
 Biała Piska, 18-04-2012 
RiGN. 6140.4.2012 
 
 
 
 

 
Biuro Ochrony Zwierząt 

                                                     Fundacja dla Zwierząt „Agros” 
ul. Garncarska 37A 
04-886 Warszawa 
 
 

 
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków 
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” 
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Białej Piskiej udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki w 2011 roku   zajmowało 
   się zajmuje się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała Piska 
   na podstawie umowy na podstawie umowy zawartej na okres 1-go roku.     
 
2. W/w schronisko na koszt Gminy Biała Piska w 2011 roku utrzymywało 80-90 wyłapanych 
   psów. 
 
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 49 200 zł brutto Płatność za opiekę  
   nad bezdomnymi zwierzętami  odbywała się w formie ryczałtu za każdy miesiąc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Wiesław Siemion tel. 87 424 13 69  
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Biuro Ochrony Zwierząt 

                                                                                           Fundacja dla Zwierząt „Agros” 
ul. Garncarska 37A 
04-886 Warszawa 
 
 
 

RiGN. 6140.4.2012 
 
 

 
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków 
wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” 
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Miejski w Białej Piskiej udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
1. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki w 2011 roku zajmowało 
   się i zajmuje się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała  
   Piska na podstawie umowy zawartej na okres 1-go roku.     
 
2. W/w schronisko na koszt Gminy Biała Piska w 2011 roku utrzymywało 80-90 wyłapanych 
   psów. 
 
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wyniósł 49 200 zł brutto Płatność za opiekę  
   nad bezdomnymi zwierzętami odbywała się w formie ryczałtu za każdy miesiąc.   
 
 

Z poważaniem, 
 

 
Z up. Burmistrza Białej Piskiej 

Inspektor  
Wiesław Siemion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Wiesław Siemion tel. 87 424 13 69  



GMINA DĄBRÓWNO
ul. Kościuszki 21

1 4 - 1 2 0 D Ą B R Ó W N O
NIP 741-20-93-983, REGON 510743210

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37A

04-886 Warszawa

Nasz znak:

KML.6140.14.2012

Data:

Dąbrówno, 2012.04.16.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie Gminy Dąbrówno w 2011 roku

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - uprzejmie informuje, co następuje:

1. Gmina Dąbrówno w 2011 roku nie zawierała stałych umów z instytucją

zajmująca się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i/lub zapewniająca im

opiekę. Występujące trudności w zawarciu umowy ze schroniskiem na odbiór

bezdomnych zwierząt powoduje, ze problem ten staramy się rozwiązywać na

terenie gminy poprzez poszukiwanie nowych właścicieli,

2. W 2011 roku na terenie Gminy Dąbrówno wyłapano 2 psy, które zostały

przekazane nowym właścicielom.

3. Koszt realizacji wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dąbrówno

w 2011 roku wynosił: 260,00 zł. Gmina pokryła koszty badania

weterynaryjnego zwierzęcia, niezbędnych szczepień ochronnych oraz koszty

adopcji psa u nowego właściciela.

Z poważaniem.

W Ó.J T

Sprawę prowadzi:
Tomasz Werner
Tel. 89 647-40-87



 
 

       BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
           Fundacja dla Zwierząt „ Argos” 

ul. Garncarska 37 A 
04-886 Warszawa 

 

 
 IGP. 6140.3.2012     Data: 17.04.2012 r  
 
 
 
 W odpowiedzi na pismo z dnia 05 kwietnia 2012 r.  Urząd Gminy               

w Dubeninkach  uprzejmie informuje: 

1. Gmina Dubeninki w 2011 r. posiadała 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 20 11 roku były utrzymywane w powyższym schronisku 4 szczeniaki 

i jedna suka. 

3. Koszt utrzymania w schronisku  ogółem za 2011r.  Wyniósł  14375,07zł. 

Natomiast forma płatności następowała przelewem co miesiąc. 

 

 
 



ul Olsztyńska 32
.̂ .Og^S^S^Ol l* Dywity, dmą 10.04.2012 r.

GK.6140.7.2012.DK

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A, 04-886 Warszawa

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

02.04.2012 r. informuję:

ad. l W 2011 r. gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnianie im opieki, udzielała jedynie doraźnych zleceń w przedmiotowej sprawie

Schronisku Dla Zwierząt w Olsztynie.

ad. 2 Gmina nie ponosi kosztów wyłapanych i utrzymywanych zwierząt, które przejmuje

w/w schronisko.

ad. 3 Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 1.305,32 zł, forma płatności

przelewem jednorazowo za każde zlecenie wyłapania, umieszczenia i opiekę.

3/a ZiUp. W U « i i n

mgr inż. Danie/
^rri/orT^p"?



GMINY
DŹWiERZUTY

woi. warminsko-mazursKie

OŚ.7061.03.2012 Dźwierzuty, dnia 11.04.2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami informuję, że:

- W 2011 roku Gmina Dźwierzuty nie posiadała podpisanej umowy na wyłapywanie i
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, oraz nie udzielała doraźnych zleceń na tego typu
działania. Do wyłapywania zwierząt wyznaczani byli pracownicy Urzędu Gminy, którzy
sprawowali tymczasową opiekę nad zwierzętami do momentu ich adopcji.

- Gmina Dźwierzuty w 2011 roku nie prowadziła ewidencji o ilości zwierząt wyłapanych lub
utrzymywanych na koszt Gminy.

- W 2011 roku Gmina Dźwierzuty poniosła niewielkie nakłady finansowe, (zakup karmy,
akcesoriów dla zwierząt) w związku z realizacją zadań związanych z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie gminy Dźwierzuty.

Otrzymują:
l. Biuro Ochrony Zwierząt

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

2.a/aUG
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Elbląg, dniał 7.04.2012r.
OŚ/GK.6140.4.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej - pismo z dnia
02.04.2012r.(data wpływu 06.04.2012r.) informujemy, że od szeregu lat współpracujemy
ze Schroniskiem „OTÓŻ ANIMALS" dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu mieszczącym
się przy ul. Królewieckiej 233 82-300 Elbląg. Od kilku lat współpracujemy z Przytuliskiem
dla Zwierząt „PSI RAJ" w Pasłęku, założonym przez Panią Barbarę Zarudzką. Mamy także
podpisaną umowę ze schroniskiem „AZYL" w Glinczu 83-330 Żukowo.
W 2011 roku wyłapano i przewieziono do w/w schronisk 15 sztuk bezdomnych psów. Koszt
wyłapania i opieki w w/w schroniskach był jednakowy i wyniósł on jednorazowo 1000,0 zł.

Otrzymują:

/Qadresat
2. a/a



Ełk, dnia 11 kwietnia 2012r.

URZĄD MIASTA

ul Marsz9 "j Piłsudskiego 4 Biuro Ochrony Zwierząt
tel, 0-87 732 62 00 Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

MK-K. 6140.1.23.2012

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 02.04.2012r. o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " - Urząd Miasta Ełku informuje co następuje:

1. Gmina Miasto Ełk w 2011 r. miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów
z terenu miasta Ełku i utrzymywanie ich w schronisku w Ruskiej Wsi z firmą EKO-AR
Sp. z o.o. z siedzibą w Koleśnikach,

2. z terenu miasta w 201 Ir. wyłapano 227 bezdomnych psów i przewieziono je do schroniska
w Ruskiej Wsi. Średnio w miesiącu w schronisku przebywało ok. 144 psów,

3. koszt zadania w 201 Ir. opisanego w p-kcie l wyniósł 505 671 zł. Forma płatności za
wyłapywanie i opiekę - na podstawie umowy w oparciu o bieżącą ewidencję wyłapanych
i utrzymywanych zwierząt.

ZAŚ!
LS

^f <iuksa

Sporządziła: M. Broniszewska tel. 087-732-62-44



WÓJT GMINY EŁK
Ełk, 10.04.2012 r.

IRO. 6140.2.2012.BE

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

W nawiązaniu do złożonego wniosku z dnia 2 kwietnia 2012 roku (data wpływu do

tut. organu 05.04.2012 r.) w sprawie udzielenia informacji z kim gmina miała zawartą umowę

na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Ełk

w roku 2011, jaki był stan odłowionych i utrzymywanych bezdomnych zwierząt w roku 2011

oraz jaki był koszt realizacji całego zadania i forma płatności, mając na uwadze zapisy art. 2

ust. l i art. 10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. z 2001 r. NR 112, póz. 1198) informuję, że:

Ad. 1.

W dniu 10 listopada 2010 roku Gmina Ełk podpisała umowę z firmą EKO-AR Sp.zo.o.

z siedzibą w Koleśnikach 2,19-314 Kalinowe z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2011

roku. W dniu 01.08.2011 r. zostaje podpisana nowa umowa w formie płatności zmienionej

na ryczałtową z terminem obowiązywania do 31 sierpnia 2011 roku, natomiast 31 sierpnia

2011 roku Gmina Ełk podpisała umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w „

Radysach", Radysy 13, 12-230 Biała Piska, na świadczenie usługi z zakresu wyłapywania

i utrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Ełk z terminem

obowiązywania do 31.10.2011;; r. W dniu 26 października 2011 roku w drodze przetargu

został wyłoniony wykonawca: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, który

świadczy usługę dotyczącą wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt w okresie od

momentu zawarcia umowy na okres 48 miesięcy.



Ad. 2.

Firma EKO-AR Sp.zo.o. Koleśniki 2,19-314 Kalinowo w roku 2011 wyłapała i utrzymywała 89

sztuk dużych bezdomnych psów oraz 4 sztuki szczeniaków w okresie obowiązywania umów

podpisanych z tut. organem. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, któremu

przekazano 93 sztuki bezdomnych psów pochodzących z terenu gminy Ełk w dniu 01.09.2011

r. W złożonych informacjach o stanie wyłapanych i utrzymywanych bezdomnych zwierząt

(psów) pochodzących z terenu gminy Ełk schronisko wykazało w okresie od 01.09.2011 r. do

31.12.2011 r. - 94 sztuki duże i 7 szczeniaków.

Ad.3.

Forma płatności w okresie od 10 listopada 2011 roku do 30 lipca 2011 roku jednostkowa od

l sierpnia do 31 sierpnia 2011 roku forma płatności ryczałtowa od 31 sierpnia 20-11 roku do

31.12.2011 roku forma płatności ryczałtowa.

Cena jednostkowa w wysokości 219,60 zł brutto za l szt. wyłapanego psa.

Cena jednostkowa w wysokości 10, 00 zł brutto za l każdą rozpoczętą dobę pobytu

zwierzęcia w schronisku.

Wynagrodzenie ryczałtowe za okres od 01.08.2011 r. do 31.08.2011 r. forma ryczałtowa -

17000,00 zł brutto.

Wynagrodzenie od 31.08.2011 r. do 26.10.2011 r. forma ryczałtowa - 15000, 00 zł brutto.

Wynagrodzenie od 26.10.2011 r. do 31.12.2011 r. forma ryczałtowa - 9720,00 zł brutto.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Beata Ejkszta pok. nr 11, tel. (87) 610 44 37,

email: b.eikszta@elk.Rmina.pl

Otrzymują:

(T) Adresat

2. a/a

Przygotowała: Beata Ejkszta



 
Argos/BOZ  

Od: "Katarzyna Rożak" <ochrona@frombork.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 kwietnia 2012 05:23
Temat: odp na złożony wniosek

Strona 1 z 1

2012-08-13

Witam, w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej uprzejmnie informuję iż: 
- w roku 2011 Gmina Frombork nie miała zawartej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub 
zapewnienie im opieki;   
- w ramach udzielonej dotacji  przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwocie 2000 zł dla 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Koło we Fromborku, wykonano doraźną opiekę bezdomnych 
zwierząt polegającą m.in. na dokarmianiu i zapewnieniu opieki weterynaryjnej; 
- w 2011 roku na terenie Miasta i Gminy Frombork wyłapano 5 sztuk bezdomnych psów, dla których 
znaleziono nowych właścicieli.  
Pozdrawiam Katarzyna Rożak UMiG Frombork tel. 552440671 e-mail: ochrona@frombork.pl. 
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7080 
(20120423) __________ 
 
Wiadomo�ć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com



URZĄD MIEJSKI
W GOŁDAPI

Piać Zwycięstwa 14
woj. warmińskc-mazurskie
Td(087}6] 5-60-52 fax(087)6i5-08-00
WIK.6140.1.2012 Gołdap, dnia 19.04.2012 r.

BIURO OCHRON Y ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Ąrgos"
ul. Garncarska 37Ą
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Gołdapi w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuj e j ak niżej:

1. W 2011 r. Gmina Gołdap nie zawarła umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
W ramach ochrony przed zwierzętami agresywnymi i podejrzanymi o chorobę wścieklizny
psy były odławiane i umieszczane na czas obserwacji weterynaryjnej w tymczasowym
punkcie zatrzymań. Po tym czasie psy były zwracane właścicielom a bezdomne po
zaszczepieniu przekazywane do adopcji.

2. W roku 2011 na koszt gminy w tymczasowym punkcie zatrzymań przebywało średnio
miesięcznie 65 psów.

3. W roku 2011 płatność za odławianie i przetrzymywanie w tymczasowym punkcie oparta
była na bieżącej ewidencji zwierząt a koszt realizacji wyniósł 335 tyś. złotych.

Z up. BURWSTRZA

u
mgr ihł^/Seaia Skok

I N S P E K T O R
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GMINA MIEJSKA
GÓROWO IŁAWECKIE

Plac Ratuszowy 18
11-22O Oórowo Ilaweckie

j. warmlAłto-fMzurakl*
510743491

Górowo Iławeckie, dnia 25.04.201 2r.

OG.1510.12.2012

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

W odpowiedzi na pismo na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Gmina Miejska Górowo Iławeckie, informuje
co następuje:

Nie posiadamy stałej umowy, na wyłapywanie bezpańskich zwierząt. Zadanie te
realizujemy na podstawie zleceń wg potrzeb. W 2011 roku wszystkie zlecenia były
realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Mój Dom" zlokalizowane w
Bagienicach Małych k/Mrągowa. Jest to schronisko, z którym współpracujemy od kilku lat.
Jesteśmy zadowoleni z ich usług.

Realizacja zadania przedstawia się następująco:
W 2011 roku zlecono wyłapanie 2 psów, koszt zadania 3240,00 zł.

Płatność realizowana w jednorazowej opłacie, w której jest również wliczony dojazd,
przewóz oraz opieka w schronisku.

Z up. BURMISTRZA

SEKRefĄRZ U/ASTA



URZĄD GMINY
Iłowo - Osad?

13-240 Iłowo - O .uda
woj. warmińska - mazurski*

TELEFON

023-6541014
6541020

WÓJT

023-6541039
6541014

wew 24

FAX

023 - 6541014

e-mail:
gminailowo@poczta.onet.pl

Iłowo-Osada 10.04.2012

RPI.604.7.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 2.04.2012 roku o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Iłowie- Osadzie
informuje:
Ad l. W roku 2011 gmina nie posiadała stałej umowy i nie udzielała doraźnych
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad 2. W roku 2011 na koszt gminy nie wyłapywano i nie utrzymywano bezpańskich
kotów/ psów.
W dniu l marca 2012 r, Uchwałą Rady Gminy Iłowo- Osada przyjęto „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gmin y Iłowo- Osada", oraz zostanie zawarta wieloletnia umowa na
wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy i utrzymywanie ich w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

Z poważaniem:

£up.
Marek lVi»rtie\vski

ppca Wójtet



 
Argos/BOZ  

Od: "Paweł Oman" <pawel.oman@wp.pl>
Do: "boz" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 2012 10:21

Strona 1 z 1

2012-08-15

W nawiązaniu do pisma z dnia 2.04.2012 r. uprzejmie informuję, iż:
 
1. W 2012 r Gmina Janowiec Kościelny miała podpisane umowy na wyłapywanie, 
transportowanie i przetrzymanie zwierząt bezdomnych z: 
 
- Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ciechanowie 
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" w Kętrzynie, 
 
2.  W 2011 roku z terenu Gminy Janowiec Kościelny, w schronisku w Pawłowie przebywał 
jeden pies, 
 
3.  Gmina za wykonanie zadania poniosła koszt 1 587,68 zł brutto - jednorazowa zapłata za 
wyłapanie i transport, opłata miesięczna za przebywanie zwierzęcia w schronisku. 
 
 
 
Pozdrawiam 
  Paweł Oman 
 
podinspektor ds. infrastruktury komunalnej w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 
 



U R Z Ą D M I E J S K I
Plac Zamkowy 4. 11-320 Jeziorany
tel ( 8 9 | 5 3 9 2 7 4 1 . f a x ( 8 9 ) 5 3 9 2 Y 6 0

NiP 739-00-08-905
REGON G00530293

Jeziorany, dnia 18.04.2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Nasz znak:
RO.6852.25.2012

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2012 roku dotyczące udzielenia informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie

informuję:

1. zadania Gminy wynikające z ustawy w 2011 roku realizowane były przez Zakład

Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach, z którym Gmina miała podpisaną stosowną

umowę,

2. w 2011 roku przetrzymywano średnio 10 psów,

3. koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 7.999,92 zł, płatność za opiekę wynikała

z bieżącej ewidencji zwierząt przebywających na terenie zakładu.

Z poważaniem,

Z up.

mgr DanuW Zawolska
SEKRET



                    Kisielice, dnia 13 kwietnia 2011 r. 
RRG.OŚ.6140.1.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Biuro Ochrony Zwierząt 
            Fundacja dla zwierząt „Argos” 
           ul. Garncarska  37A 
            04 – 886 Warszawa 
 
 
 

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 4 
kwietnia 2012 roku, Urząd Miejski w Kisielicach informuje: 

 
1. W roku 2011 Gmina Kisielice posiadała podpisaną umowę na 

wyłapywanie oraz opiekę nad bezpańskimi psami z terenu Gminy 
Kisielice z firmą „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel” 
z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Nad Torem 1”. 

2. W 2011 roku firma zabezpieczyła i objęła opieką 13 psów, kotów 0. 
3. Gmina z firmą rozlicza się na podstawie wystawionych faktur za 

opiekę nad przekazanymi psami, które wystawiane są co miesiąc za 
opiekę nad psami, które w danym miesiącu znajdują się w 
schronisku. W 2011 roku gmina zapłaciła za wykonanie usługi 
71 000, 00 zł. 

  
 

Z poważaniem  
              Burmistrz Kisielic 
         mgr Tomasz Koprowiak  
 
 

 
Informację przygotował: 
inspektor ds. ochrony środowiska 
Jarosław Zieliński 
Tel.: 55/ 278 55 08 
Fax.: 55/ 278 55 02 
e-mail: rozwojgminy@kisielice.pl         
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                Kurzętnik, dnia 30 kwietnia 2012 r. 
 
 
 
                                                        BIURO OCHRONY  
ZWIERZĄT 
                                                        Fundacja dla  
zwierząt ,,Argos" 
                                                        ul. Garncarska  
37A 
                                                        04-886 Warszawa 
 
 
Dzień dobry. 
 
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r.  o udzielenie  
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania  
,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyłam  
odpowiedzi na zadane pytania: 
 
1. W 2011 r. gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych  
zwierząt. W związku z tym, iż w gminie prowadzona jest ewidencja psów  
możliwe było oddanie znalezionego wałęsającego się psa właścicielowi. 
2. Usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy  
Kurzętnik świadczy nam Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z  
o.o. - za świadczone usługi gmina nie poniosła w 2011 żadnych kosztów  
ponieważ usługi te realizowane były bezpłatnie. 
3. W 2011 r. nie umieściliśmy żadnego bezdomnego zwierzęcia w  
schronisku. 
    W 2011 r. mieliśmy na terenie gminy 3 przypadki potrącenia zwierząt-  
koziołka, jenota i bezpańskiego psa- na miejscu zdarzenia obecny był  
lekarz weterynarii, który zadecydował, iż potrącone zwierzęta należy  
poddać premedykacji i eutanazji. Koszt tych zabiegów wyniósł w 2011 r.  
461,04 zł. 
    Na znakowanie i ewidencjonowanie zwierząt w 2011 r. gmina  
przeznaczyła 262,00 zł. 
 
 
Katarzyna Osmańska 
Urząd Gminy Kurzętnik 
tel. 56 47 48 297 



URZĄD GMINY
14-521 LELKOWO

woj. warmińsko-mazurskie
•® 55 244 81 83

RG.IV.6140.10.2012

Lelkowo, dnia 18. 04. 2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02. 04. 2012 r. (wpłynęło 05. 04. 2012 r.) Urząd Gminy w

Lelkowie informuje, iż w 2011 r. Gmina Lelkowo nie miała podpisanej stałej umowy oraz zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2011 r. utrzymywany na koszt Gminy był jeden pies

(suczka). Pies przebywał u tymczasowego opiekuna, z którym podpisana została umowa adopcyjna

na czas określony. Z opiekunem ustalono, iż będzie otrzymywał 100 zł miesięcznie za opiekę nad

w/w psem. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. zamknął się w kwocie 200 zł.

Z poważaniem
W Ó J T

/ M — "

totż St&mslaw Popiel

Otrzymują:

\ly Adresat

2. a/a



JRMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
ul. A. Świętochov Lidzbark Warmiński, dnia 06.04.2012 r.

l l -l 00 Lidzbark Warmiński

GKI.6122.8.2012.JJ

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie
informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję jak niżej:

1/ Bezdomne zwierzęta w roku 2011 były wyłapywane przez Straż Miejską oraz
pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku Warmińskim ul.
Dantyszka 13. Do czasu zapewnienia dalszej opieki ( adopcja ) zwierzęta przebywały
na terenie wspomnianego wyżej przedsiębiorstwa.

21 W roku 2011 na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
przebywało 21 psów i 4 koty.

3/ Zwierzęta nie były umieszczane w schronisku, ponieważ schroniska nie przyjmują
psów ze względu na duże przepełnienie. Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami
do czasu adopcji przebywającycymi na terenie przedsiębiorstwa w roku 2011 wynosił
19.312.41 zł. Opłaty za pobyt zwierząt są uiszczane na koniec każdego miesiąca.
Wysokość opłat jest uzależniona od ilości zwierząt przebywających na terenie bazy
przedsiębiorstwa.

B U R
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Or.1431.18.2012 
Lubawa, 16 kwietnia 2012r. 
  
Na podstawie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, 
poz.1198 z póź.zm.) przesyłam odpowiedzi na  przesłane pytania. 
Odp.1.  W 2011r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w ramach posiadanej umowy na oczyszczanie 
miasta zajmowała się Lubawska Spółka Komunalna. 
Odp.2.  W 2011r. utrzymywano 5 szt bezdomych zwierząt; 2 szt w Ostródzie, 3 szt w Iławie. 
Odp.3.  Koszt realizacji zadania za 2011r. wyniósł Ostróda - 2.170 zł ( płatność w ramach porozumienia 
oparta o bieżącą ewidencję zwierząt), Iława 10.800 zł (płatość w ramach porozumienia - dotacja,stały 
ryczałt).  
  
------------------------------------------------------- 
Pozdrawiam 
  
Sekretarz Miasta Lubawa 
Katarzyna Żuchowska 
  
Urząd Miasta Lubawa 
ul.Rzepnikowskiego 9a 
14-260 Lubawa 
89 645 53 24 
sekretarz-miasta@lubawa.pl 
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Łukta, dnia 11 kwietnia 2012 roku 

GT. 6140.12.2012 

 

 

 

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
Fundacji dla Zwierząt „Argos” 

Ul. Garncarska 37 A 
04-886 Warszawa 

 
 

 
W nawiązaniu do pisma z dnia 2 kwietnia 2012 roku uprzejmie informuję, że: 
 
 Ad 1. W 2011 roku Gmina Łukta nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt. Gmina zleciła doraźne wyłapanie zwierząt Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Łukcie – w ubiegłym roku wykonano 3 zlecenia. 
 
Ad 2. W 2011 roku gmina utrzymywała 6 psów na początku roku, na koniec roku 5 
psów znajdujących się w schronisku w Lubajnach, oraz 8 psów na początku roku i 7 
psów na końcu roku znajdujących się w tymczasowym przytulisku w Łukcie. 
 
Ad 3. Koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 11 270 zł, przyjęta forma płatności 
– dotacja dla Miasta Ostróda, (porozumienie z Burmistrzem Miasta Ostróda) oraz 
10 000 zł za opiekę nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku, forma płatności – 
dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie. 
 
 
            
        Z up. Wójta 
        Sekretarz Gminy Łukta 
        Jolanta Górecka 
 
 
 
Sporządziła: 
Kamila Gontarz 
Podinspektor 
Tel./fax 89 6475070 wewn.40 
 



 
 
 
 
                                                                                           Małdyty, dnia 04.04.2012 r.  
 
 
   SG.1431.8.2012 
                                                                                       BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
                                                                                           Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
                                                                                             ul. Garncarska 37 A       
                                                                                             04-886 Warszawa 
 
 
         Sprawa :wniosek o udzielenie  informacji publicznej  
 
        W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenie informacji 
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania : „opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie”  w oparciu o art. 10ust.1 i art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 
września 2001  r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz.  1198 z późn. zm.) 
uprzejmie informuję: 
 
Ad. pkt 1. W 2011 r. Gmina Małdyty posiadała zawarte Porozumienie z Gminą  Miejską 
Ostróda na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do  schroniska  w Ostródzie z lokalizacją w 
Lubajnach 2.  
 
Ad.pkt 2. W 2011 roku  przez okres 12 miesięcy w schronisku były utrzymywane 4 bezdomne 
psy.  
 
Ad.pkt 3.Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 7.250 zł. Jest to koszt utrzymania 
całorocznego 4 psów w schronisku.  Gmina wnosi opłatę  co miesiąc , w oparciu o ewidencję 
zwierząt przebywających pod opieką Schroniska.  
 
 
                                                                                              Wójt 
                                                                                           Antoni Smolak 
                                                                                               



82-325 MARKUSY
* woj. warmińsko-mazurksie
S 0552394351 f ^52394352 M 16.04.2012 r.
N1P 578-10-61-914 REGON 000539 Att

MK.6140.3.2012

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 02.04.2012 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wyłapywania zwierząt bezdomnych, tut.
Urząd informuje, że w 2011 r. Gmina nie miała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt . Wystąpiły 2 przypadki bezdomnych zwierząt,
jednak psy zostały przygarnięte przez mieszkańców tut. Gminy. Ponadto wystąpił l
przypadek wyłapania psa z terenu Gminy Markusy przez Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Elblągu. Była wystawiona jednorazowa faktura za powyższą usługę.



11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, tel. |0„J7| 421 90 50, faks 421 90 S9
woj. warmiósko-maasurskle

www.niikotajki.pl e-mail: mik^L-Mk-li^"^-.^ .v B1P: www.bip.mikolajkf.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

SDG. 6140.7.2012 Mikołajki, 2012-04-05

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 02.04.2012r. w sprawie o udzielenia
informacji publicznej dotyczącej sposobu wykonywania zadań zawartych w ustawie o
ochronie zwierząt, polegających na sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uprzejmie informuję, że :

1. Gmina Mikołajki w roku 2011 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki ze Schroniskiem Dla
Bezdomnych Zwierząt w Bagienicach Małych.

2. Zbiorcze zestawienie ilości bezdomnych zwierząt utrzymywanych na koszt gminy
przedstawiało się następująco:

• miesiące styczeń, luty i kwiecień - 23 sztuki
• miesiące marzec i maj - 24 sztuki
• miesiące czerwiec i lipiec - 25 sztuk
• miesiące sierpień i wrzesień - 26 sztuki
• miesiące październik i listopad - 27 sztuk
• miesiąc grudzień - 28 sztuk

3. W roku 2011 za realizację przedmiotu umowy zapłacono ogółem 83 187,47 zł.
Zleceniobiorca otrzymywał wynagrodzenie za :

• jednorazowo za opłatę weterynaryjną
• opłatę za każdy dzień pobytu psa w schronisku,
• koszty utylizacji,
• koszty objazdu.

Z up. BURMISTRZA

JotmOa Wróbel
SEKRET

ff

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Krymska
tel. 87/4219064



Urząd Miejski w Miłakowie
U-310 Miłakawo, ul. Olsztyńska 16 tel (089) 75783-45, fax. (089) 75783-21

e-mail: srodowisko@milak(nvo.eu www.milakawo.eu

Miłakowo, dnia 17.04.2012r.

RGT.7021.28.2012

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

Nawiązując do Państwa wniosku z dnia 02 kwietnia 2012r. (data wpływu: 04 kwietnia

2012r.) dotyczącego udzielenia informacji publicznej nt. sposobu i skutków wykonywania

zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, uprzejmie

informuję, że Gmina Miłakowo w roku 2011 posiadała podpisaną stosowną umowę

z lekarzem weterynarii Panem Tomaszem Michalskim prowadzącym Gabinet Weterynaryjny

w miejscowości Miłakowo, ul. Olsztyńska 1A. Przedmiotem niniejszej umowy było

świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach z terenu

Gminy Miłakowo, zapewnianie im opieki i prowadzenie działań mających na celu

znajdowanie zwierzętom opiekunów.

W roku 2011 świadczenie usług weterynaryjnych wykonano dla 20 sztuk bezdomnych

zwierząt na ogólną kwotę 6 349 ,00zł.

Sporządził:
Justyna Kowalczyk, tel. (89) 757 8345



'Y

GK, 6140,4.2012.AW

MilejowD,- dn. 17,04.2012r,

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ut. Garncarska 37A
84-88S Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2012 roku Urząd Gminy

w Milejewie uprzejmie informuje, że w 2011 roku Gmina Mitejewo:

- nie miała podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt;

- nie wyłapała i nie utrzymywała na własny koszt psów/kotów;

- nie poniosła kosztów na ten cel.

Z poważaniem

; - . - , ,

iry
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SM.6140.13.2012                                                      Mrągowo, dnia 12.04.2012r. 
  
  
  
  
                                                                                   
  
  
                                                                                              Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                                                  `           Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
                                                                                              KRS: 286138 
                                                                                              ul.Garncarska 37A 
                                                                                              04-886 Warszawa 
  
  
  
            W związku z pismem z dnia 2.04.2012r. 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, że nadzorem 
zajmuje się Straż Miejska w Mrągowie. 
            Zgodnie z Państwa oczekiwaniami przedstawiam informację w przedmiotowej sprawie: 
  
1.Gmina Miasto Mrągowo miała w 2011. podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt „ Mój Dom” w Bagienicach Małych  k. Mrągowa na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt z terenu m. Mrągowo, dozór i utrzymywanie wyłapanych zwierząt w schronisku. 
Umowa taka obligowała Wykonawcę do prowadzenia działań , mających na celu przekazywanie 
zwierząt nowym właścicielom. 
  
2. Na dzień 01.01.2011r. w schronisku przebywało 20 psów, 
- w ciągu całego roku 2011 przyjęto do schroniska 38 psy, 
- w roku 2011 do adopcji oddano 12 psów,  
- w roku 2011 padło 13 psów, 
- na koniec roku 2011 w schronisku przebywało 22 psy. 
  
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 związany z utrzymaniem zwierząt  wynosił 
100955zł. 
Opłata za opiekę w schronisku w roku 2011 była uiszczana w formie zryczałtowanej po okazaniu 
zestawienia miesięcznego oraz wystawionej faktury przez właściciela schroniska     „ Mój Dom” 
Pana Tomasza Wielebę. 
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Wykonywanie zadania "opieka nad bezdomnymi i ich wyłapywanie"
 
1.  W 2011 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie udzielała doraźnych zleceń na  
wyłapywanie i zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 
W 2011 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie podpisała umowę z gabinetem  
weterynaryjnym na udzielenie pomocy i opieki zwierzętom biorącym udział  
w zdarzeniach drogowych. 
 
2. W 2011 r. z terenu Gminy wyłapano i oddano pod opiekę do schroniska  
dla zwierząt 5 psów. 
 
3. W 2011 r. całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4226,80 zł.  
Płatność jednorazowo za umieszczenie i opiekę w schronisku oraz  
jednorazowo dla gabinetu weterynaryjnego za wykonanie usługi. 
 
Alina Ławicka 
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 
z/s w Mszanowie 



WÓJT r^"\Y
Nowi: MIASTO

Nowe Miasto, dnia 30 marca 2012 roku.

ORG.1431.10.2012.MR

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Gancarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Odnosząc się do wniosku z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie udzielenia

informacji na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, uprzejmie

informuję:

- w 2011 roku gmina Nowe Miasto, udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt ( psów), Lecznicy Weterynaryjnej w Płońsku.

- ilość wyłapanych zwierząt - l szt

- koszt wyłapania zwierząt w 2011 roku wyniósł 1760,40 zł ( forma jednorazowej zapłaty

za umieszczenie w schronisku).

Małgon c
KIEROWNIK REFERATU

InfrastruWwrTeehnkainej i Inwestycji



. 04. JIPtt,

Olsztyn, dnia 2012-04-18

]J24» MUS'|}\ OLSZTYNA
Plac Jaś : ; ,-;a [; i

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt Argos

ul. Garncarska37A

04-886 Warszawa

OK.4131.40.2012

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję jak poniżej:

1. W strukturach Gminy Olsztyn istnieje jednostka budżetowa - Schronisko dla Zwierząt

w Olsztynie, powołana do wypełniania ustawowego obowiązku gminy wynikającego z

Art. 11 Ustawy o ochronie zwierząt. Jednostka wyłapuje zwierzęta z terenu Olsztyna

w sposób ciągły i sprawuje nad nimi opiekę w swojej placówce.

2. W 2011 roku do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie trafiło 778 psów i 384 koty.

3. W 2011 roku budżet Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie wynosił 1040,241 zł.

Z poważaniem

DYlAjpRMTDZIAŁU



Orneta, 16.04.2012 r. 

Urząd Miejski w Ornecie 
Plac Wolności 26 
11-130 Orneta 

RO.1431.3.2012 

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

W nawiązaniu do wniosku z 02.04.2012 r. (wpłynął 10.04.2012 r.) o udostępnienie 

informacji publicznej odnośnie sposobu i skutków wykonywania „opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami i ich wyłapywanie” w roku 2011informuję, że: 

1. Gmina Orneta miała zawartą umowę zlecenie z osobą fizyczna, która zapewniała 

opiekę bezdomnym zwierzętom (psom) wyłapywanych najczęściej przez Strażników 

Straży Miejskiej w Ornecie. Bezdomnym kotom i części bezdomnych psów 

znaleziono nowych właścicieli.    

2. Na utrzymaniu gminy było 21 psów. 

3. Całkowity koszt zadania tj. umowa zlecenie za opiekę, zakup karmy, usługi 

weterynaryjne (szczepienia, odrobaczenia, sterylizacje, leczenie), utylizacja padłych 

psów, zakup osprzętu (obroże, miski, krople od pcheł itp.) wyniósł około 19 600 zł.  

 

Z poważaniem  
Natalia Brycka 

 

Egz. 2 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. a/a 

Sporządziła: Joanna Leszczyńska 
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Od: "Władysław Pszczółkowski Urząd Miejski w Orzyszu" <wladyslaw.pszczolkowski@um.orzysz.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2012 09:10
Temat: Biuro Ochrony Zwierząt udzielenie informacji publicznej kwiecien 2012 r.
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                                                                                                      Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                                                                      Fundacji dla zwierząt „Argos” 
                                                                                                      ul. Garncarska 37 A 
                                                                                                      04-886 Warszawa 
  
  
  
Nasz znak:                                                                                  Data: 
GKR.6140.9.2012.WPS                                                             Orzysz, 11 kwietnia 2012 r. 
  
  
  
  Dotyczy: Udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
opieki na d bezdomnymi zwierzętami. 
  
  
 Odpowiadając na wniosek informuję, że: 
Ad.1. W 2011 r. Gmina Orzysz posiadała stałą umowę na wyłapywanie i utrzymywanie psów w 
schronisku dla bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk Dla 
Bezdomnych Zwierząt  BYSTRY 26, 11- 500 
Giżycko.                                                                                  
Ad.2. W 2011 r. odłowiono i przekazano do schroniska 49 psów. 
Ad.3. Koszt wyłapania i utrzymania psów w schronisku wyniósł w 2011 r. 87.278,30 zł. Opłata 
pobierana jest na podstawie bieżącej ewidencji z roczną rotacją.  
  
  
  
                                                                                                            Z poważaniem 
                                                                                                        /-/ Burmistrz Orzysza 
                                                                                                     mgr Tomasz Jakub Sulima 



 
Argos/BOZ  

Od: "Ewelina Pisarkiewicz" <pisarkiewicz@gminaostroda.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 27 kwietnia 2012 14:24
Temat: pudzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad 

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
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dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka 
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziango ustawą o ochronie zwierząt. 
  
Ad. 1 - stałe umowy:  
-> porozumienie z Gminą Miejską Ostróda na utrzymanie w schronisku miejskim bezdomnyh psów i 
kotów z terenu gminy Ostróda;  
-> umowa z lekarzem weterynarii na zabiegi sterylizacji lub kastracji - dofinansowane z budżetu gminy;  
-> umowa z opiekunem schroniska dla zwierząt dot. przeprowadzania procedury wypłaty rekompensaty 
części kosztów utrzymania adoptowanych psów ze schroniska a pochodzących z terenu gminy Ostróda. 
  
Ad. 2 - średnio w schronisku dla bezdomnych zwierząt przetrzymywano ok. 30 psów i 4 koty. 
  
Ad. 3 - Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów utrzymania zwierząt przebywających w schronisku w 
wysokości 170 zł miesięcznie za jedno zwierzę. Liczba zwierząt ustalana była na podstawie 
potwierdzonego przez Właściciela Schroniska wykazu ilości zwierząt przebywających w schronisku w 
terminie do 5-tego następnego miesiąca i wykaz ten stanowił podstawę do zapłaty za usługę opieki nad 
zwierzętami w schronisku.  
  
Fafińska Łucja 
Urząd Gminy Ostróda 
(89) 676 07 34 
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7090 
(20120427) __________ 
 
Wiadomo�ć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka 
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziango ustawą o ochronie zwierząt. 
  
Ad. 1 - stałe umowy:  
-> porozumienie z Gminą Miejską Ostróda na utrzymanie w schronisku miejskim bezdomnyh psów i 
kotów z terenu gminy Ostróda;  
-> umowa z lekarzem weterynarii na zabiegi sterylizacji lub kastracji - dofinansowane z budżetu gminy;  
-> umowa z opiekunem schroniska dla zwierząt dot. przeprowadzania procedury wypłaty rekompensaty 
części kosztów utrzymania adoptowanych psów ze schroniska a pochodzących z terenu gminy Ostróda. 
  
Ad. 2 - średnio w schronisku dla bezdomnych zwierząt przetrzymywano ok. 30 psów i 4 koty. 
  
Ad. 3 - Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów utrzymania zwierząt przebywających w schronisku w 
wysokości 170 zł miesięcznie za jedno zwierzę. Liczba zwierząt ustalana była na podstawie 
potwierdzonego przez Właściciela Schroniska wykazu ilości zwierząt przebywających w schronisku w 
terminie do 5-tego następnego miesiąca i wykaz ten stanowił podstawę do zapłaty za usługę opieki nad 
zwierzętami w schronisku.  
  
Fafińska Łucja 
Urząd Gminy Ostróda 
(89) 676 07 34 
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7090 
(20120427) __________ 
 
Wiadomo�ć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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Pasłęk, dnia 17 kwietnia 2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" z dnia
02 kwietnia 2012 roku, Urząd Mie j sk i w Pasłęku przekazuje informacje, o które Państwo się
zwracaliście.

1. Czy i z kim gmina miała w 2011 roku stale umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/ lub zapewnien ie im opieki?

Miasto i Gmina Pasłęk w roku 2 0 1 1 m i a ł a zawarte umowy ze Schroniskiem dla zwierząt w
Ostródzie oraz z Warmińsko - Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt im. Św.
Franciszka z Asyżu w Pasłęku. Obie instytuc je t rudniły się opieką nad zwierzętami. Wyłapywaniem
zwierząt zajmowało się w/w Stowarzyszenie w ramach wolontariatu.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2011 roku ?

2011 rok:
Schronisko dla zwierząt w Ostródzie l pies do 3 l s ierpnia 2011 roku, później O
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w
Pasłęku - 70 psów

3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przbywających pod opieką, inna)?

Koszt zadania w 2011 roku: 40.000 zł.

W przypadku Schroniska w Ostródzie pieniądze były przekazywane w oparciu o bieżącą
ewidencje zwierząt przebywających pod opieką.
Dla Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z
Asyżu w Pasłęku pieniądze przekazywane były ryczałtowo.

Z up. BURMISTRZA

mgr Pałryk KwiecfńsJti
p,o. KIEROWNIK REFERATU
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Pasym, dnia 13.04.2012 r.

RRG. 6232.35.2012

Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt "Agros"

ul Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 04,04.2012 r, (data wpływu) w sprawie udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania -opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" udzielam następujących odpowiedzi:

Ad. l, W roku 2011 Gmina Pasym nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie zwierząt.

Udzielano doraźnych zleceń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Pasymiu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki do chwili

znalezienia właściciela bądź przekazania do schroniska.

Ad. 2. W roku 2011 na koszt gminy wyłapano i utrzymywano trzy psy.

Ad. 3. W 2011 r, całkowity koszy realizacji zadnia wyniósł 1156,66 zł brutto, z tego;

a) koszt utrzymania psów w schronisku - 500,00 zł brutto,

b) usługi weterynaryjne - 237,60 zł brutto,

c) karma dla psów - 419,06 zł brutto.



GMINY PJECKI
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 34
tel. 089 742 20 29, fax 089 742 20 65
NIP 7420007225, REGON 000538248

woj warmińsko-mazurskie Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 -886 W a r s z a w a

BKR. 6140.7.2011 Piecki, dnia 10.04.2012r.

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

1. W 2011 roku Gmina Piecki miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Bagienicach Małych 45a ,11-700 Mrągowo (reprezentowanym przez Pana
Tomasza Wielebę)

2. Z terenu Gminy Piecki w 2011 roku w schronisku przebywało w miesiącu średnio - 35 psów

3. Koszt realizacji całego zadania za 2011 roku wynosił -105.951,95zł brutto
w tym:

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

4. Wynagrodzenie płatne było w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury oraz aktualnego
zestawienia przebywających psów z terenu Gminy.

Zup.



URZĄD GMINY...
14-526 PŁOSKINIA

Pow. Braniewo, woj. waruuńsko-mazursłue
©(55)6208600 fi (55)6208602
REGON ono- H'- •-: N:U> •.^-onrMg-ai

SO-I.1431.2.2012

Płoskinia, dnia 10.04.2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

Warszawa

Urząd Gminy w Płoskini w odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012r. przesyła następujące

informacje;

1. Gmina Płoskinia w 2011 r. nie posiadała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt oraz na sprawowanie opieki nad nimi. Na terenie naszego powiatu brak jest

schroniska dla zwierząt. Na terenie Gminy wyłapywaniem zajmował się Zakład

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Bezdomne psy przekazywane były do adopcji.

Gmina podpisywała również umowy na utrzymanie tymczasowe z mieszkańcami do

momentu adopcyjne.

2. Ilość wyłapanych rocznie psów to około 10-15 sztuk.

3. W 2011 roku żaden pies z temu Gminy Płoskinia nie trafił do schroniska, ponieważ

schroniska nie chcą przyjmować psów z terenu naszego powiatu. Gmina sama rozwiązuje

problem bezdomnych psów. Głównie psy trafiają do adopcji bezpośrednio po

odłowieniu, część umieszczana jest u opiekuna tymczasowego - Gmina płaci za

szczepienia i inne usługi weterynarza oraz ustalona jest stawka dzienna za opiekę i

wyżywienie w zależności od wielkości psa.

Z poważaniem

m
In/oekJ

Sekretarz Gmmy



Płośnica, 17.04.2012 r.

OŚ.6140.7.2012

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej, z dnia 02.04.2012,
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" na terenie gminy w 201 Ir informujemy jak niżej:

1. W 2011 r. gmina Płośnica nie posiadała stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt lub zapewnianiem im opieki.

2. Gmina corocznie w okresie jesienno - zimowym organizuje zebrania gdzie omawiane
są zagadnienia prawidłowego postępowania ze zwierzętami hodowlanymi i domowymi.

3. W ww. okresie gmina nie ponosiła żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.



 
Argos/BOZ  

Od: "ochrona środowiska ug pozezdrze" <ochrona.srodowiska@pozezdrze.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 13 kwietnia 2012 14:19
Temat: Wniosek o udzielenie informacji publicznej
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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012 roku, ( data wpływu: 
04.04.2012r.) Urząd Gminy informuje: 
ad. 1  
Gmina Pozezdrze w 2011 roku miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem  Prowadzenia Schronisk 
dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko, 
ad. 2 
W 2011 roku liczba ziewrząt - psów utrzymywanych w schroniku w Bystrym wynosiła 12 sztuk, 
ad. 3 
Koszt zwierząt utrzymanych w roku 2011 wyniósł 31 275,70 złotych.Forma płatności-na podstawie 
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku. 
  
Urząd Gminy w Pozezdrzu 
  
Referat Inwestycji planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
  
Magdalena Jurgielewicz  
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7051 
(20120413) __________ 
 
Wiadomo�ć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com



URZĄD GMINY W RESZLU

11-440 Reszel, ul. Rynek 24 , tel. centrala - (089) 755-39-00, fas (089) 755 07 58

Reszel dn. 17-04-2012r.

BIURO OCHRONY
ZWIERZĄT

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadań „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

- Gmina Reszel w roku 2011 posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
„ Komunalnik " Sp. z o.o. w Kętrzynie schronisko dla zwierząt w Pudwągach.

- W roku 2011 z terenu Gminy Reszel zostało złapane 24 psy z czego w ciągu roku 10
psów trafiło do adopcji, 3 psy zgon, l pies odebrany przez właściciela. Rok 2012
rozpoczęto z obsadą l O psów w schronisku.

- Koszt realizacji zadania za rok 2011 wyniósł 27.935,74 zł. Płatności za usługę
rozliczana była na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką
schroniska.

Z poważaniem:

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Wykonał:
Komendant Straży Miejskiej
Dariusz Alberski



 
Argos/BOZ  

Od: "Inwestycje" <inwestycje@rozogi.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 18 kwietnia 2012 10:36
Temat: odpowiedź na wniosek
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Odpowiadając na wniosek WM 94 z dnia 2 kwietnia 2012r. uprzejmie informuję, ze 
Gmina Rozogi w 2011r. nie posiadała stałej umowy oraz nie udzielała zleceń na 
wyłapywanie bezdomnych zwierzat. W tymże roku nie wystapiły przypadki wyłapywania 
zwierząt oraz nie poniesiono żadnych kosztów zwiazanych z realizacją tego zadania.  
  
Z poważaniem 
Benedykt Cząstkiewicz 
Urząd Gminy Rozogi 
tel. (89) 7226 002 wew. 42 



Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4 Tel.: 0874254430 umig@ruciane-nida.pl
12-220 Ruciane-Nida Faks: 0874254456 www.ruciane-nida.pl

www.bip.ruciane-nida.pl

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

Data:
IGK-6140.5.2012 17 kwietnia 2012 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
informuje, że:

Gmina Ruciane-Nida w 2011 r. posiadała podpisaną umowę z firmą „Schronisko dla
Bezdomnych Psów Zygmund Dworakowski" z siedzibą w: 12-230 Biała Piska, Radysy 13.

W roku 2011 ilość psów utrzymywanych na koszt Gminy wynosiła 63 sztuk.
Koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 r. płacono w

formie ryczałtu i wynosił miesięcznie brutto 3210 zł (trzy tysiące dwieście dziesięć zł).

BURMISTRZ
mgr /.merrrew jomiisz walach

Sporządziła:
Katarzyna Pietruszka.

'<?V



 
Argos/BOZ  

Od: "Miasto Ryn" <miastoryn@home.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 2012 07:52
Temat: Udzielenie informacji publicznej - Gmina Ryn
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Witam! 
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2012 r. odnośnie sposobu i 
skutków wykonywania zadania “opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” – informuję, że: 
1. Gmina Ryn w 2011 r. miała podpisaną umowę na odławianie i pobyt bezdomnych psów w schronisku z 
Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska – 
Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko. 
2. W 2011 r. w schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywało od 3 – 5 szt. psów odłowionych z terenu 
Gminy Ryn oraz 7 szt. psów odebranych właścicielowi decyzją administracyjną i przekazanych do 
schroniska.  
3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wynosił 22 202,39 zł (forma płatności oparta na bieżącej 
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką). 
  
Andrzej Żmijewski 
Urząd Miasta i Gminy Ryn 
tel. 87/429 39 60 w. 20 
e-mail: inwestycje@miastoryn.pl 



           Sępopol, 16  kwietnia 2012r. 

 

GI.III.I.6140.8.2012 

       Biuro Ochrony Zwierząt 
       Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
       ul. Garncarska 37A 
       04-886 Warszawa 
 
 Urząd Miejski w Sępopolu informuje że, w roku 2011 bezdomne zwierzęta (psy)  na 
terenie gminy Sępopol  wyłapywane były na zgłoszenie przez Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt „Mój dom” Tomasz Wieleba Bagienice Małe, 11-700 Mrągowo. 
Liczba wyłapanych psów i umieszczonych w schronisku w 2011r.  - 4 szt.  na kwotę 6 480 zł. 

Dwa  wyłapane psy zostały oddane do   adopcji.   
 Ponadto Urząd Miejski w Sępopolu  poniósł  koszty w wysokości 1989,28 zł  na 
utrzymanie,  zakup karmy dla psów do czasu ich przekazania do schroniska i do adopcji, 
szczepienie i transport  do miejsca adopcji. 

 Forma płatności – jednorazowa za umieszczenie w schronisku. 
 

       Danuta Magdziak 
              inspektor  

  
 



TJR;'.Ą!> G-A-v* N Y
M-73iio;K«ir/,ui. Olsztyńska 16 A

\ei. 089 742 81 79
Sorkwity, 06 kwietnia 2012r.

Nasz znak:
RBG 6140. 5.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Urząd Gminy Sorkwity w odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 2 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" podajemy poniżej wymagane
informacje:

1. Gmina Sorkwity w 2011 r. miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Bagienicach Małych z Panem Zenonem Wielebą.

2. W 2011 r. na dzień 01.01.2011 r. w schronisko z terenu gminy Sorkwity utrzymywane
było 6 psów, w tym w ciągu roku:
- przyjęło - 3 psy
- sprzedało - l psa
- adoptowano l psa.
Na dzień 31.12.2011 r. w schronisku znajdowało się 7 psów.

3. Koszt utrzymania jednego psa w schroniska wynosi:
- opłata za złapanie i dowiezienie psa do schroniska - 103,70 zł,
- opłata weterynaryjna przed przyjęciem do schroniska - 91,50 zł,
- opłata utylizacji - 7,32 zł,
- opłata za każdy dzień pobytu (karmienie, dozór, opieka) - 9,00 zł,
- tatuaż - 9,76zł
W2011 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł-20.171, 88 zł (brutto).

aciejewski

a/a
SC/SC



 

Stawiguda, dnia 12.04.2012 r. 

 

 

       Biuro Ochrony Zwierząt 

       Fundacja dla Zwierząt „Agros” 

       ul. Garncarska 37A 

       04-886 Warszawa 

         

 

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej 

 

 W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2.04.2012r. (data wpływu do urzędu: 

04.04.2012r.) w sprawie udostępnienia informacji publicznej informuję, iż: 

 

1. Gmina Stawiguda nie miała podpisanych w 2011 r. stałych umów na wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki. Udzieliła jednego jednorazowego 

zlecenia Schronisku Zwierząt w Olsztynie. 

2. W 2011 roku gmina wyłapała i utrzymywała na swój koszt jednego psa. 

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 350zł, a oparty był na bieżącej ewidencji 

zwierząt przebywających pod opieką gminy. 

 

 

 

 

 

  
  

URZĄD GMINY STAWIGUDA 
ul. Olsztyńska 10 
11-034 Stawiguda 

tel.: (089) 5 126 475, fax.: (089) 5 126 910 
www.stawiguda.com.pl 

e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl 
NIP: 739-10-21-612 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Świętajno, dnia 10.04.2012r. 
 
 
 
 
 
 
 
RŚ.6140.6.2012                                                                        Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                                                                   Fundacji dla Zwierząt 
                                                                                                          „Argos” 
                                                                                                     w Warszawie 
 
 
 
 
 
 Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 kwietnia 2012r., 
Urząd Gminy Świętajno informuje: 
 
1. Gmina  Świętajno  w  2011  roku  miała  zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i 
    zapewnienie  im  opieki, z  Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt 
    Anna Maria – Krajewska Kuncewicz w Bystrym 26, 11-500 Giżycko. 
2. W 2011 roku wyłapano i utrzymywano w schronisku na koszt gminy 11 psów. 
3. Koszt  utrzymania  psów  w schronisku w 2011 roku wyniósł 47.145,58 zł (dotyczy to również 16 
    psów, które były oddane do schroniska w 2010 roku i utrzymywane w 2011 roku). 
    Formą   płatności   za   opiekę była opłata  oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających  
    pod opieką.   



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

BURMISTRZ SZCZYTNA
12-100 SZCZYTNO

i sisnktewicza l
woj.warmlrtsko-rnazurskle

Nasz znak: GM 7031.3.11.2012 Szczytno, 16.04.2012 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. Gmina Miejska Szczytno

informuje:

1. że nie miała stałej umowy, oraz nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

be/;domnych zwierząt.

2. Stan zwierząt w schronisku wyniósł:

1) na dzień 31.12.2011 r.:

- koty - 56

- psy - 296

3. Koszt utrzymania schroniska dla zwierząt w roku 2011 wyniósł - 296.795,82 zł.

Forma płatności za opiekę nad zwierzętami była wg rzeczywistych poniesionych kosztów,

rozliczona na podstawie bieżącej ewidencji.



URZĄD GMINY
12-100 SZCZYTNO Bluro Ochr°ny Zwierząt

ul. Łomżyńska 3 Fundacja dla Zwierząt „Agros"
M. (89) 623 25 80 fax 623 25 92 ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Znak sprawy: RR 6140.2012 Szczytno dnia 16.04.2012r

W odpowiedzi na przesłany wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
sposobów i skutków wykonania zadań „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Szczytno podaje
poniżej żądane informacje:

1.Gmina Wiejska Szczytno zawarła w 2004 roku Gminą Miejską Szczytno posiadającą
schronisko dla zwierząt Porozumienie o przyjmowaniu bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Wiejskiej Szczytno. Gmina Wiejska partycypuje w kosztach utrzymania schroniska
oraz w kosztach rozbudowy lub budowy nowego schroniska, proporcjonalnie do ilości
przebywających zwierząt z terenu Gminy Wiejskiej Szczytno.

2. Na koniec 2011 roku z terenu Gminy Wiejskiej Szczytno w schronisku przebywało
53 psy i 14 kotów.

3. W 2011 roku koszt utrzymania zwierząt bezdomnych z Gminy Wiejskiej Szczytno w
schronisku wyniósł 54 294,24 zł. Płatności następowały w okresach kwartalnych, a ich
wysokość określona została w przewidywanych kosztach opartych na kosztach
poprzedniego roku ( koszt 1 doby pobytu zwierzęcia w schronisku i ilość zwierząt)

. , '
• ECRETARZ GMHSiY



RRBOś.61240.3.2012                                                                               Wilczęta, dnia 06.04.2012 r. 
 
 
 
                                                            BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
                                                            Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
                                                            ul. Garncarska 37A 
                                                            04 - 886    WARSZAWA 
 
 
 
                           W odpowiedzi na wniosek z dnia  2 kwietnia roku (data wpływu: 05.04.2012 roku) 
o udostępnienie informacji publicznej  przekazuje się informacje, jak niżej. 
 
- Odpowiedź na pytanie  1.  - Gmina nie posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,   
nie dokonywała doraźnych zleceń. Zwierzęta wyłapywano własnymi działaniami, przy pomocy 
lekarza weterynarii lub dokonywało tego schronisko dla zwierząt, do którego zwierzę trafiało. 
- Odpowiedź na pytania: 2. -  2 psy. 
- Odpowiedź na pytanie  3. -  Forma płatności za opiekę – opłata jednorazowa 2000 zł. Koszt 
realizacji zadania za rok 2011 – 2207,98 zł. 
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SR.1431.12.2012
Wydminy, 18.04.2012r.

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na ww. wniosek z dnia 02.04.2012r. (wpłynęło do tut. urzędu dnia
04.04.2012r.) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Wójt Gminy
Wydminy informuje, że w 2011 roku:
1. Gmina Wydminy miała podpisaną stałą umowę z Przedsiębiorstwem Prowadzenia
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewieź Bystry 26, 11-500
Giżycko.
2. Miesięczne dane o wyłapanych i utrzymywanych psach na koszt gminy rozkładał się
następująco:

L.p.

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

Miesiąc

Styczeń
Luty

Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień
Październik

Listopad
grudzień

Stan na początku
miesiąca

17
17
17
20
21
23
23
22
22
24
23
25

Stan na koniec
miesiąca

17
17
20
21
23
23
22
22
24
23
25
16

Psy
wyłapane

-
-
3
1
2
-
-
-
2
-
2
-

Psy
adoptowane

-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
9

3. Forma płatności za opiekę oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 69 176,63 zł.

Otrzymują:
0 Adresat
2. a/a

' WYDMINY

ławlkról



 
Argos/BOZ  

Od: <ochrona@zalewo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 5 kwietnia 2012 11:39
Temat: dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Zalewo

Strona 1 z 1
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Dzień Dobry! 
 
W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 2 kwietnia 2012r. o udzielenie   
informacji publicznej informuję, że: 
 
1)W 2011r. Gmina Zalewo posiadała podpisane Porozumienie z Gminą Miejską w   
Ostródzie – Właścicielem schroniska (adres schroniska: 14 – 100 Ostróda,   
Lubajny 2) na zapewnienie opieki   bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy   
Zalewo. 
 
2) W 2011r. z terenu Gminy Zalewo wyłapano i przewieziono do schroniska -   
5 psów. 
 
3)Forma płatności za opiekę bezdomnych zwierząt to opłata miesięczna   
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt z terenu Gminy Zalewo przebywających   
w schronisku. 
   Roczny koszt utrzymania psów w schronisku za 2011r – wyniósł 1870, 00 zł   
brutto. 
 
 
*************************************************************************** 
 
Katarzyna Jendernalik 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 
Urząd Miejski w Zalewie 
ul. Częstochowska 8 
14 - 230 Zalewo 
tel.(89) 758 83 77 
e-mail: ochrona@zalewo.pl 
www.zalewo.pl 
 
**************************************************************************** 
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