma płatności - comiesięcznie wystawiane faktury VAT płatne przelewem na konto.

N A C Ż / f L N I K
Wydziału Go-jipodgfki Komunalnej

u |

mgr inż^riatk Grochal



OD :UG PLOSKINIP

U R Z Ą D GMIN
1-1 526 ;~!U\SKINIA

pcw. !>r-:i:i:'!*'j •*'
ii (5;:; 243 922

24 KUL 2307 9:35 STR,

Płoskinia 2007-04-24

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja A2yiu pod Psim Aniołem

IJł. Garncarska 37a
04 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 rnarca 2007r, Urząd Gminy w Płoskini
przesyła infonnację na temat sposobu wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

l, w 2006 r, gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń na
ś i i i Ii e m i i u t iii i iii MII ii i nmii

/ifUi mu ii! i IM n, it i i i 1 1 1 In l Vi
n lip.
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URZĄD GMINY
13-206 Ptośnica, ui. Dworcowa 52

woj. warmińsko-mazurskie , .
tei. 023/ 696 80 08, fax 696 80 05 Płosmca, dnia 23.03.2007 r.

Nr 6074/1/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji pub licznej,z dnia 15 marca 2007 r.
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informujemy :

1. Gmina Płośnica jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „ Działdowszczyzna".
Związek ten posiada uprawnienia oraz środki techniczne i na nasze zlecenie może
wyłapywać bezdomne psy. W 2006 roku nie udzielaliśmy takich zleceń.

2. W 2006 roku nie wyłapywaliśmy zwierząt bezdomnych i nie utrzymywaliśmy na koszt
gminy.

3. W 2006 roku nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych z wykonywaniem powyższego
zadania.

Z poważaniem

Wójta

^AKazimierz Podlasiu



w

Pozezdrze dnia, 30.03.2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 marca ( data

wpływu 20 marca br.,) Urząd Gminy w Pozezdrzu przesyła poniższe informacje:

1. Gmina Pozezdrze w 2006r. miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia

Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Kuncewicz , Bystry 26, 11-500

Giżycko

2. Urząd Gminy Pozezdrze w 2006r. utrzymywał w schronisku 13 psów, w tym jedno

szczenię.W załączeniuzestawienie z rotacji psów w skali roku 2006r.

3. Koszt pobytu psów w schronisku w 2006r. wyniósł 29 908,20 zł, opłata za utrzymywane

psy na podstawie wystawionej faktury Vat, opłata na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką.

W Ó J T

'••-JMarzenna. SiiM^M^ńfz



PSY - zestawienie 31.12.2006

ROTACJA PSÓW W SCHRONISKU W SKALI ROKU 2006

M-c

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Numer

B.O

19/PO

20/PO

21/PO

22/PO

23/PO

24/PO

26/PO

27//PO

28/PO

29/PO

30/PO

31 /PO

32/PO

34/PO

B.Z

Stan na

poczętek

okresu

8

8

10

10

12

12

13

14

11

9

10

11

12

Obrót
+ przyjęty

- zdiety

1 +
1 +

1 +
1 +

1 +
1 +

1 +4-

1 + 3-

1+1-

1 +

1 +

1 +

1 +

Data przyj,

do ewid.

3.01.2006

7.01.2006

10.03.2006

27.03.2006

6.05.2006

9.06.2006

3.07.2006

29.08.2006

7.09.2006

13.09.2006

19.10.2006

7.11.2006

12.12.2006

Średnio w roku szt

Liczba dni w

miesiącu

302

280

332

337

360

398

412

349

271

283

323

354

392

12

Data zdjęcia z

ewid.

5.07.2006

2.08.2006

1 .09.2006

Stan na

koniec

okresu

10

10

12

12

13

14

11

9

10

11

12

13

13

Liczba dni

narastająco

302

582

914

1251

1611

2009

2421

2770

3041

3041

3324

3647

4001

4393

Koszty

2 408,28

2 196,00

2 393,64

2 940,20

3 075,52

3015,84

2481,48

1 925,16

2071,56

2291,16

2 474,16

2 635,20

29 908,20

Uwagi

10,11,12,13/2005*

15,16,17/2005*

18/PO/2005*

szczenię

13 + 8-

Stan psów na 31.12.2006 r. wynosi 13 sztuk (w tym 1 szczenię)

* Psy zdjęte z ewidencji zostały przekazane do adopcji, prekazane do schroniska w 2005 r.



Prostki, 26.03.2007r.

Biuro Ochrony Zwierząt
>9. f e x 6112079 T ^ J - A ? J T. • A • lMazurskie Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

Nasz znak: RL 60605-5"/2007

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
15.03.2007 roku uprzejmie informuję, że Gmina Prostki w 2006 roku miała zawartą
umowę zobowiązującą do wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy Prostki
oraz utrzymania tych zwierząt w schronisku z panem Zygmuntem Dworakowskim,
zam. Biała Piska prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy.
W roku ubiegłym zostało wyłapanych i dostarczonych do w/w schroniska 76 szt
psów zgodnie z umową.
Koszt realizacji całorocznego zadania wynosił 24 000 zł w formie ryczałtowej opłaty
miesięcznej po 2000 zł.

WÓJT



WÓJT GMINY PURDA
11-030PURDA n 01 onrwPurda, 21 marca 2007 r.

nasz znak: GT-706-22/07

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007r. dot. udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, iż gmina nie miała w 2006 roku stałej umowy z jakimkolwiek
schroniskiem. Opieraliśmy się na jednorazowych zleceniach ze schroniskiem w Olsztynie i w
Szczytnie. W 2006 roku wyłapano? psów, które zostały przewiezione do Schroniska „Cztery Łapy"
z siedzibą 12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 6 oraz 3 psy, które zostały wyłapane i przewiezione
przez Schronisko w Olsztynie z siedzibą 10-369 Olsztyn, ul. Turystyczna 2. Koszt realizacji całego
zadania tj. wyłapywania oraz umieszczenia psa w schronisku:
- Schronisko w Olsztynie- przyjęcie, opiekę i transport za l psa: 362 zł
- Schronisko w Szczytnie przyjęcie i opiekę za l psa: 200zł

~ , - . . .mgr Jerzy Laskowski



URZĄD GMINY w RESZLU
11-440 RESZEL.ul.Rynek 24

tel (089) 755-39-00,fax 755-07-58
R£GO* 00053Q318;MIP 742-00-12-634

SRO/TZ.7070-4/07

Reszel 28.03.2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2007 r. uprzejmie informuję, że Gmina
Reszel w 2006 r. na realizację zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem wydatkowała 2.887 zł. Kwotę tąprzezna -
czono na budowę przytuliska dla bezdomnych psów.
Działania związane z wyłapywaniem bezdomnych psów oraz ich utrzymywa -
niem są realizowane w 2007 r. Na działania te zabezpieczono środki w budżecie
gminy.

B U R M I

mgr < zisław Szypulskl



WÓJT GMINY R°ZOgi' 4
Rozogi

IPŚ.0562-1-1/07 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że Gmina

Rozogi w 2006r. nie miała stałej umowy ani nie zawierała umów zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W tymże roku nie wystąpiły przypadki wyłapywania zwierząt, ani nie

poniesiono żadnych kosztów na realizację tego zadania.

I N Y

'Józef Zapert



URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE - NIDA

12-220 Ruciane - Nida, Al.Wczasów 4, tel.. (O - prefk - 87) 423-10-36, Fax. (O - prefix - 87) 423-11-40
e - maił: umigfa)niciane-nida.z.pl, www.ruciane-nida.pl, www.ruciane-nida.pl/bip

Ruciane-Nida dn. 22 marca 2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

GN-7082/1/07

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20 marca 2007 (data wpływu) Urząd Miasta i

Gminy w Rucianem-Nidzie uprzejmie informuje, iż 28 marca 2006 roku Gmina Ruciane-Nida

zawarła umowę na odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt (psów) ze „Schroniskiem dla

Bezdomnych Zwierząt - Zygmunt Dworakowski" Radysy 13, 12-230 Biała Piska. Zgodnie z

gminna ewidencją w okresie od 28 marca 2006 do 31 grudnia 2006 odłowiono 23 psy.

Według informacji przekazanych nam przez Schronisko obecnie utrzymuje ono 20 psów z

terenu naszej gminy. Pozostałe zwierzęta przekazano nowym opiekunom lub zostały one

odebrane przez dotychczasowych. Zgodnie z umową zawartą z podmiotem, miesięczny koszt

utrzymania i wyłapywania zwierząt wynosi 3000 PLN (ryczałt).

Z poważaniem,

j.s.



URZĄD GMINY
14-411 RYCHL1KI

® (55) 2488155 £ (55) 2488145
woj. warmińsko-mazurskie Rychliki, 19.04.2007 r.

Nr GO 5 2. /2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie informacji na temat sposobu wykonywania

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

o ochronie zwierząt informuje się, że w przypadku potrzeby gmina zleca każdorazowo

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W roku 2006 nie było takiej potrzeby. W związku z

tym nie wydatkowaliśmy z budżetu żadnych środków,

a/a

OITA
Krystyna Ch&nacka-Borosiewic?

Sekret\TT7 Gminy



Page l o f l

Tadeusz Wypych

From: <umig@ryn.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 27 marca 2007 12:45
Subject: Informacja - Gmina Ryn

1 Gmina Ryn w 2006 r. zawarła umowę z przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym 26, 11-500
Giżycko, na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu miasta i gmimy Ryn.
2 Dane liczbowe - 3 psy w ciągu roku 2006
3. Koszt realizacji - 4860,48 zł w 2006 r. - forma płatności oparta na bieżącej ewidencji zwierząt.

Pozdrawiam
Wojciech Karwowski

found in this incoming message.
by AVG Free Edition.

Version: 7.5 446 / Virus Database: 268.18.18/734 - Release Datę: 2007-03-26 14:31
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W/H

URZĄD MIASTA ! GM!NY
11-210 SĘPOPOL

ul. 22 Lipca 7
woj. warmińsko-mazurskie

ono^n?87 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Znak: GI.I.-6134-1/07 Sępopol, dnia 23 marca 2007r.

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 15.03.br. /data wpływu 20.03.br./
Uprzejmie informuję, że:

- gmina nie zawiązywała i nie ma stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W przypadku konieczności zajęcia się bezdomnym zwierzęciem, usługa
wyłapania i opieki zlecana jest podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu
schronisko dla zwierząt w innej gminie;

- w 2006r. zlecono wyłapanie l psa;

- koszt realizacji całego zadania wyniósł 1.100 zł płatny jednorazowo.

ZASTĘPCA
MIASTA

£r Bogdan SucHostawski



WÓJT GMINY SORKWm
11 -731 Sorkwity, ul Olsztyńska 16 A Sorkwity, dnia 21.03.2007r.

Nasz znak:
RBG:

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

04-886 Warszawa
uLGancarska nr 37 A

Odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2007r w sprawie informacji publicznej na
temat sposobu i skutku wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" informujemy:
1.Gmina Sorkwity w 2006roku miała podpisana umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt z Bagiennicach Małych z Panem Zenonem Wielebą.
2.Na koszt Gminy w 2006roku utrzymywane były 3 psy w schronisku .
3.koszt utrzymania jednego psa w schronisku wynosi
a/opłata jednorazowa za złapanie i dowiezienie psa -103,70 zł
b/opłata weterynaryjna przed przyjęciem psa do schroniska - 91,50 zł
c/ koszt tatuowania za psa - 9,76 zł
ogółem koszty jednorazowe za przyjęcie psa w schronisku wynoszą:204,96 zł
opłata za każdy dzień pobytu psa w schronisku -(karmienie ,dozór i opieka) - 7,32 zł (płatna
co miesiąc) x 30 dni =219,60zł
czyli rocznie Gmina na utrzymanie jednego psa w schronisku przeznacza: 2.840,16 zł .A w
2006 roku za utrzymanie 3 psów w schronisku wydatkowała 8.520,48 zł.
Kwoty podane powyżej są kwotami brutto .

inz. PioirWotkowicz



Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Warszawa

Nasz znak: 0717-10/07 Data: 2007-03-28

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w
sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Srokowie informuje:
l / Gmina w 2006 r. nie zawierała umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Zadanie to jest realizowane przez zakład budżetowy Gminy tj. Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .
21W 2006 r. wyłapano 4 bezdomne psy. Dwa psy oddano dla mieszkańców
naszej Gminy natomiast pozostałe dwa są w w/w zakładzie , który ponosi koszty
ich utrzymania.
3/ W 2006 r. koszty utrzymania bezdomnych psów wyniosły l .400 zł.



U R Z Ą D G M I N Y
19-330 STARE JUCHY

ul. Plac 500-lccia 4
wcj. w^rnuńsko-mazurskie

t e ! . / f i x (0-87) (i 59 90 53,
G 1 U 90 8 i, 019 90 71

IA/M

Stare Juchy, dnia 22.03.2007r.

NIP 1-31-865

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886'Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Nasz znak:GK.7015/25/2007

Dot. opieki nad bezdomnymi psami.

Urząd Gminy w Starych Juchach uprzejmie informuje, że w roku 2006
nie były zawierane umowy ani też nie miały miejsca zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, stąd też gmina nie poniosła żadnych kosztów z tym
związanych.

WÓłJA



w/*
URZĄD GMINY STAW

woj warm9&U''°'sztyńska 10 Stawiguda, 27.03.2007 r.'
tel

OŚiP-6134/3/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

informacji publicznej /Dz.U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm./ informuję, że w roku 2006

Gmina Stawiguda zlecała Schronisku dla zwierząt w Olsztynie wyłapanie i przyjmowanie

bezdomnych zwierząt na podstawie podpisanego Porozumienia.

Wyłapanych i przekazanych do schroniska było 7 zwierząt. Koszty to kwota 1 894 zł w formie

płatności jednorazowej .

Nadmieniam, że bezdomne zwierzęta to duży problemem na terenie naszej Gminy.

Staramy się rozwiązywać problemy szukając nowych właścicieli dla zwierząt i dopiero w

ostateczności oddajemy zwierzę do schroniska z uwagi na znaczny koszt przyjęcia.

Biorąc pod uwagę narastające problemy z przyjmowaniem zwierząt do schronisk ze względu

na ich przepełnienie liczymy na wsparcie ze strony Biura Ochrony Zwierząt Fundacji Azylu

pod Psim Aniołem w dowolnej formie.

wz

Otrzymanie:

Adresat.
cl/cl.



Tadeusz Wypych

From: "Krzysztof Kander" <krzykan@vp.pl>
To: <biuro@psianiol.org.pl>
Sent: 10 kwietnia 2007 09:55
Subject: Informacja dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt

Urząd jGminy i Miasta w Suszu przesyła informację o którą prosiliście Państwo we wniosku o udzielenie informacji publicznej.
1 W roku 2006 gmina nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Udzielano natomiast doraźnych zleceń na
wyłapanie i odbiór bezdomnych zwierząt (psów).
2. Na koszt gminy wyłapano 5 zwierząt.
3. Koszty jakie gmina poniosła w roku 2006 wyniosły 2.771,- zł. Opłatę uiszczono jednorazowo za każdorazowe umieszczenie zwierzęcia w
schronisku (500,- zł. brutto za sztukę + koszty transportu).

Tadeusz Socha
Sekretarz Gminy i Miasta

w Suszu

• nfognację opracował:
KiA:tof Kander
tenC-55) 278 60 15 wew.52

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 269.0.0/754 - Release Datę: 2007-04-09 22:59
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BURMISTRZ SZCZYTNA
12-100 SZCZYTNO
ul. Sienkiewicza 1

woj.warmińsko-mazurEkte

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu Pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04- 886 Warszawa

Nasz znak GM 7080-2/3/07 Szczytno, dnia 22.03.2007r.

Urząd Miejski W Szczytnie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

publicznej z dnia 15.03.2007r. informuje:

1. Gmina Miejska Szczytno posiada schronisko dla zwierząt, w związku z tym

zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

2. W 2006r. w schronisku dla zwierząt średnio przebywało 151 psów i 39 kotów

(psy: 55 469 dób pobytu w schronisku; koty: 14 324 dób pobytu w schronisku)

3. Koszt realizacji całego zadania za 2006r. wyniósł 103 256,65zł



Szczytno dnia 30.03.2007 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
04 - 886 Warszawa
Ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15 marca 2007 roku o udzielenie informacji
na temat ..opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem", informujemy ze:

1. W celu zapewnienia dalszej opieki nad wyłapywanymi bezdomnymi zwierzętami
Gmina Szczytno posiadała w 2006 r. i nadal posiada podpisana umowę na czas
nieokreślony z Urzędem Miasta Szczytno, prowadzącym schronisko dla zwierząt,
które zobowiązało się do przyjmowania dostarczonych przez nas bezdomnych
zwierząt do schroniska i zapewnienia im prawidłowej i humanitarnej opieki.

2 W 2006 roku na koszt Gminy Szczytno, utrzymywanych było średnio ok. 50 zwier/ąt
t j . 40 psów i l O kotów.

3. Koszt łączny realizacji całego zadania tj. udział proporcjonalny w ogólnych kosztach
utrzymania schroniska za 2006 rok wyniósł 23.869,77 zł.

Z poważaniem:
Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski



Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37 A

WÓJ i 04-886 Warszawa
Ś W I ,i L ;

Nasz znak: Data:
BG-8129/22/2007 Światki,2007.03.26

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję,że :

1. w 2006 roku gmina Światki nie miała stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt nie udzielała też zleceń

2. i 3 . pod koniec 2006 roku, w związku z brakiem miejsc w okolicznych schroniskach
, zostało przygotowane przez gminę tymczasowe przytulisko. W listopadzie 2006
roku został tam umieszczony l pies. W związku z tym, że wydatki te nie zostały
zaliczone do specjalnego działu , a zostały zaliczone w koszt funkcjonowania Grupy
Transportowo- Drogowej przy Urzędzie Gminy w Świątkach aktualnie nie jest
możliwe podanie tej kwoty.

anusz Sypt,



OD : IJRZHD GMINY SUI ETftJNO NR FflKSU : 67 5215414 / 28 MGR. 2007 12:09 STR.

Świetajno, dnia 28.03.2006r.

RS 6077-4/07 Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
w Warszawie

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Swiętajnie
niniejszym informuje, że Gmina Świetajno w 2006 roku miała zawartą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem
Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt z siedziba w Bystrym 26, 11 -5—Giżycko.
W 2006 roku wyłapany i utrzymywany na koszt gminy był jeden pies. Miesięczny koszt
przetrz>*mywania jednego psa w schronisku wynosi 195 zł. netto -f- 22% VAT.
Koszt całego zadania w 2006 roku wyniósł 1070 zł /pies został odłowiony 17 sierpnia 2006
roku.



A i GMINY
W/»

S" NIP 578-10-09-279

Tolkmicko dn.2007-03-28
7046/01/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczące wykonania opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku informuje;
Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie i zapewnienie dalszej opieki bezdomnym
zwierzętom. Doraźnie wyłapywanie bezdomnych zwierząt zlecane jest Miejskiemu Przedsię-
Biorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu.
W 2006 r. takich zleceń nie było, pomimo potrzeby. Nie wyłapywano bezdomnych
zwierząt,ponieważ żadne ze schronisk dla zwierząt w północnej Polsce nie chciało ich
przyjmować. Ze względu na przepełnienie przyjęcia bezdomnych psów odmówiły schroniska
w Elblągu, Gdańsku, Ostródzie i Olsztynie.
Pomimo posiadanych środków na ten cel, wydatków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
nie było.
W latach ubiegłych po odpowiednich uzgodnieniach z właścicielami schronisk,sporadycznie
bezdomne psy były przyjmowane.
Opłata za przyjęcie psa do schroniska wynosiła 50 zł w Elblągu i 200 zł w Gdańsku.

BURMISTRZ TO
z up.

Maria
Sekretarz N

i/Mai



w wĘGORZEwiE Węgorzewo dn.06 04.2007r.
ul.Zamkowa 3 ^°

ici ( 0 - 8 7 ) 4 2 7 5 4 00 ; fax(0-87) 427 K 4 C 1

lPP 7080/13/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azyl pod Psim Aniołem
ul. garncarska 37A
04-388 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek uprzejmie informuję:

1. czy i z kim gmina miała w 2006r. stale umowy a!bo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki?

od 2002 roku mamy podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia
Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska - Kuncewicz,
Bystry 26,11-500 Giżycko na wyłapywanie i utrzymanie w schronisku zwierząt
bezdomnych pochodzących z terenu miasta i gminy Węgorzewo,

2 jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2006 roku?

w 2006 roku z terenu miasta i gminy do schroniska zostało zabranych 9
bezdomnych psów. Średnia miesięczna liczba psów utrzymywanych w
schronisku na koszt gminy to 10 sztuk.

3. jaki był w 2006 r koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką inna)?

koszt realizacji zadania w 2006 roku to kwota - 23,842.83 zł (słownie:
dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa złote 83/100).
Gmina płaci za pobyt psa w schronisku łącznie z wyłapaniem od momentu
wyłapania do przekazania chętnemu do wzięcia opiekunowi lub jeżeli takiego
nie ma okres jednego roku.

ip. nut<ivtis

/>!?. f'' ' '

N 8':
r-1



Wielbark,2007.04.11

1°60 nwELBAR2K Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2007 roku w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje się, że :

l. w 2006 roku gmina nie zawierała na stałe umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt,

Z poważaniem

WÓJTA



wA\
U R Z Ą D G M I N Y l

w W i e l i c z k a c h
ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki

tel. (87)52142 13, 5214225 „r ,- , - , o/: m onm iH.P847,10,54,436, r»EoONQQQS4?oir Wiehczki,dn.26.03.2007 roku.

Znak:G.II.7083-l/2007

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
04-886 Warszawa, ul.Garncarska 37 A

Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania informuję, iż w 2006 roku Urząd Gminy w Wieliczkach miał podpisaną umowę
z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria
Krąjewska - Kuncewicz w Bystrym 26 k.Giżycka na wyłapywanie bezpańskich zwierząt
(psów) z terenu gminy Wieliczki oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla
bezdomnych zwierząt. W 2006 roku na koszt gminy utrzymywany był w schronisku jeden
pies. Koszt utrzymania psa w schronisku w 2006 roku wyniósł 1346,88 złotych.
Płatność za wykonaną usługę dokonywana była zgodnie z zawartą umową ryczałtowo, w
okresach miesięcznych.



Page l of

'

Tadeusz Wy ch

From:
To:
Cc:
Sent:
Subject:

„dz. 245/0:

"Irena" <rolnictwo@wilczeta.ug.gov.pl>
<biuro@psianiol.org.pl>
"Irena" <rolnictwo@wilczeta.ug.gov.pl>
2 kwietnia 2007 07:29
Opieka nad zwierzętami

Wilczęta, dnia 29.03.2007 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
ul. Garncarska 37A
04-886 W A R S Z A W A

•

W odpowiedzi na zapytania, zgłoszone w piśmie z dnia 15 marca 2007 roku informuje się. że:

i ) Odpowiedz na pyt. l - Gmina Wilczęta w roku 2006 nie posiadała umowy ani nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2} Odpowiedz na pyt. 2 - W roku 2006 nie występowały przypadki konieczności wyłapywania bezdomnych zwierząt,
w /wiązka z powyższym nie było konieczności ponoszenia kosztów przez Gminę na wyłapywanie i utrzymywanie
zwierząt.

Vi Odpowiedz na pyt. 3 - W y n i k a z odpowiedzi na pyt. l i 2.

Wójt Gminy
Bogusław Szczerba

found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Yersion: 7.5 446 / Virus Database: 268.18.24/742 - Release Datę: 2007-04-01 20:49
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Urząd Gminy w Wydminach
11- 510 Wydminy, ul. Grunwaldzka 74
teyfax(0prefix87)421-00-19 lub 421-00-83
e-mail: wydminy@gminy.pl

Wydminy, dn. 26.03.2007

Znak OR 0718-1/1/2007

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji Azylu pod Pism 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 przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie

informuję:

Ad. l. Gmina Wydminy w roku 2006 nie miała podpisanej stałej umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Składała jedynie jednorazowe zlecenia

na zapewnienie opieki zagubionym zwierzętom, dla których w ciągu kilku dni

znajdowali się właściciele lub chętni „do adopcji". Zleceniobiorcą był tutejszy

Gabinet weterynaryjny.

Ad. 2. Łącznie w roku 2006 wyłapano, czy utrzymywano na koszt gminy 4 psy.

Ad. 3. Łączny koszt usług w tym zakresie w roku 2006 to 363,00zł. Forma

płatności to jednorazowe opłaty za konkretną usługę.

Z poważaniem

s~4 \
Z up: Wójta Gminy

mgr Mbnika Jjępicka-Gij
SEKRETARZ GMINY



URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
14-230 Zalewo, uL Częstochowska 8

tel. +48 89 758 83 77, fax. +48 89 758 82 72
http://www.zalewo.pl e-mail: urzad@zalewo.pl

PS;

PN-ENISO 9001-2001

Zalewo, dnia 02.04.2007r.

Nasz znak:
GTR-7213/19/07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2007r. Urząd Miejski w Zalewie informuje,
że Gmina posiada podpisane porozumienie z Gminą Miejską Ostróda, która utrzymuje schronisko
dla zwierząt. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i dostarczaniem do schroniska zajmuje się
Zakład Gospodarki Komunalnej. W 2006r. Gmina wydatkowała na powyższy cel kwotę
w wysokości 2.280,00 zł. Gmina pokrywa ryczałtowe koszty utrzymania jednego psa w kwocie
150,00 zł w stosunku miesięcznym.

B U R ?

Bogda

Sprawę prowadzi:
Ryszard Cympel
(89) 758 83 77 wew. 25
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