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ĄS GMINY 3ABL4K Babiak, dn.03.04.2009r.
ul.PIacWomości S

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

Informacja na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane
ustawą o ochronie zwierząt w 2008r.

1. W 2008r. na terenie Gminy Babiak zgodnie z uchwałą nr XLIV/240/06
Rady Gminy Babiak z dn.31 marca 2006r. prowadził:

- Zakład Usług Komunalnych w Babiaku ul. Poznańska 24, który posiadał
odpowiednie urządzenia i środki przy pomocy, których zwierzęta
bezdomne były wyłapywane.

- Zakład Usług Komunalnych w Babiaku prowadził ewidencję wyłapanych
zwierząt, aby właściciele mieli możliwość odzyskania swoich zwierząt.

2. W 2008r. wyłapano 10 psów, z czego 6 psów zostało odebranych przez
właścicieli, 3 psy (szczeniaki) przekazano do schroniska w Koninie,
l pies był pod opieką weterynaryjną (podejrzenie wścieklizny).
Po okresie kwarantanny został przygarnięty przez pracownika zakładu.

3. Środki przeznaczone na ten cel zostały przekazane Zakładowi Usług
Komunalnych i wynosiły w 2008r. - 5 tyś. złotych.
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URZĄD MIEJSKI
W BORKU WLKP.

ul Rynek 1,63-810 Borek WIkp,
tel (0-65)5716120
fax (065) 57 15 893

Borek WIkp. dnia 07.04,2009r.

OŚGK- 7614/7/09

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku dotyczącego udzielenia informacji publicznej na
temat: sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" - Urząd Miejski w Borku WIkp. przekazuje wymagane informacje;

- Ad 1. gmina w 2008r. udzielała zleceń na wyłapywanie i zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. ; ul. Droga Lisia 1,

63-810 Borek WIkp.

Ad 2. w 2008r. zostało wyłapanych 5 psów - koszt wyłapania i utrzymania ich wynosił •

4.970 zł

Ad 3. Cały koszt realizacji zadania w 2008r. wynosił 6.913 zł.
Forma płatności została oparta na bieżącej ewidencji ponoszonych kosztów
związanych z opieką nad zwierzętami.

: up. Burmistrza Borku WIkp.
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URZĄD GMINY W BRALINIE
63-640 Bralin, ul. Rynek 3

tel. (0-62)78 11 201 fax. (0-62)78 11 202
NIP: 619-10-80-414 ; Regon:000535824
www.bralin.^1; e-mail: gmina@bralin.pl

Nr org. OS.7062-5/2009 Bralin, dnia, 06-04-2009r.

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

Stosownie do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
marca 2009 roku, informuję, że:

1. W 2008 r. gmina posiadała (nadal obowiązującą) podpisaną stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego z/s w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56.

2. Na dzień 31.12.2008 r. liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt
gminy wynosiła 7 szt.

3. Koszt realizacji zadania za rok 2008 wyniósł 14 284,30 zł i oparty był na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Wz. WÓJTA

Robert Kiertizal
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:
1. adresat
2. a/ a.

[K.W.]
Sprawę prowadzi: Krzysztof Wanzek - inspektor w Urzędzie Gminy w Bralinie
tel:062 7811225; e-mail: krzysztof.wanzek@bralin.pl
Urząd Gminy w Bralinie przyjmuje interesantów w pn. 10:00-18:00, wt-pt. 7:30-15:30



GMINA BRUDZEW
Brudzew, dnia 2009-04-03

RG 7080-1/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca

2009r, Wójt Gminy Brudzew przesyła następujące informacje w przedmiotowej

sprawie:

- Gmina Brudzew posiada obowiązującą umowę w zakresie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem. (Umowa z PGKiM Sp. z o.o. w

Turku, nr 001/TBZ/2009 z dnia 11.02.09r.)

- Ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Turku będącego w zarządzie PGKiM

Sp. z o.o. korzystało w roku ubiegłym 5 psów, złapanych na terenie gminy

Brudzew.

- Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł : 2006,16 zł brutto. Płatności

dokonano przelewem, po wystawieniu miesięcznej faktury Vat.

via ZleliWi
p/>. Kierownika

Reftratu Rozwoju Ko^podarciego
i

oprać. D. Kaszyńska

URZĄD GMINY BRUDZEW
ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, tel. / fax 063 279 70 47

NIP:668 1067510
REGON: 000533156

www.brudzew.pl
e-mail: ug@brudzew.pl



Argos/BOZ

Od: "Przemysław Łasecki" <p.lasecki@budzyn.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 21 kwietnia 2009 08:10
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Witam!
W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 30 marca 2009 roku o udzielenie informacji publicznej informuję, że
Gmina Budzyń w 2008 roku:
1. miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Firmą YETAGRO
SERWIS z siedzibą w Czarnkowie,
2. ilość psów unieszczonych w schornisku - 7, ilość psów utrzymywanych -10
3. koszt realizacji zadania 15.796,15 zł, opłata pobierana jest na podstawie bieżącej ewidencji psów
przebywających w schonisku.

Urząd Gminy Budzyń
Przemysław Łasecki
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Chodzie/, dni,-i 15 k w i e t n i a 2009 r

GK-OŚ-6134/1709

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 marca b r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"
informujemy, że:

1. Gmina Miejska Chodzież w 2008 r, posiadała podpisaną umowę na wykonanie w/w
zadań z firmą „VET-AGRO SERWIS" z siedzibą w Czarnkowie, ul. Myśliwska 1A/6

2. W 2008 r. w schronisku przebywało z terenu miasta Chodzieży 17 psów w tym przyjęto
dodatkowo do schroniska 26 psów, wydano do adopcji 28 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł miasto 47.474,92 zł według ustalonych
stawek w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających w schronisku.



URZĄD GMINY
64-800 C h o d z i e ż

ul. Notecka 28
tel. 0-67 282 16 08

Chodzież, dnia 3 kwietnia 2009 roku

OŚ 7080-1/2009 BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję jak niżej:

1. Gmina Chodzież podpisała umowę z firmą VET-AGRO SERWIS z siedzibą w
Czarnkowie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie przekazuje je
do schroniska, koszty obciążają gminę.

2. Na przełomie roku 2008 średnio w schronisku przebywały 4 psy
3. Koszt realizacji całego zadnia tj.

- dzienny pobyt psa w schronisku 5,69 + 22% VAT
- dojazd do Chodzieży kwota ryczałtowa
- czas trwania akcji porządkowej
- przyjęcie psa obejmujące szczepienie profilaktyczne zabiegi weterynaryjne, jeżeli
nie znajdzie się właściciel sterylizacja, Kastracja i tatuaż

4. Łącznie w roku 2008 wydano 8734 zł, należności uiszczano w okresach
miesięcznych .

z poważaniem

jp. WÓJTA



OD :

Znak spr. N,W, 6072/1/09 Chrzypsko Wielkie 03,04.2009

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

W odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji publicznej z dnia 30 marca 2009 r.
\v sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywaniem „ - realizacji ustaleń art 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U .Nr 106 póz. 1002 z 2003 r. tekst jednolity ) informuje ,źe :

- w 2008 r. Gmina nie miała stałej umowy, nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ( nie było takiej potrzeby).

- na terenie Gminy jest brak danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2008 r,

- w 2008 r. Gmina nie poniosła żadnych kosztów z tytułu realizacji całego zadania -
nie umieszczała zwierząt w schronisku,

- na terenie naszej Gminy nie mamy schroniska dJa zwierząt bezdomnych .

Sp. J. D.



Urząd
63-524 Czojków Czaików, dnia 2009-04-03

po w. O8trz@szow«kl
woj.

Org. 8/09

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

Urząd Gminy w Czajkowie w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009
roku informuję , że gmina w 2008 roku nie posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt jak również nie ponosiła kosztów gdyż nie zachodziła potrzeba.
W 2008 roku w miesiącu grudniu l pies bezdomny został zabrany do schroniska zwierząt
koszt wyniósł 800 zł.
W 2009 roku została zawarta umowa na czas ściśle określony tj. do dnia 30.05.2011 r z
schroniskiem Panią Katarzyną Dudak zamieszkałą Niedźwiedzie 77 gmina Ostrzeszów.



w r
GMINA CZARNKÓW
84-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie Czarnków, dnia 6 kwietnia 2009 roku.
NIP 763209137?

RSG- 7080/13/2009

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem Urząd Gminy Czarnków udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Gmina Czarnków w roku 2008 posiadała zawartą stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Firmą YET-AGRO SERWIS
64-700 Czarnków ul. Myśliwska l/6a.

2. W roku 2008 na koszt Gminy utrzymywano średnio w miesiącu 48 szt. Bezdomnych
zwierząt.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 73.373,74 zł. Płatność za opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami była miesięczna w formie ryczałtowej.

•z up, WÓJTA GMINY
Cząmtefcw.

(HenrykJlitptUfiiewski )
KIEROWNIł/REFERATU ROLNICTWA

l OCH*0NY ŚRODOWISKA



BURMISTRZ MIASTA CZARNKÓW

Czarnków, dnia 17.04.2009r.

Nr TI-7080/3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dot.: Wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Gmina Miasta Czarnków udziela następującej informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidywanego ustawą o ochronie zwierząt.

1. Gmina Miasta Czarnków w 2008 roku miała stałą umowę na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych z terenu miasta i zapewnienie pobytu zwierzęcia w Pogotowiu -
Schronisku, która została zawarta z YET-AGRO SERWIS lek.wet. Z.Jażdżewski, ul.
Myśliwska l, 64-700 Czarnków.

2. W 2008 roku średnio w miesiącu Gmina ponosiła koszty utrzymania w schronisku od
8 do 14 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008r wyniósł 48 tyś. zł.
Forma płatności - miesięcznie w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt
przebywających w schronisku.

Z poważaniem

. BURMISTRZA

rz Kaźmierczak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

www.czarnkow.pl
Urzjd Miasta Czarnków, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków, tel. [067] 255 25 00, fax [067] 255 26 77, e-mall: burmistrz@czarnkow.pl
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URZĄD GMINV
i. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń

twłłtst kościański, woj. wielkopolskie
'ci (081) 28 26703 fax (061) 28 26302

Czempiń, dnia 06.04.2009r

RG 7080-04 / 09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt' Argos"

04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03.2009r Urząd Gminy Czempiń
informuje że :

ad 1. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki zajmuje się
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gaju .
Gmina Czempiń w 2007roku zawarła porozumienie międzygminne dotyczące
prowadzenia schroniska w Gaju dla bezdomnych zwierząt.

ad 2 w 2008 roku z terenu gminy Czempiń zostało wyłapanych 19 bezdomnych psów w tym
6 szczeniąt

ad 3 koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 10.614,62 zł. w tym :
- przelew na eksploatację i rozbudowę - 8.000,00 zł.

schroniska zgodnie z zawartym
porozumieniem

- zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie - 2.500,00 zł.
schroniska w Gaju /przelew /

- za przewóz psa do schroniska w Gaju - 114,62 zł.
/ faktura VAT/

tynaŁew



Urząd Gminy
w Czerminie

63-304 Czermin
LŁŁ* W°J- wielkopolskie

RB 6052/1/2009

Czermin dnia 09.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt ARGOS
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Czerminie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że w roku

2008 nie miał podpisanej żadnej stałej umowy oraz zlecenia na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W 2008r. tut. urząd nie poniósł żadnych kosztów

związanych ze zwierzętami odnośnie wyłapywania lub utrzymywanych na

koszt gminy,

mgrSlcduomir Spychaj

Otrzymują:
QjAdresat
2.a/a
v.s.



CTcrnicjcwo, W04.2009r.

ROK-AK-7062/01/09

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

W sprawie: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Ur/.ąd Miasta i Gminy Czeniiejcwo uprzejmie informuje, te godnie z ustawą z dnia
sierpnia 1997r. o ochronie /.\vier/.qt (Da. U, z 2003r. Nr 106, póz. 1002 ze Kin.) pomiędzy
Urzędem Miastu i Gminy Czcrnicjcwo a Miastem i Gminą Września, /.ostało podpisane
POROZUMIENIE polegające na przejęciu przez Miasto i Gminę Wr/eśnia /adań Miasta i
Gminy Czerniejewo wynikających ?. art 11 ust, l w/w ustawy.

Na podstawie art. 74 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
póz. 1591 z późniejszymi /.mianami) oraz:

1. Uchwały Nr XX/183/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.03.2004 r.
w sprawie: współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia
wspólnego schroniska dla zwierząt,

2. Uchwały Nr XXIV/131/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia
28.12.2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem
i Gminą Września, a Miastem i Gminą Czerniejewo w sprawie powierzenia

przez Miasto i Gminę Czerniejewo prowadzenia wspólnego schroniska dla
zwierząt.

W POROZUMIENIU tym zostały ustalone /asady i tryb wyłapywania /.wier/ąl ora/,
ich dalszego utrzymywania. Miasto i Gmina Czerniejewo uczestniczy w partycypacji
kosztów utrzymania schroniska. W 2008 roku na rzecz schroniska przekazano 6 600,00
złotych rocznie, tj, 550.,00zf. miesięcznie. Porozumienie zawarte jest na czas określony. W
2008 roku z terenu gminy zostało przewiezionych 18 szt. zwierząt do schroniska we Wrześni.

Z poważaniem

J\ U l; M li ,s 'V n Z

Cmmgr Dań%/ Gjychmmka

Otrzymują;
1. Adresat
2. A/a



ul. Źródlana. 39, 62-004 Czerwonak ŁWj- CAI„ pLAy 2QQB

Czerwonak, dnia 07 kwietnia 2009r.

WŚ.6073-12/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009r., Urząd Gminy Czerwonak

przesyła informacje dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

1. Gmina Czerwonak w 2008r. posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i przyjmowanie ich do Schroniska dla Zwierząt w Swarzędzu. Umowa ta została

zawarta z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Zarząd Okręgu w Poznaniu, z

siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250.

2. W 2008 roku z terenu Gminy Czerwonak przekazano do Schroniska dla Zwierząt w

Swarzędzu 13 bezdomnych psów i 1 bezdomnego kota,

3. Urząd Gminy Czerwonak w roku 2008 wypłacił Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami,

Zarząd Okręgu w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250:

- wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymywanie w Schronisku dla Zwierząt w

Swarzędzu bezdomnych psów wyłapanych z terenu Gminy Czerwonak i za

zapewnienie przyjętym psom właściwych warunków bytowania i opieki

weterynaryjnej, kwotę 18.000,00 zł brutto.

- wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług oraz za wyłapywanie i

transport bezdomnych zwierząt do Schroniska w kwocie 4764,02 zł brutto.

a/aWŚ

7A*p. Wójta

Irena Apanas Buahy
Kierownik Wydziału ..

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

IVJ\ l C UANKG ,'.'G: GODZINY PRACY UHZCDU.
Bank ZacnDiIni W3K G.A Ot!d2;ai Poznasi pon. 9,00.17,00, v:!-.)rt..<.-|j.:iti.-\ r.CC ' 3.00,

15 10'W 173? CO!M 0001 0792 9417 WYDZlAs. OBR! U.-.i ' HESZKAŃOÓW'
por*. 9.00*18,30, :.vtf.'eK-p ^tek: 9 f.x -14.30



URZĄD GMINY
62-110 Damasławek, ul. Rynek 8
tel (067) 261 36 11, tel.(067)2613627
tel (067) 261 30 02, fax (067) 261 30 8'

NIP 766-10-01-342

Roi. 6134-02/09

1A/P

Damasławek, dn. 14.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 30.03,.2009 r. Urząd Gminy Damasławek
informuje, że:

Ad. l W roku 2008 Gmina miała podpisaną umowę w zakresie wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienia im opieki z firmą VET - AGRO SERWIS ul. Myśliwska l A/6,
64-700 Czarnków.

Ad. 2 W roku 2008 na koszt Gminy utrzymywane były dwa bezpańskie psy.

Ad. 3 W roku 2008 koszt realizacji całego zadania wyniósł 5043,03 zł a forma płatności
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających po opieką.

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

T

mgrinż.And^Szewczykows/ci
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URZĄD MiEJSKl

w D Ą B I U
pl. Mickiewicza l

62-660 D Ą B I E
woj. wip lVnr> Dąbie, dmą 03.04.2009 r.
OŚ.7062-17/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Miejski w Dąbiu uprzejmie informuje, że:

1. Gmina Dąbie w 2008 r. nie zawierała umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

2. Gmina Dąbie w 2008 r. utrzymywała 9 psów.

3. Gmina Dąbie w 2008 r. wydała na utrzymanie psów w schronisku 5392,30 zł

(opłaty były liczone za dobę pobytu psa w schronisku)

Otrzymuje:
1. adresat
2. aa

Sporządziła: w z. Dorota Nowosielska

B U R M I S T R Z A

frigr Zbigniew Mielczarek



O K Z 4 *> WIEJSKI
62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10
pow. turecki, woj wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

RŹK-%8Óh/óV'1

Dobra.2009.04.22.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek dot. udzielenia informacji na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie „Urząd Miejski w Dobrej informuje:

W 2008 roku Gmina posiadała podpisane stałe umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z PGKiM w Turku , ale nie było wyłapywań i utrzymywania ich

w schronisku . Nie ponoszono żadnych kosztów z tego tytułu.

Z u p , B u r m

Jacek
z-ea £

strza i

/fniair

PBRE.
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WÓJl GMIN
Dobrzyca, dnia 15 kwietnia 2009r,

RLIPP. 7083-01/09

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznych na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapanie",
informuję, iż w 2008r.:

* Gmina Dobrzyca nie podpisywała umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, gdyż zwierzęta są wyłapywane przez przyuczonych
pracowników gospodarczych Urzędu i trzymane są w kojcach z wybiegami ha terenie
przyległym do gminnej oczyszczalni ścieków (zwierzęta mają zapewnioną '
całodobową opiekę, karmienie i opiekę weterynaryjną),

* utrzymywane na koszt gminy były 3 psy, a koszt ten wyniósł 1704,05 zł,
* koszt realizacji zadania j.w.

J(;.>v.> kj



RG-6134/1/09

URZĄD MIASTA l GMINY DOLSK

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

tel. (061) 28-25-001, 28-25-017, 28-25-172 fax (061) 28-25-510
e-mail: umig@dolsk.pl http://www.dolsk.pl

Dolsk, dnia 06.Ó4.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.03.2009 r.

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, pow. śremski, woj. wielkopolskie informuje, że :

1) zadania związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona

przed bezdomnymi zwierzętami oraz rozbudowa i eksploatacja schroniska

są powierzone Gminie Śrem.

Porozumienie zostało podpisane przez 5 gmin : gminę Śrem, Książ Wlkp., Dolsk,

Brodnicę, Czempiń i miasto Kościan.

Schronisko Międzygminne dla bezdomnych zwierząt znajduje się w miejscowości Gaj

gmina Śrem.

2) w roku 2008 zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku z terenu naszej Gminy

22 bezdomnych psów,

3) w 2008 roku koszt za utrzymanie i wyłapanie zwierząt, remonty i prace ponadplanowe

schroniska - 8000,00,- zł (płatność w dwóch ratach).

A/a.
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ul. Centralna 7
<i3-012 Donijnowo

tcl. O-ńi^S-OJ-U, fint 0-ftl ,'.2;l-]S.3a

Dominowe, 10 .04 2009r.
UG - 605 / 1 / 09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-080

Urząd Gminy w Dominowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt za rok
2008, informuje:

1. gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki lecz każdy przypadek
pojawienia się bezdomnego zwierzęcia zgłaszamy każdorazowo do
Firmy Usługowej działającej w danym okresie na terenie Środy Wlkp.

sg ursfiKarYWfinfi fln iSrhrnnitlra rih hn-rrinmnynta -
i> rodzie Wlkp.

2. w 2008 roku wyłapano pięć psów, które przekazano do schroniska w
Środzie Wlkp..

3. koszt realizacji całego zadania (odłów + pobyt w schronisku) w 2008
roku to - 3.976,- zł.(trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) .

bita



GMINA DOPIEWO

URZĄD GMINY DOPIEWO
ul. Leśna Ic, 62-070 DOPIEWO
REGON 000535882; NIP 777-20-06-905

Dopiewo, dnia 15 kwietnia 2009 roku
RB/6059/01/2009

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

Urząd Gminy informuje, że 2008 roku z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w
Dopiewie podpisano umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dopiewo i
sprawowanie opieki na nimi. Na koniec 2008 roku w przytulisku zlokalizowanym na składowisku
Odpadów Komunalnych przy ul. Trzcielińskiej w Dopiewie znajdowało się 14 psów. Roczny
koszt realizacji całego zadania w roku 2008 roku wyniósł 23.745 zł. Przytulisko jest właściwie
przygotowane, zwierzęta przebywają w nowych przestronnych kojcach, z których każdy
zaopatrzony jest w budę dla psa. Zwierzęta są odpowiednio karmione i posiadają stałą opiekę
weterynaryjną.

Otrzymuje:
j} Adresat
2. a/a

mgr i,

Sprawę prowadzi:
Ewa Brzezińska:
tel. 061 8148-331, wew. 39

http://www.dopiewo.pl
e-mail: urząd gtninv(o),dopiewo.pl
centrala: (061) 814-83-31 w. 39
sekretariat: (061) 814-82-13
fax: (061) 814-8092

Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu
Oddział w Dopiewie

Nr: 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001
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Doruchów, dnia 16 kwietnia 2009 roku
RR. 7082/1/2009

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

Urząd Gminy w Doruchowie odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 / wpłynęło
do tutejszego urzędu w dniu 02.04.2009 roku wyjaśnia co następuje :
1. Gmina Doruchów nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w

2008 roku
2. W 2008 roku nie odnotowano żadnego przypadku wyłapywania i utrzymania na koszt

Gminy bezdomnych zwierząt
3. W związku z powyższym Gmina nie poniosła w 2008 roku żadnych kosztów związanych

z wyłapywaniem bezdomnych psów.

FARZ GMINY
v- 1

•/Tomasz Bugaryn



V v t
URZĄD GMINY

ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 Drawsko, woj. wielkopolskie

ident. 000535787 . . _ . . .
Drawsko, dnia 7 kwietnia 2009 r.

UG.OS.7080-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Na podstawie art. 14 ust. l i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. 2001, Nr 112, póz. 1198) oraz złożonego dnia 2 kwietnia 2009 r. wniosku

0 udostępnienie informacji publicznej, udzielam Państwu informacji na temat sposobu

1 skutków wykonywania zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.

W roku 2008 Gmina Drawsko miała podpisaną stałą umowę z firmą Vet-Agro Serwis,

ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom. Na utrzymaniu na koszt gminy w schronisku znajdowało się od trzech do pięciu

psów. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 5.629,82 zł. Forma płatności

oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem,

T A

Otrzymują:

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

2. a/a



URZĄD GMINY GTZAŁKf
ul. Kaliska 28

63-308 G i z 3 ł k i _ _„ _rir.r.
411-Sl6,łeW11-517;411-525 GlZałkl' dnia 15.04.2009 r.

ROS.6134-1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy Gizałki informuje, że nie posiada stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

W 2008 r. gmina poniosła koszt w wysokości 267,50 zł za usługi weterynaryjne,
w tym amputację kończyny bezdomnego psa. Pies ten został przekazany osobie
fizycznej, która zapewniła mu opiekę.

mgr Ma
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URZĄD GMINY

w Gnieźnie
województwo wielkopolskie

TJrzadGmmy Gniezno

Al. Reymonta 2
62-200 Gniezno
REGON 00053 5793
NIP 784-15-39-770
tel.(061)424-57-50

fax. (061)424-57-51

Gniezno, dnia 3 kwietnia 2009r

UG. OS. 60-606/4/09

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Gnieźnie w odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca

2009r. (data wpływu 2.04.2009r.) dotyczący „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniu" informuje, że w dniu 18 czerwca 2008r. została

podjęta Uchwała nr XXII/226/08 Rady Gminy Gniezno w sprawę powierzenia

Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku

zapewnienie opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno.

W 2008 roku na terenie Gminy Gniezno wyłapanych zostało 10 sztuk

bezdomnych psów, które zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych

Zwierząt w Gnieźnie. Realizacja powyższego zadania wyniosła w 2008r. kwotę

brutto w wysokości 4 400 zł.

Z up.
t

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a (sprawę prowadzi Rafał skweres, tel. 061 424 57 66)



U R Z Ą D M I E J S K I
62-2OO GNIEZNO, ul. Lecha 6

Telefon: (0-61) 426-04-OO
Telefax: (O-61) 426-16-87

www.gniezno.home.pl
e-mail: gniezno@gniezno.eu

WT/OS-7080/8/09 Gniezno, dmą 9 kwietnia 2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT „ARGOS"

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"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miejski w Gnieźnie uprzejmie
informuje:

1. Miasto Gniezno w 2008r. podpisało umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą Handlowo - Usługową „ALKOM" z siedzibą w Poznaniu.
Dalszą opiekę nad wyłapanymi zwierzętami powierzono Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt - w zarządzie URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie

2. Rocznie do Schroniska trafia około 300 psów, z czego na stałe przebywa ok. 60-
80 sztuk.
W 2008r. wyłapanych zostało 30 psów i kotów.

3. Koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 2008r. wynosił
165.425,46zł., a koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt 3.600,00zł.
Koszty utrzymania Schroniska pokrywane były na bieżąco, fakturami miesięcznymi,
zgodnie z dokonanymi wydatkami. Natomiast za wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Miasto płaciło na podstawie rozliczenia powykonawczego.

Z poważaniem
i

DYREKTOR WYDZIAŁU

"isjk
( Grzegorz Ostkch

Otrzymują:
Adresat

2. A/a (Sprawę prowadzi: Kinga Kokoszyńska - Tekień, tel. 061 426 04 76)



Godziesze Wielkie, dnia 08 kwietnia 2009 roku

WÓJT GMINY
God/iesze Wielkie

. 7080 A//03 Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009 roku,

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

ich wyłapywanie";

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje:

1. W roku 2008 Gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Zlecenie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt zlecane było Towarzystwu Opieki

nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.

2. W roku 2008 został wyłapany l pies.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 350 zł (opłata jednorazowa za odłów psa).

GMINY

'a Wałecka
GMINY



Golma 2009-05-13

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE
ul.Nowa 1. 62-590 Golina

pow, koniński, woj .wielkopolskie
NIP 665-22-76-783, REGON 000528043

8095. 2493917

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

Urząd Miejski w Golinie podaje niżej dane dotyczące opieki
nad bezdomnymi zwierzętami:

- Gmina Golina nie miała w 2008r. umowy stałej na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

- Wyłapano w 2008r. 23 bezdomne psy, plus 9 szt. szczeniąt, z tego 22 szt. oddano
do adopcji,

- Koszt realizacji całego zadania w 2008r. - 7.665,12 zł ( brutto )- forma płatności oparta
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywającycłt pod opieką.

2 up BUftMISTRZĄ GOLINY

Henryk Bąk
/ S F K R E T A R Z
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URZĄD GMINY
\v Goiuchowie

63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1 Gołuchów, dnia 03.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.04.2009 r.),
Urząd Gminy w Gołuchowie przekazuje następujące informacje:

1. w 2008 r. Gmina Gołuchów udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt -
Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Kaliszu,

2. w 2008 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 3 szt. zwierząt.
3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 1500,00 zł. Opłata uiszczana była jednorazowo

po umieszczeniu w schronisku.

Otrzymują:
l . adresat
2 a/a

MS/MS
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Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2, 63-800 Gostyń
' n_ " - — tel. (0)65 575 21 10 fax(0) 65 5752142
GOSTYŃ www.gostvn.pl um@gostyn.pl
www.gostyn.pl & ^^~ *̂ JERfiZ POLSKA

MGR.5029-13/09 Gostyń, 04.05.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miejski w Gostyniu
Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa informuje, że:

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w roku 2008, zajmował
się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Fabryczna l, 63-800
Gostyń

2. Zbiorcze dane liczbowe:
• stan zwierząt na dzień 01.01.2008 r. - 15 szt,
• zwierzęta wyłapane w roku 2008 - 59 szt.
• zwierzęta zaadoptowane w roku 2008 - 53 szt.
• stan zwierząt na 31.12.2008 r. 21 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w roku 2008 - 34.751,93 zł,
Płatność za utrzymanie schroniska przez tutejszy Urząd jest dokonywana na podstawie faktur
VAT płatnych na koniec każdego miesiąca z dołączonym rozliczeniem (kosztami tj.
wyłapanie, płace, koszt karmy, wody, energii elektrycznej, bieżącymi naprawami itp.).

Sprawę prowadzi: Przemysław Przybył
Wydział: Mienia Gminy i Rolnictwa
Tel./e-mail: 065 5752137, pprzybyl@um.gostyn.pl

NIP: 696-000-98-36 |̂ v̂ *
REGON: 000525731 V Cj
Konto: BZ WBK S.A. 51 1090 1258 0000 0000 2501 3864 t̂ê . *-4 PRZYJAZNY DBZĄD

ADMINISTRACJI _
BO 9001:3000 PRZEJRZYSTA POLSKA SAMORZĄDOWEJ btrOPa l Z l



U i-;-,- 5x4 '<•,.. .«sta i Gminy
w Grauowie sad Prosną

ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosna
tel. 062 730 50 24, fax 062 730 50 50

OS.KF. 6079-1/09

Grabów nad Prosną, dn. 17 kwietnia 2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie o udostępnienie informacji publicznej oraz na
podstawie art. 2 i 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr

112, póz. 1198) Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną podaje informacje na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2008

roku:

1. Gmina nie posiada stałych umów na wyłapywanie zwierząt. W chwili obecnej trwa

przygotowywanie umowy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
2. W trakcie minionego roku wyłapano jednego psa i przekazano do schroniska w celu

zapewnienia dalszej opieki.
3. W 2008r. poniesiono następujące koszty związanie z :

-jednorazowa opłata za leczenie weterynaryjne psa SOOzł

RMISTRZ

eppert



WÓJT GMINY
62-066 Granowo

woj. wielkopolskie

Granowo, dnia 9 kwietnia 2009 roku

UG 7614-14/2009

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

W odpowiedzi na wniosek w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" organ informuje, że w roku 2008r.

została zawarta umowa zlecenie z osobą fizyczną, której powierzono opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami. Koszt realizacji został określony w zawartej umowie na okres od 01.01.2008r.

do 12.12.2008 r, na kwotę 3480 zł (brutto)/rok. W w/w umowie została ustalona forma

płatności, tj. miesięczny przelew na konto. Dodatkowo Gmina Granowo poniosła koszty na

szczepienia psów (209,94 zł brutto) oraz na budowę ogrodzenia dla psów (164,00 zł brutto).

W roku 2008 opieką na koszt Gminy Granowo było objętych 10 psów.

mgr Haimaryaczmarek

Otrzymują:

(\J Adresat

2. a/a

B.Ż.
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ĄS GMINY 3ABL4K Babiak, dn.03.04.2009r.
ul.PIacWomości S

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

Informacja na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidziane
ustawą o ochronie zwierząt w 2008r.

1. W 2008r. na terenie Gminy Babiak zgodnie z uchwałą nr XLIV/240/06
Rady Gminy Babiak z dn.31 marca 2006r. prowadził:

- Zakład Usług Komunalnych w Babiaku ul. Poznańska 24, który posiadał
odpowiednie urządzenia i środki przy pomocy, których zwierzęta
bezdomne były wyłapywane.

- Zakład Usług Komunalnych w Babiaku prowadził ewidencję wyłapanych
zwierząt, aby właściciele mieli możliwość odzyskania swoich zwierząt.

2. W 2008r. wyłapano 10 psów, z czego 6 psów zostało odebranych przez
właścicieli, 3 psy (szczeniaki) przekazano do schroniska w Koninie,
l pies był pod opieką weterynaryjną (podejrzenie wścieklizny).
Po okresie kwarantanny został przygarnięty przez pracownika zakładu.

3. Środki przeznaczone na ten cel zostały przekazane Zakładowi Usług
Komunalnych i wynosiły w 2008r. - 5 tyś. złotych.

Z pov
I N S I

KrzyszfofKubski



2009 KUI 07 7:50 UM BORKU ULKP 0655715893 st l

URZĄD MIEJSKI
W BORKU WLKP.

ul Rynek 1,63-810 Borek WIkp,
tel (0-65)5716120
fax (065) 57 15 893

Borek WIkp. dnia 07.04,2009r.

OŚGK- 7614/7/09

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku dotyczącego udzielenia informacji publicznej na
temat: sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" - Urząd Miejski w Borku WIkp. przekazuje wymagane informacje;

- Ad 1. gmina w 2008r. udzielała zleceń na wyłapywanie i zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. ; ul. Droga Lisia 1,

63-810 Borek WIkp.

Ad 2. w 2008r. zostało wyłapanych 5 psów - koszt wyłapania i utrzymania ich wynosił •

4.970 zł

Ad 3. Cały koszt realizacji zadania w 2008r. wynosił 6.913 zł.
Forma płatności została oparta na bieżącej ewidencji ponoszonych kosztów
związanych z opieką nad zwierzętami.

: up. Burmistrza Borku WIkp.

Kierownik te , .̂ W^M*, w
łtiKW, fospoórlc! Grun tamf! Gospodorici



URZĄD GMINY W BRALINIE
63-640 Bralin, ul. Rynek 3

tel. (0-62)78 11 201 fax. (0-62)78 11 202
NIP: 619-10-80-414 ; Regon:000535824
www.bralin.^1; e-mail: gmina@bralin.pl

Nr org. OS.7062-5/2009 Bralin, dnia, 06-04-2009r.

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

Stosownie do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
marca 2009 roku, informuję, że:

1. W 2008 r. gmina posiadała (nadal obowiązującą) podpisaną stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego z/s w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56.

2. Na dzień 31.12.2008 r. liczba zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt
gminy wynosiła 7 szt.

3. Koszt realizacji zadania za rok 2008 wyniósł 14 284,30 zł i oparty był na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Wz. WÓJTA

Robert Kiertizal
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:
1. adresat
2. a/ a.

[K.W.]
Sprawę prowadzi: Krzysztof Wanzek - inspektor w Urzędzie Gminy w Bralinie
tel:062 7811225; e-mail: krzysztof.wanzek@bralin.pl
Urząd Gminy w Bralinie przyjmuje interesantów w pn. 10:00-18:00, wt-pt. 7:30-15:30



GMINA BRUDZEW
Brudzew, dnia 2009-04-03

RG 7080-1/09

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca

2009r, Wójt Gminy Brudzew przesyła następujące informacje w przedmiotowej

sprawie:

- Gmina Brudzew posiada obowiązującą umowę w zakresie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem. (Umowa z PGKiM Sp. z o.o. w

Turku, nr 001/TBZ/2009 z dnia 11.02.09r.)

- Ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Turku będącego w zarządzie PGKiM

Sp. z o.o. korzystało w roku ubiegłym 5 psów, złapanych na terenie gminy

Brudzew.

- Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł : 2006,16 zł brutto. Płatności

dokonano przelewem, po wystawieniu miesięcznej faktury Vat.

via ZleliWi
p/>. Kierownika

Reftratu Rozwoju Ko^podarciego
i

oprać. D. Kaszyńska

URZĄD GMINY BRUDZEW
ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, tel. / fax 063 279 70 47

NIP:668 1067510
REGON: 000533156

www.brudzew.pl
e-mail: ug@brudzew.pl



Argos/BOZ

Od: "Przemysław Łasecki" <p.lasecki@budzyn.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 21 kwietnia 2009 08:10
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Witam!
W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 30 marca 2009 roku o udzielenie informacji publicznej informuję, że
Gmina Budzyń w 2008 roku:
1. miała podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Firmą YETAGRO
SERWIS z siedzibą w Czarnkowie,
2. ilość psów unieszczonych w schornisku - 7, ilość psów utrzymywanych -10
3. koszt realizacji zadania 15.796,15 zł, opłata pobierana jest na podstawie bieżącej ewidencji psów
przebywających w schonisku.

Urząd Gminy Budzyń
Przemysław Łasecki
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OD : URZĄD MlfiSTA CHODZIEŻ NR TELEFONU:067 2S27232 15 KUI. 2009 11:10

i ; K ZAD M l BJSKI W CHODZIEŻY
6 4 - x ( ) ( ) C h o d z i e / , u l .Paderewskicgo 2
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telefony eentr.( 067)2X2 7 1 7 ! . s c k r . 2 K 2 72 12, fax 282 72 32, N I F 7 M - 1 0 89-1.38, 1-1'UiON 000524:?:-.')

Chodzie/, dni,-i 15 k w i e t n i a 2009 r

GK-OŚ-6134/1709

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

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 marca b r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"
informujemy, że:

1. Gmina Miejska Chodzież w 2008 r, posiadała podpisaną umowę na wykonanie w/w
zadań z firmą „VET-AGRO SERWIS" z siedzibą w Czarnkowie, ul. Myśliwska 1A/6

2. W 2008 r. w schronisku przebywało z terenu miasta Chodzieży 17 psów w tym przyjęto
dodatkowo do schroniska 26 psów, wydano do adopcji 28 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł miasto 47.474,92 zł według ustalonych
stawek w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających w schronisku.



URZĄD GMINY
64-800 C h o d z i e ż

ul. Notecka 28
tel. 0-67 282 16 08

Chodzież, dnia 3 kwietnia 2009 roku

OŚ 7080-1/2009 BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję jak niżej:

1. Gmina Chodzież podpisała umowę z firmą VET-AGRO SERWIS z siedzibą w
Czarnkowie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie przekazuje je
do schroniska, koszty obciążają gminę.

2. Na przełomie roku 2008 średnio w schronisku przebywały 4 psy
3. Koszt realizacji całego zadnia tj.

- dzienny pobyt psa w schronisku 5,69 + 22% VAT
- dojazd do Chodzieży kwota ryczałtowa
- czas trwania akcji porządkowej
- przyjęcie psa obejmujące szczepienie profilaktyczne zabiegi weterynaryjne, jeżeli
nie znajdzie się właściciel sterylizacja, Kastracja i tatuaż

4. Łącznie w roku 2008 wydano 8734 zł, należności uiszczano w okresach
miesięcznych .

z poważaniem

jp. WÓJTA



OD :

Znak spr. N,W, 6072/1/09 Chrzypsko Wielkie 03,04.2009

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

W odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji publicznej z dnia 30 marca 2009 r.
\v sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywaniem „ - realizacji ustaleń art 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U .Nr 106 póz. 1002 z 2003 r. tekst jednolity ) informuje ,źe :

- w 2008 r. Gmina nie miała stałej umowy, nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ( nie było takiej potrzeby).

- na terenie Gminy jest brak danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2008 r,

- w 2008 r. Gmina nie poniosła żadnych kosztów z tytułu realizacji całego zadania -
nie umieszczała zwierząt w schronisku,

- na terenie naszej Gminy nie mamy schroniska dJa zwierząt bezdomnych .

Sp. J. D.



Urząd
63-524 Czojków Czaików, dnia 2009-04-03

po w. O8trz@szow«kl
woj.

Org. 8/09

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

Urząd Gminy w Czajkowie w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009
roku informuję , że gmina w 2008 roku nie posiadała umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt jak również nie ponosiła kosztów gdyż nie zachodziła potrzeba.
W 2008 roku w miesiącu grudniu l pies bezdomny został zabrany do schroniska zwierząt
koszt wyniósł 800 zł.
W 2009 roku została zawarta umowa na czas ściśle określony tj. do dnia 30.05.2011 r z
schroniskiem Panią Katarzyną Dudak zamieszkałą Niedźwiedzie 77 gmina Ostrzeszów.



w r
GMINA CZARNKÓW
84-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie Czarnków, dnia 6 kwietnia 2009 roku.
NIP 763209137?

RSG- 7080/13/2009

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem Urząd Gminy Czarnków udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Gmina Czarnków w roku 2008 posiadała zawartą stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Firmą YET-AGRO SERWIS
64-700 Czarnków ul. Myśliwska l/6a.

2. W roku 2008 na koszt Gminy utrzymywano średnio w miesiącu 48 szt. Bezdomnych
zwierząt.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 73.373,74 zł. Płatność za opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami była miesięczna w formie ryczałtowej.

•z up, WÓJTA GMINY
Cząmtefcw.

(HenrykJlitptUfiiewski )
KIEROWNIł/REFERATU ROLNICTWA

l OCH*0NY ŚRODOWISKA



BURMISTRZ MIASTA CZARNKÓW

Czarnków, dnia 17.04.2009r.

Nr TI-7080/3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

dot.: Wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Gmina Miasta Czarnków udziela następującej informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidywanego ustawą o ochronie zwierząt.

1. Gmina Miasta Czarnków w 2008 roku miała stałą umowę na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych z terenu miasta i zapewnienie pobytu zwierzęcia w Pogotowiu -
Schronisku, która została zawarta z YET-AGRO SERWIS lek.wet. Z.Jażdżewski, ul.
Myśliwska l, 64-700 Czarnków.

2. W 2008 roku średnio w miesiącu Gmina ponosiła koszty utrzymania w schronisku od
8 do 14 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008r wyniósł 48 tyś. zł.
Forma płatności - miesięcznie w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt
przebywających w schronisku.

Z poważaniem

. BURMISTRZA

rz Kaźmierczak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

www.czarnkow.pl
Urzjd Miasta Czarnków, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków, tel. [067] 255 25 00, fax [067] 255 26 77, e-mall: burmistrz@czarnkow.pl
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URZĄD GMINV
i. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń

twłłtst kościański, woj. wielkopolskie
'ci (081) 28 26703 fax (061) 28 26302

Czempiń, dnia 06.04.2009r

RG 7080-04 / 09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt' Argos"

04-886 Warszawa
ul.Garncarska 37A

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03.2009r Urząd Gminy Czempiń
informuje że :

ad 1. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki zajmuje się
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gaju .
Gmina Czempiń w 2007roku zawarła porozumienie międzygminne dotyczące
prowadzenia schroniska w Gaju dla bezdomnych zwierząt.

ad 2 w 2008 roku z terenu gminy Czempiń zostało wyłapanych 19 bezdomnych psów w tym
6 szczeniąt

ad 3 koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 10.614,62 zł. w tym :
- przelew na eksploatację i rozbudowę - 8.000,00 zł.

schroniska zgodnie z zawartym
porozumieniem

- zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie - 2.500,00 zł.
schroniska w Gaju /przelew /

- za przewóz psa do schroniska w Gaju - 114,62 zł.
/ faktura VAT/

tynaŁew



Urząd Gminy
w Czerminie

63-304 Czermin
LŁŁ* W°J- wielkopolskie

RB 6052/1/2009

Czermin dnia 09.04.2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt ARGOS
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Czerminie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że w roku

2008 nie miał podpisanej żadnej stałej umowy oraz zlecenia na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W 2008r. tut. urząd nie poniósł żadnych kosztów

związanych ze zwierzętami odnośnie wyłapywania lub utrzymywanych na

koszt gminy,

mgrSlcduomir Spychaj

Otrzymują:
QjAdresat
2.a/a
v.s.



CTcrnicjcwo, W04.2009r.

ROK-AK-7062/01/09

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

W sprawie: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Ur/.ąd Miasta i Gminy Czeniiejcwo uprzejmie informuje, te godnie z ustawą z dnia
sierpnia 1997r. o ochronie /.\vier/.qt (Da. U, z 2003r. Nr 106, póz. 1002 ze Kin.) pomiędzy
Urzędem Miastu i Gminy Czcrnicjcwo a Miastem i Gminą Września, /.ostało podpisane
POROZUMIENIE polegające na przejęciu przez Miasto i Gminę Wr/eśnia /adań Miasta i
Gminy Czerniejewo wynikających ?. art 11 ust, l w/w ustawy.

Na podstawie art. 74 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
póz. 1591 z późniejszymi /.mianami) oraz:

1. Uchwały Nr XX/183/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.03.2004 r.
w sprawie: współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia
wspólnego schroniska dla zwierząt,

2. Uchwały Nr XXIV/131/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia
28.12.2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem
i Gminą Września, a Miastem i Gminą Czerniejewo w sprawie powierzenia

przez Miasto i Gminę Czerniejewo prowadzenia wspólnego schroniska dla
zwierząt.

W POROZUMIENIU tym zostały ustalone /asady i tryb wyłapywania /.wier/ąl ora/,
ich dalszego utrzymywania. Miasto i Gmina Czerniejewo uczestniczy w partycypacji
kosztów utrzymania schroniska. W 2008 roku na rzecz schroniska przekazano 6 600,00
złotych rocznie, tj, 550.,00zf. miesięcznie. Porozumienie zawarte jest na czas określony. W
2008 roku z terenu gminy zostało przewiezionych 18 szt. zwierząt do schroniska we Wrześni.

Z poważaniem

J\ U l; M li ,s 'V n Z

Cmmgr Dań%/ Gjychmmka

Otrzymują;
1. Adresat
2. A/a



ul. Źródlana. 39, 62-004 Czerwonak ŁWj- CAI„ pLAy 2QQB

Czerwonak, dnia 07 kwietnia 2009r.

WŚ.6073-12/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009r., Urząd Gminy Czerwonak

przesyła informacje dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

1. Gmina Czerwonak w 2008r. posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

i przyjmowanie ich do Schroniska dla Zwierząt w Swarzędzu. Umowa ta została

zawarta z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Zarząd Okręgu w Poznaniu, z

siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250.

2. W 2008 roku z terenu Gminy Czerwonak przekazano do Schroniska dla Zwierząt w

Swarzędzu 13 bezdomnych psów i 1 bezdomnego kota,

3. Urząd Gminy Czerwonak w roku 2008 wypłacił Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami,

Zarząd Okręgu w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250:

- wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymywanie w Schronisku dla Zwierząt w

Swarzędzu bezdomnych psów wyłapanych z terenu Gminy Czerwonak i za

zapewnienie przyjętym psom właściwych warunków bytowania i opieki

weterynaryjnej, kwotę 18.000,00 zł brutto.

- wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług oraz za wyłapywanie i

transport bezdomnych zwierząt do Schroniska w kwocie 4764,02 zł brutto.

a/aWŚ

7A*p. Wójta

Irena Apanas Buahy
Kierownik Wydziału ..

Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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URZĄD GMINY
62-110 Damasławek, ul. Rynek 8
tel (067) 261 36 11, tel.(067)2613627
tel (067) 261 30 02, fax (067) 261 30 8'

NIP 766-10-01-342

Roi. 6134-02/09

1A/P

Damasławek, dn. 14.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 30.03,.2009 r. Urząd Gminy Damasławek
informuje, że:

Ad. l W roku 2008 Gmina miała podpisaną umowę w zakresie wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienia im opieki z firmą VET - AGRO SERWIS ul. Myśliwska l A/6,
64-700 Czarnków.

Ad. 2 W roku 2008 na koszt Gminy utrzymywane były dwa bezpańskie psy.

Ad. 3 W roku 2008 koszt realizacji całego zadania wyniósł 5043,03 zł a forma płatności
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających po opieką.

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

T

mgrinż.And^Szewczykows/ci



WF
URZĄD MiEJSKl

w D Ą B I U
pl. Mickiewicza l

62-660 D Ą B I E
woj. wip lVnr> Dąbie, dmą 03.04.2009 r.
OŚ.7062-17/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania Urząd Miejski w Dąbiu uprzejmie informuje, że:

1. Gmina Dąbie w 2008 r. nie zawierała umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

2. Gmina Dąbie w 2008 r. utrzymywała 9 psów.

3. Gmina Dąbie w 2008 r. wydała na utrzymanie psów w schronisku 5392,30 zł

(opłaty były liczone za dobę pobytu psa w schronisku)

Otrzymuje:
1. adresat
2. aa

Sporządziła: w z. Dorota Nowosielska

B U R M I S T R Z A

frigr Zbigniew Mielczarek



O K Z 4 *> WIEJSKI
62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10
pow. turecki, woj wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

RŹK-%8Óh/óV'1

Dobra.2009.04.22.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek dot. udzielenia informacji na temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie „Urząd Miejski w Dobrej informuje:

W 2008 roku Gmina posiadała podpisane stałe umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z PGKiM w Turku , ale nie było wyłapywań i utrzymywania ich

w schronisku . Nie ponoszono żadnych kosztów z tego tytułu.

Z u p , B u r m

Jacek
z-ea £

strza i

/fniair

PBRE.
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WÓJl GMIN
Dobrzyca, dnia 15 kwietnia 2009r,

RLIPP. 7083-01/09

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

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznych na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapanie",
informuję, iż w 2008r.:

* Gmina Dobrzyca nie podpisywała umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, gdyż zwierzęta są wyłapywane przez przyuczonych
pracowników gospodarczych Urzędu i trzymane są w kojcach z wybiegami ha terenie
przyległym do gminnej oczyszczalni ścieków (zwierzęta mają zapewnioną '
całodobową opiekę, karmienie i opiekę weterynaryjną),

* utrzymywane na koszt gminy były 3 psy, a koszt ten wyniósł 1704,05 zł,
* koszt realizacji zadania j.w.

J(;.>v.> kj



RG-6134/1/09

URZĄD MIASTA l GMINY DOLSK

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

tel. (061) 28-25-001, 28-25-017, 28-25-172 fax (061) 28-25-510
e-mail: umig@dolsk.pl http://www.dolsk.pl

Dolsk, dnia 06.Ó4.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.03.2009 r.

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, pow. śremski, woj. wielkopolskie informuje, że :

1) zadania związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona

przed bezdomnymi zwierzętami oraz rozbudowa i eksploatacja schroniska

są powierzone Gminie Śrem.

Porozumienie zostało podpisane przez 5 gmin : gminę Śrem, Książ Wlkp., Dolsk,

Brodnicę, Czempiń i miasto Kościan.

Schronisko Międzygminne dla bezdomnych zwierząt znajduje się w miejscowości Gaj

gmina Śrem.

2) w roku 2008 zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku z terenu naszej Gminy

22 bezdomnych psów,

3) w 2008 roku koszt za utrzymanie i wyłapanie zwierząt, remonty i prace ponadplanowe

schroniska - 8000,00,- zł (płatność w dwóch ratach).

A/a.



OD .\JKZfiTf CA-11 MV W DOHIHOWIC
nr. ri=iKou .aai£0351oo

10 KI.,JI. £005 11-10

- .

ul. Centralna 7
<i3-012 Donijnowo

tcl. O-ńi^S-OJ-U, fint 0-ftl ,'.2;l-]S.3a

Dominowe, 10 .04 2009r.
UG - 605 / 1 / 09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-080

Urząd Gminy w Dominowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt za rok
2008, informuje:

1. gmina nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki lecz każdy przypadek
pojawienia się bezdomnego zwierzęcia zgłaszamy każdorazowo do
Firmy Usługowej działającej w danym okresie na terenie Środy Wlkp.

sg ursfiKarYWfinfi fln iSrhrnnitlra rih hn-rrinmnynta -
i> rodzie Wlkp.

2. w 2008 roku wyłapano pięć psów, które przekazano do schroniska w
Środzie Wlkp..

3. koszt realizacji całego zadania (odłów + pobyt w schronisku) w 2008
roku to - 3.976,- zł.(trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) .

bita



GMINA DOPIEWO

URZĄD GMINY DOPIEWO
ul. Leśna Ic, 62-070 DOPIEWO
REGON 000535882; NIP 777-20-06-905

Dopiewo, dnia 15 kwietnia 2009 roku
RB/6059/01/2009

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

Urząd Gminy informuje, że 2008 roku z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w
Dopiewie podpisano umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dopiewo i
sprawowanie opieki na nimi. Na koniec 2008 roku w przytulisku zlokalizowanym na składowisku
Odpadów Komunalnych przy ul. Trzcielińskiej w Dopiewie znajdowało się 14 psów. Roczny
koszt realizacji całego zadania w roku 2008 roku wyniósł 23.745 zł. Przytulisko jest właściwie
przygotowane, zwierzęta przebywają w nowych przestronnych kojcach, z których każdy
zaopatrzony jest w budę dla psa. Zwierzęta są odpowiednio karmione i posiadają stałą opiekę
weterynaryjną.

Otrzymuje:
j} Adresat
2. a/a

mgr i,

Sprawę prowadzi:
Ewa Brzezińska:
tel. 061 8148-331, wew. 39

http://www.dopiewo.pl
e-mail: urząd gtninv(o),dopiewo.pl
centrala: (061) 814-83-31 w. 39
sekretariat: (061) 814-82-13
fax: (061) 814-8092

Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu
Oddział w Dopiewie

Nr: 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001



v\ Yj '.i *

.
3~1 • oitK

Doruchów, dnia 16 kwietnia 2009 roku
RR. 7082/1/2009

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

Urząd Gminy w Doruchowie odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 / wpłynęło
do tutejszego urzędu w dniu 02.04.2009 roku wyjaśnia co następuje :
1. Gmina Doruchów nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w

2008 roku
2. W 2008 roku nie odnotowano żadnego przypadku wyłapywania i utrzymania na koszt

Gminy bezdomnych zwierząt
3. W związku z powyższym Gmina nie poniosła w 2008 roku żadnych kosztów związanych

z wyłapywaniem bezdomnych psów.

FARZ GMINY
v- 1

•/Tomasz Bugaryn



V v t
URZĄD GMINY

ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 Drawsko, woj. wielkopolskie

ident. 000535787 . . _ . . .
Drawsko, dnia 7 kwietnia 2009 r.

UG.OS.7080-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Na podstawie art. 14 ust. l i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. 2001, Nr 112, póz. 1198) oraz złożonego dnia 2 kwietnia 2009 r. wniosku

0 udostępnienie informacji publicznej, udzielam Państwu informacji na temat sposobu

1 skutków wykonywania zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania.

W roku 2008 Gmina Drawsko miała podpisaną stałą umowę z firmą Vet-Agro Serwis,

ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom. Na utrzymaniu na koszt gminy w schronisku znajdowało się od trzech do pięciu

psów. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 5.629,82 zł. Forma płatności

oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem,

T A

Otrzymują:

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

2. a/a



URZĄD GMINY GTZAŁKf
ul. Kaliska 28

63-308 G i z 3 ł k i _ _„ _rir.r.
411-Sl6,łeW11-517;411-525 GlZałkl' dnia 15.04.2009 r.

ROS.6134-1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. dotyczące opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy Gizałki informuje, że nie posiada stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

W 2008 r. gmina poniosła koszt w wysokości 267,50 zł za usługi weterynaryjne,
w tym amputację kończyny bezdomnego psa. Pies ten został przekazany osobie
fizycznej, która zapewniła mu opiekę.

mgr Ma



w f
URZĄD GMINY

w Gnieźnie
województwo wielkopolskie

TJrzadGmmy Gniezno

Al. Reymonta 2
62-200 Gniezno
REGON 00053 5793
NIP 784-15-39-770
tel.(061)424-57-50

fax. (061)424-57-51

Gniezno, dnia 3 kwietnia 2009r

UG. OS. 60-606/4/09

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Gnieźnie w odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca

2009r. (data wpływu 2.04.2009r.) dotyczący „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywaniu" informuje, że w dniu 18 czerwca 2008r. została

podjęta Uchwała nr XXII/226/08 Rady Gminy Gniezno w sprawę powierzenia

Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku

zapewnienie opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno.

W 2008 roku na terenie Gminy Gniezno wyłapanych zostało 10 sztuk

bezdomnych psów, które zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych

Zwierząt w Gnieźnie. Realizacja powyższego zadania wyniosła w 2008r. kwotę

brutto w wysokości 4 400 zł.

Z up.
t

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a (sprawę prowadzi Rafał skweres, tel. 061 424 57 66)



U R Z Ą D M I E J S K I
62-2OO GNIEZNO, ul. Lecha 6

Telefon: (0-61) 426-04-OO
Telefax: (O-61) 426-16-87

www.gniezno.home.pl
e-mail: gniezno@gniezno.eu

WT/OS-7080/8/09 Gniezno, dmą 9 kwietnia 2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT „ARGOS"

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"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miejski w Gnieźnie uprzejmie
informuje:

1. Miasto Gniezno w 2008r. podpisało umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Firmą Handlowo - Usługową „ALKOM" z siedzibą w Poznaniu.
Dalszą opiekę nad wyłapanymi zwierzętami powierzono Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt - w zarządzie URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie

2. Rocznie do Schroniska trafia około 300 psów, z czego na stałe przebywa ok. 60-
80 sztuk.
W 2008r. wyłapanych zostało 30 psów i kotów.

3. Koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 2008r. wynosił
165.425,46zł., a koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt 3.600,00zł.
Koszty utrzymania Schroniska pokrywane były na bieżąco, fakturami miesięcznymi,
zgodnie z dokonanymi wydatkami. Natomiast za wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Miasto płaciło na podstawie rozliczenia powykonawczego.

Z poważaniem
i

DYREKTOR WYDZIAŁU

"isjk
( Grzegorz Ostkch

Otrzymują:
Adresat

2. A/a (Sprawę prowadzi: Kinga Kokoszyńska - Tekień, tel. 061 426 04 76)



Godziesze Wielkie, dnia 08 kwietnia 2009 roku

WÓJT GMINY
God/iesze Wielkie

. 7080 A//03 Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009 roku,

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

ich wyłapywanie";

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje:

1. W roku 2008 Gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Zlecenie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt zlecane było Towarzystwu Opieki

nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.

2. W roku 2008 został wyłapany l pies.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 350 zł (opłata jednorazowa za odłów psa).

GMINY

'a Wałecka
GMINY



Golma 2009-05-13

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE
ul.Nowa 1. 62-590 Golina

pow, koniński, woj .wielkopolskie
NIP 665-22-76-783, REGON 000528043

8095. 2493917

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

Urząd Miejski w Golinie podaje niżej dane dotyczące opieki
nad bezdomnymi zwierzętami:

- Gmina Golina nie miała w 2008r. umowy stałej na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

- Wyłapano w 2008r. 23 bezdomne psy, plus 9 szt. szczeniąt, z tego 22 szt. oddano
do adopcji,

- Koszt realizacji całego zadania w 2008r. - 7.665,12 zł ( brutto )- forma płatności oparta
na bieżącej ewidencji zwierząt przebywającycłt pod opieką.

2 up BUftMISTRZĄ GOLINY

Henryk Bąk
/ S F K R E T A R Z
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URZĄD GMINY
\v Goiuchowie

63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1 Gołuchów, dnia 03.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.04.2009 r.),
Urząd Gminy w Gołuchowie przekazuje następujące informacje:

1. w 2008 r. Gmina Gołuchów udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt -
Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Kaliszu,

2. w 2008 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 3 szt. zwierząt.
3. koszt realizacji całego zadania wyniósł 1500,00 zł. Opłata uiszczana była jednorazowo

po umieszczeniu w schronisku.

Otrzymują:
l . adresat
2 a/a

MS/MS
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Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2, 63-800 Gostyń
' n_ " - — tel. (0)65 575 21 10 fax(0) 65 5752142
GOSTYŃ www.gostvn.pl um@gostyn.pl
www.gostyn.pl & ^^~ *̂ JERfiZ POLSKA

MGR.5029-13/09 Gostyń, 04.05.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Miejski w Gostyniu
Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa informuje, że:

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w roku 2008, zajmował
się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Fabryczna l, 63-800
Gostyń

2. Zbiorcze dane liczbowe:
• stan zwierząt na dzień 01.01.2008 r. - 15 szt,
• zwierzęta wyłapane w roku 2008 - 59 szt.
• zwierzęta zaadoptowane w roku 2008 - 53 szt.
• stan zwierząt na 31.12.2008 r. 21 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł w roku 2008 - 34.751,93 zł,
Płatność za utrzymanie schroniska przez tutejszy Urząd jest dokonywana na podstawie faktur
VAT płatnych na koniec każdego miesiąca z dołączonym rozliczeniem (kosztami tj.
wyłapanie, płace, koszt karmy, wody, energii elektrycznej, bieżącymi naprawami itp.).

Sprawę prowadzi: Przemysław Przybył
Wydział: Mienia Gminy i Rolnictwa
Tel./e-mail: 065 5752137, pprzybyl@um.gostyn.pl

NIP: 696-000-98-36 |̂ v̂ *
REGON: 000525731 V Cj
Konto: BZ WBK S.A. 51 1090 1258 0000 0000 2501 3864 t̂ê . *-4 PRZYJAZNY DBZĄD

ADMINISTRACJI _
BO 9001:3000 PRZEJRZYSTA POLSKA SAMORZĄDOWEJ btrOPa l Z l



U i-;-,- 5x4 '<•,.. .«sta i Gminy
w Grauowie sad Prosną

ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosna
tel. 062 730 50 24, fax 062 730 50 50

OS.KF. 6079-1/09

Grabów nad Prosną, dn. 17 kwietnia 2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie o udostępnienie informacji publicznej oraz na
podstawie art. 2 i 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr

112, póz. 1198) Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną podaje informacje na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2008

roku:

1. Gmina nie posiada stałych umów na wyłapywanie zwierząt. W chwili obecnej trwa

przygotowywanie umowy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
2. W trakcie minionego roku wyłapano jednego psa i przekazano do schroniska w celu

zapewnienia dalszej opieki.
3. W 2008r. poniesiono następujące koszty związanie z :

-jednorazowa opłata za leczenie weterynaryjne psa SOOzł

RMISTRZ

eppert



WÓJT GMINY
62-066 Granowo

woj. wielkopolskie

Granowo, dnia 9 kwietnia 2009 roku

UG 7614-14/2009

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

W odpowiedzi na wniosek w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" organ informuje, że w roku 2008r.

została zawarta umowa zlecenie z osobą fizyczną, której powierzono opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami. Koszt realizacji został określony w zawartej umowie na okres od 01.01.2008r.

do 12.12.2008 r, na kwotę 3480 zł (brutto)/rok. W w/w umowie została ustalona forma

płatności, tj. miesięczny przelew na konto. Dodatkowo Gmina Granowo poniosła koszty na

szczepienia psów (209,94 zł brutto) oraz na budowę ogrodzenia dla psów (164,00 zł brutto).

W roku 2008 opieką na koszt Gminy Granowo było objętych 10 psów.

mgr Haimaryaczmarek

Otrzymują:

(\J Adresat

2. a/a

B.Ż.



URZĄD MIEJSKI
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM FA|RM'pLAY

STARY RYNEK 1 , 62-065 GRODZISK WLKP., TEL.: O 61 44 53 000, FAX: O 61 44 53 017, E-MAIL: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl NIP 788-10-20-301

Grodzisk Wlkp.15 kwietnia 2009r.

WOS 7062-6/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. Urząd Miejski w Grodzisku
Wielkopolskim uprzejmie informuje:

1. W 2008r. Gmina Grodzisk Wielkopolski posiadała podpisaną umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z Grodziskim
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim

2. W 2008r. wyłapano 3 1 szt psów z czego:
• znalazło nowego właściciela 20 szt
• uśpiono decyzją weterynarza (ze względu na stan zdrowia) 4 szt
• pozostało w przytulisku 7 szt
3. Koszty poniesione w 2008r. to 10 493,28 zł z czego gmina zapłaciła 6454,89 zł
pozostałą cześć kosztów pokryło Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
Sp. z o.o.

A (/
Z upj. BURMISTRZA

Honorata Kozlowska
TĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Sprawę prowadzi Michał Grek 061 44 53 074



WÓJT GMINY GRZEGORZEW
Pl. 1000-lecia PP

62-640 G r z e g o r z a w
Grzegorzew, 08.04.2009r.

OK.0114-1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009r. (data wpływu

01.04.2009r.) dotyczące udzielenia informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywania", Urząd Gminy w Grzegorzewie uprzejmie informuje, iż w 2008

roku miała miejsce sytuacja, która wymagała wyłapania 1 bezdomnego psa.

Pies ten trafił do schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdującego się

w Koninie przy ul. Gajowej 7a.

Z tego tytułu Gmina Grzegorzew w 2008 roku poniosła koszty w wysokości

342,00zł za opiekę oraz bieżące utrzymanie psa w schronisku.

Gmina Grzegorzew nie ma podpisanej żadnej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt. W przypadku wystąpienia na terenie Gminy zwierząt

bezdomnych gmina zapewnia im opiekę poprzez poszukiwanie nowych

właścicieli lub w umieszczenie w schronisku dla zwierząt zgodnie

z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzegorzew

(uchwała nr XXXVI 1 1/1 9 1/2006 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27

września 2006r). Koszty związane z ww. opieką ponosi Gmina.

Otrzymują :

1. Adresat

2. Aa

Wyk. K. F.

Z poważaniem

GMINY

Bominiak
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U RŻĄ D GMIN Y JA R A C ZE W O
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska l
tel. +48627474102

+48 62 740 80 02
tel./fax +48627473102

e-mail: ug@jaraczewo.pl

Jaraczewo, dn. 6 kwietnia 2009 r.

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

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Gmina Jaraczewo informuje:

1) w 2008 roku podpisana była roczna umowa na wyłapywanie zwierząt
z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami,

2) wyłapano z terenu gminy 6 psów,
3) koszt realizacji zadania wynosił 15.000 zł.

Pieniądze zostały przekazane w formie dotacji na rachunek Towarzystwa
jednorazowo, po podpisaniu umowy.

Z poważaniem

Stanisław Andrzej czak
Zastępca Wójta

J.N.
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Jarocin, dnia 15.04.2009r.

RGK-7062/22/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009r., Urząd Miejski w Jarocinie

informuje, że na terenie Gminy Jarocin prowadzona jest elektroniczna identyfikacja psów.

Gmina Jarocin nie ma zawartej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

a w przypadku konieczności wykonania powyższego, działania te podejmuje Straż Miejska,

która wyposażona jest w chwytak oraz samochód do przewozu zwierząt. Zwierzęta takie

przewożone są do schroniska dla bezdomnych zwierząt, które znajduje się na terenie naszej

Gminy.

Gmina Jarocin posiada podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami

w Polsce Oddział w Jarocinie, które prowadzi obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Gmina Jarocin przekazuje dotację na adaptację, prowadzenie i obsługę schroniska

w wysokości 25.000,00 zł. rocznie.

Na terenie schroniska średnio przebywa około 100 psów.

•
unaJnej

szak

Sporządził:

Michał Orłowski

Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej

Tel. kontaktowy 062-747-26-11 wew. 210
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ul. Dworcowa 22
64-810 KACZORY

te!. 0-67 • 2842371, lax 0-76 - 2841233
Wart 000538461 NIP 764-11-05-127

ŚR 6052/1/09
Kaczory dnia 03.04.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS

ul Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 marca 2009 r. Urząd Gminy Kaczory
informuje, że :

- posiada zawartą umowę stałą na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnych
zwierząt z firmą „WET-AGRO-SERWIS" ul. Myśliwiecka l A , 64 - 700
Czarnków.

- w roku 2008 do schroniska trafiło 7 psów z czego trafiło do adopcji 3 .
- koszt realizacji całego zadania wynosił 3.500 zł na postawie wystawionych faktur

w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających w schronisku.

I N S P K T O R
tr*4»



URZĄD MIEJSKI £*faT- W f
w K a l i s z u

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA
l GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kalisz, 9 kwietnia 2009r.

WSRK. 7080-13/09

Pan
Tadeusz Wypych
Kierownik Biura Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009r. o udzielenie informacji publicznej,
uprzejmie informuję, co następuje:

1. Prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu oraz wyłapywaniem
zwierząt i ich transportem do Schroniska zajmuje się na terenie Kalisza Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

2. Prowadzenie Schroniska o którym mowa powyżej, Miasto Kalisz powierzyło
Zarządowi Okręgu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Kaliszu na podstawie
umowy nr 92/92 z dnia 2 stycznia 1992r. na czas nieokreślony.

3. Na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 kwietnia 1998r. Miasto Kalisz użyczyło
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Kaliszu nieruchomość
stanowiącą własność Miasta Kalisza, położoną w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 95 z
przeznaczeniem na prowadzenie Schroniska dla zwierząt.

4. Obrót zwierząt w 2008 roku przedstawia się następująco:
Stannal.01.2008r. - 324 psów, 38 kotów.
Przychód - 387 psów, 53 koty.
Rozchód - 513 psów, 84 koty.
Stanna31.12.2008r. - 198 psów, 7 kotów

5. W uchwale budżetowej Kalisza na 2008 r. zabezpieczono na zadanie związane z
prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu i wyłapywaniem
zwierząt oraz ich transportem do Schroniska kwotę 300.000 zł. Została ona
przekazana Towarzystwu w formie dotacji podmiotowej w czterech kwartalnych
ratach.

L h L N i K
odowiska, Rolnictwa

tnunalnej

N A i
Vy działu

liGosp



WÓJT GMINY KAMIENIEC
ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 25

64-061 Kamieniec
RÓL. 6134-1/09 Kamieniec, dnia 6 kwietnia 2009r.

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

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że w 2008r. Gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z żadną profesjonalną firmą.
Sporadyczne przypadki wyłapywania bezdomnych zwierząt były przeprowadzane przez
pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego, po czym zwierzęta były umieszczane na
terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w specjalnie do tego przygotowanych kojcach.
Następnie mieszkańcy Gminy informowani byli o możliwości zaopiekowania się takimi
zwierzętami.
W 2008r. na terenie Gminy złapano 3 bezdomne, wałęsające się psy. Koszt żywienia
zwierząt poniesiony został przez Gminny Zakład Komunalny i wyniósł 530,00 zł.



w Kaweczynie Kawęczyn,dnia 07.04.2009 r.
62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie

RWS- 6052-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos,,

ul. Garncarska 37 A

04-886 W A R S Z A W A

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r w sprawie
udzielenia inormacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie,,. Urząd Gminy w Kaweczynie informuje, iż w
roku 2008 gmina nie miała stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Z uwagi na powyższe nie ponosiła żadnych
kosztów z tego tytułu ani też nie było takiej potrzeby.

Zen°\ł ^crrm-WH
SEKRETARZ GMINY



URZĄD GMINY w KAŹMIERZU
UL Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
tel. (061) 2918 065
fax (061) 2918 320
E-mail: gmina@kazmierz.pl
www.kazmierz.pl

GMINA

FAIR PLAY

Kaźmierz 2009-04-15

ROŚ 0717/2/09

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

W odpowiedzi na zapytanie dot. opieki nad bezdomnymi psami oraz sposobu i skutków
wykonywania zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 roku Urząd Gminy
w Kaźmierzu pragnie poinformować, że:

1. Zwierzęta bezpańskie trafiały w 2008 roku do schroniska Fundacji Radość Psiaka
zarejestrowanej w Szamotułach.

2. Na koniec 2008 r. w schronisku w/w fundacji znajdowało się 8 psów. W 2008 roku w
schronisku umieszczono 9 psów, zwierzęta trafiają często do adopcji, średnioroczny stan
psów w schronisku wynosi od 8 do 12 psów.

3. Koszt realizacji zadania w 2008 roku wynosił 12.000,- zł. Zgodnie z zawartą umową gmina
ponosi opłatę ryczałtową.

w

Wieś



Strona l z l

Od: "Zbigniew Kimnes" <z.kimnes@kazimierz-biskupi.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 14 kwietnia 2009 09:57
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Urząd Gminy w sprawie j.w informuje:
1 .Gmina zawarta umowę na wyłapywanie oraz opiekę weterynaryjną z Firmą NAUTIL Lecznica dla Zwierząt 62-590
Golina ul.Słowackiego 8
2.Ilość zwierząt wułąpanych w 2008 roku - 6 szt. Ilość zwierząt utrzymywanych w roku 2008 - 9 szt.
S.Koszt realizacji zadania poniesiony przez Gminę w roku 2008 - 4.652,10 zł
4.Gmina nie ma ustalonych stawek jednorazowych i ryczałtowych za przechowywanie zwierząt w schronisku / nie
prowadzimy takich usług/
S.Wszelkie koszty związane z utrzymaniemwyłapywaniem,leczeniem zwierząt ponosi Gmina.

Kier.
Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bogdan Smorawski

2009-04-14
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U R Z Ą D M I A S T A i G M I N Y
W K Ę P N I E

Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa l, 63-600 Kępno
tel. 062-782-58-10

Kępno, dnia 7 kwietnia 2009 r.
GKNOŚPP.7080-01/2009

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

Przekazuję odpowiedź na pismo z dnia 30 marca 2009 r. dotyczące wykonywania przez
Gminę Kępno ustawowego zadania p.n. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z
późn. zm.) w art. 11 ust. l stanowi, że „zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie należy do zadań własnych gmin". Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi może odbywać się wyłącznie na mocy uchwały
rady gminy. W Gminie Kępno obowiązuje w tym zakresie: Uchwala nr XTV/88/2003 Rady
Miejskiej w Kępnie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Odpowiedź na postawione w przywołanym piśmie trzy pytania przedstawia się następująco:

1. Gmina Kępno zawarła w dniu 15 stycznia 2004 r. „Umowę o wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz o dalszym postępowaniu z nimi" z firmą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego - Mariola Siemińska - 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56, tel. 501-066-519.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt dotyczy niemal wyłącznie psów. Na terenie Gminy
Kępno bezdomne zwierzęta wyłapywane są przez:

a) w/w firmę;
b) Straż Miejską i mieszkańców.



W przypadku „a" zwierzęta natychmiast po wyłapaniu odwożone są do prowadzonego przez
firmę schroniska.
W przypadkach ujętych w punkcie „b" zwierzęta trafiają na 1-3 dni do miejscowej lecznicy
zwierząt (Centrum Weterynarii s.e. - K. Rudziński, W. Tyć, Ł. Urbański, M. Cieluch) -
ul. Młyńska 9, 63-600 Kępno, tel. 062-782-23-09), gdzie poddawane są niezbędnym
zabiegom weterynaryjnym. W międzyczasie podejmujemy działania zmierzające do ustalenia
właściciela lub znalezienia nowego opiekuna za pośrednictwem miejscowego Radia SUD.
Jeżeli zabiegi te nie przyniosą skutku, psy są odbierane przez łódzką firmę i odwożone do
schroniska.

2. Na koniec grudnia 2008 r. w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego przebywało 57
psów wyłapanych na terenie Gminy Kępno (na koniec 2007 r. - 24). Kilkanaście złapanych
psów rozdysponowano za pośrednictwem Lecznicy Zwierząt, lokalnego Radia SUD bądź
odnaleziono właścicieli.

3. W 2008 r. Gmina Kępno wydała następujące kwoty na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i opiekę nad nimi:

- na rzecz firmy: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego - Mariola Siemińska -
98.267,35 zł,
- na rzecz firmy: Centrum Weterynarii — Kępno - 3.000 zł.

Płatność rzecz schroniska oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką - opłata za każdą dobę pobytu w schronisku.

Warto nadmienić, że w 2008 r. na terenie Gminy Kępno rozpoczął się proces trwałego
elektronicznego znakowania psów (czipowanie), finansowany z budżetu Gminy Kępno. W
okresie czerwiec-grudzień 2008 r. w mieście zaczipowano 558 psów, nakłady na realizację
tego przedsięwzięcia wyniosły 19.390 zł.

Zpoważaniem

mgr Jmmtss,
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Kiszkowo, dnia 03 marca 2009 r.
Urząd Gminy Kiszkowo
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

Roi 7080-3/09

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

Dotyczy: informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Odpowiadając na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009
roku informuję:

1. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w
zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na
terenie Gminy Kiszkowo (Uchwała Nr XV/99/08 z dnia 28 marca 2008 r.)

2. Na podstawie Porozumienia gmina powierzyła Miastu Gniezno realizację obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym psom. Wyłapywane psy umieszczane były w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary.

3. Na realizację zadania gmina w 2008 r. zapłaciła zryczałtowaną kwotę brutto 2.200 zł.
4. W 2008 roku wyłapano 4 psy.

Z poważaniem

z up. Wójta
mgr inż. Lidia.

Kierownik Refera/u RolAŁćtwa

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



Urząd Gminy i Miasta Kleczew
ul. Plac Kościuszki nr 5

62-540 Kleczew
TEL: (63) 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462

Kleczew, dnia 2009-04-06
BURMISTRZ GMINY ! MIASTA

K l e c z e w

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

Znak sprawy: GK.7082-00018/09

Odpowiadając na wniosek z dnia 30.03.2009 r. informujemy iż:
- gmina udziela zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie dalszej opieki
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie, ul. Leśna 58b (tel.063 2701400)
- dane liczbowe dot. wyłapanych zwierząt i utrzymanych na koszt gminy to 5 psów,
- koszt realizacji całego zadania w 2008 r. to: 12.287, 56 zł (dwanaście tysięcy dwieście
osiemdziesiąt siedem złotych / 56 ).

Z poważaniem

.w

UGiM Kleczew Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew NIP 6651804524

tel. (63) 27 00 900 fax. (63) 27 00 940
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Kleszczewo, 09.04.2009r.
OR.0717-4/2009

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej nt. sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
z 30.03.2009r. (wpł. 02.04.2009r.), Urząd Gminy w Kleszczewie przekazuje poniższe dane za
rok 2008:

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, na zlecenie Urzędu Gminy, zajmował się Zakład
Komunalny w Kleszczewie. Schwytane psy były przekazywane do schroniska
w Swarzędzu przy ul. Dworcowej 3.

2. Zakład Komunalny schwytał i przekazał do schroniska 11 psów.
3. Koszty utrzymania 11 psów w schronisku wyniosły 3.000,00 zł (15-dniowa obserwacja

zwierząt przyjmowanych przez lekarza weterynarii - usługi /odpchlenie, odrobaczenie,
sterylizacja suczek, leczenie zwierząt chorych; utrzymanie zwierząt; energia elektryczna;
gaz; woda; wywóz śmieci; wynagrodzenie opiekunów zwierząt).

Z poważaniem,

Zastępca Wójta
mgr inż. Genowefa Przepiorą

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/aMN



URZĄD MIEJSKI G!VHNY KIECKO
82-27« Kł»cko, ul. Dwore>»w« 14

tal. 061/42-70-125 «• 12*
te 061/42-71-221

9521427

Kiecko dnia 14.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Warszawa
ul. Garncarska 37 A

Urząd Miejski Gminy Kiecko w odpowiedzi na Wasze pismo
z dnia 30.03.2009r informuje;

Urząd Miejski Gminy Kłecko miał zawartą w 2008r stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z firmą
VET - AGRO SERWIS z siedzibą w Czarnkowie ul. Myśliwska l A/6,
W 200 8r wyłapano i utrzymywano na koszt gminy og. 5 szt. psów,
Koszt realizacji całego zadania w 2008r wyniósł 18282,29 zł, forma płatności
oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką,(miesięczne faktury WAT.).



Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie

Kłodawa, dnia 29 kwietnia 2009
ISK/OS.6134-02/09

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

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie informuje, że w 2008 roku Gmina Kłodawa miała
podpisaną umowę z Zarządem Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. W 2008 roku odłowiono 10 bezdomnych psów z
terenu Gminy Kłodawa, ponadto jeden pies został podrzucony do Zarządu Budynków i Usług
Komunalnych. Na terenie przytuliska, które znajduje się przy Zarządzie Budynków i Usług
Komunalnych w Kłodawie przebywa średnio 6-8 bezdomnych psów. Najwięcej psów przebywało
w okresie letnim -11, natomiast w okresie zimowym - 5 psów. W 2008 roku oddano do adopcji 8
psów, jeden pies został zabrany przez TOŻ oraz jeden pies wrócił do właściciela. Płatność za
usługi oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt. Za rok 2008 wyniosła: 9991, 54 zł brutto.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

2. A/a



'
Urząd Gminy
63-507 KOBYLA GÓRA

woj. wielkopolskie Kobyla Góra, dnia 03.04.2009 r.
000538604

Nr SO 7080/2008

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

W związku z Państwa pismem z dnia 30.03.2009 r., poniżej udzielam informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

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

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina Kobyla Góra w 2008 r. nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Zwierzęta bezdomne były najczęściej

adoptowane przez mieszkańców gminy, a w pojedynczych przypadkach Gmina udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki fundacji

„Zwierzyniec" ul. 18 Stycznia 131, 98-300 Wieluń. Powyższa fundacja prowadzi w

Wieluniu schronisko dla bezdomnych psów. Nad jednym psem opiekę sprawuje

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z. o. o. Gminy Kobyla Góra.

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

gminy w 2008 r. ?

Wyłapane bezdomne zwierzęta - 9 psów, w tym l pies utrzymywany na koszt Gminy.

3. Jaki był w 2008 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

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

zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

W 2008 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 5 465,50 zł. Forma płatności polegała na

jednorazowej opłacie za umieszczenie w schronisku, natomiast za jednego psa w formie

ryczałtu.



URZĄD MIEJSKI
w Kobylinie

63-740 Kobylin
Rynek Marszałka Józefa Pihudskiego 1

Nasz Znak:
7080/1/2009

Kobylin 03-04-2009r

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

Urząd Miejski w Kobylinie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 30 marca 2009r informuje, że Gmina Kobylin
w 2008 roku nie posiadała umowy oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Również nie ponosiliśmy żadnych kosztów z tytułu
wyłapywania i utrzymywania tych zwierząt.

Z wyrazami szacunku:



m

IŁotaczfcc Kołaczkowo, dn. 21.04.2009 r.
j* V'.. .«,;•* mi'KW* -'

2-3O6*

Nr 7062/8/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Kołaczkowie w związku z wnioskiem o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informuje co następuje:

22 kwietnia 2005 r. została podjęta przez Radę Gminy Kołaczkowo
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Września
a Gminą Kołaczkowo w sprawie powierzenia przez Gminę Kołaczkowo
prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt.

22 grudnia 2006 r. zawarto w/w porozumienie, na podstawie którego
Gmina Kołaczkowo partycypowała w kosztach utrzymania schroniska
poprzez przekazanie na jego rzecz kwoty w wysokości 6.600, 00 zł rocznie
płatna w równych kwartalnych ratach do dnia 10 marca, 10 czerwca,
10 września i 10 grudnia po 1.650,00 zł (przyjmując za podstawę
partycypacje w kosztach utrzymania schroniska 550 złotych miesięcznie).

Od 2009 r. jest to kwota 13.200,00 zł płatna w równych kwartalnych
ratach do dnia 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia
po 3.300,00 zł zgodnie z aneksem do porozumienia.

W 2008 r. do schroniska z terenu gminy Kołaczkowo trafiło
27 bezdomnych psów.

z uU/Wójta

mor mi. BogusIt/amiizyńska-Sltomczewsko

Otrzymują:

(j) Adresat,
2. a/a.



URZĄD GMINY w KOLE
ul. Sfonkiewioa 23,62-600 Kiołr

woj- wielkopolskie
OŚ.7083-01/09 Koło, dn. 14.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt ARGOS

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2009 r. ( data wpływu do UG Koło

02.04.2009 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków

wykonywania zadania „opieka nad bezdoinnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Urząd Gminy w Kole informuje, że:

1. W 2008 r. gmina Koło miała stałą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych

zwierząt w Turku należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy

były wyłapywane przez TOŻ w Koninie •• Przytulisko w Kole.

2. W 2008 r. wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 4 bezdomne psy.

3. Koszt realizacji całego zadania to 2551.19 zł. Opłata za bezdomne zwierzęta jest

dokonywana na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

Z poważaniem

•

w ó
\Szurgot



AM.

Argos/BOZ

Od: "asg" <infrastruktura@kolo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 17 kwietnia 2009 11:50
Temat: udzielenie informacji publicznej - dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Koło , dnia 17 kwietnia 2009r.
IT.6134-2/09

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

Gmina Miejska Koło w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie odpowiada na zadane pytania:

Ad. 1 W2008r. bezdomne zwierzęta wyłapywane były przez unkcjonariuszy Straży Miejskiej w Kole.

Ad. 2 Zwierząt wyłapanych 28 szt., z tego 6 adopcji, 4 zgony.

Ad. 3 Zwierzęta początkowo przetrzymywane są z punkcie zatrzymać na terenie miasta - w firmie ZW "Szydłowski" a
następnie wywożone do schroniska w Turku prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej a także do Schroniska dla zwierząt w Koninie.
Koszt utrzymania zwierząt w 2008r. wyniósł 57682,00 zł i oparty był na nieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod
opieką.

Z poważaniem

Marek Matusiak

tel. 0632610226



Komorniki 20.07.2009 r

IK 6052/2/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ARGOS
Ul. Garncarska 37A

04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na Państwa pismo o udzielnie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
Urząd Gminy Komorniki informuje
1. Gmina Komorniki w 2008 r miała podpisaną stała umowę na zapewnienie opieki nad
bezpańskimi zwierzętami z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Okręg Poznań ul.
Grunwaldzka 250.( Schronisko w Swarzędzu)
2. Ilość psów wyłapanych z terenu Gminy w 2008 r - 26 szt.
3. Koszt realizacji całego zadania - ryczałtowo - 15 000 zł

Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Teresa Kranz

Sprawę prowadzi
Elżbieta Maruszewska
061 8100635



URZĄD MIEJSKI W KONINIE

62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl

Konin,2009-04-06

GK.7080-2/09r

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

04-886 WARSZAWA
ul.Garncarska 37A

Dot: pisma z dnia 30.03.2009r

Nawiązując do pisma w sprawie informacji publicznej na temat sposobuiskutków wykonania

zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" - Wydział Drogownictwa i

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie uprzejmie informuję:

1. Gmina Konin miała zawartą umowę na prowadzenie schroniska dla

bezdomnych zwierząt w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt

z terenu m.Konina na rok 2008 z Towarzystwem Opieki Nad

Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie.

2. W roku 2008 liczba utrzymywanych zwierząt w schronisku tj.
265 szt.

3. Gmina Konina w roku 2008 przekazała na wsparcie Schroniska
dotację w wysokości 185.000,00 zł.

z up. Prezydenta Mlas^ Konina

A/a EW
Kierownik

Wydziału Drogownictwa
i Gospodarki Komunalnej



UR2>\LJ Mltf J S Kl
62-025 Kostrzyn,ul,Dworcowa f.
tel 8 1 - 7 8 - 5 6 5 , f a x 8 1 - 7 8 - 1 9 l
NIP 786-11-38-264, Regon 00052816'

(4)

ZOR- 7080 71/2009

Kostrzyn 2009 - 04 - 20

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Agros "

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Dot.: Udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie "
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

Urząd Miejski w Kostrzynie w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące udzielenia
odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i skutków wykonywania przez Gminę Kostrzyn
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt uprzejmie informuje że:

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

W 2008 r. Gmina Kostrzyn miała podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60 - 166 Poznań
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy i umieszczenie ich w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Swarzędzu, ul. Dworcowa 3, 62 - 020 Swarzędz
oraz zapewnienie im właściwej opieki.

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

W 2008 r. z terenu Gminy Kostrzyn wyłapano i umieszczono w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Swarzędzu łącznie 26 bezdomnych psów.
Na koniec 2008 r. na utrzymaniu schroniska pozostawało 45 psów z terenu Gminy Kostrzyn,
które były umieszczane tam również w latach ubiegłych.



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

W 2008 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł łącznie 30.500,00 zł.
Forma płatności wyglądała następująco i obejmowała dwa rodzaje opłat:
- stałą opłatę miesięczna niezależną od ilości wyłapanych i przebywających w schronisku
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kostrzyn w wysokości 2.000,00 zł/miesiąc płaconą
raz na kwartał;
- opłatę za wyłapanie, transport i przyjęcie do schroniska psa z terenu Gminy Kostrzyn w
wysokości 250,00 zł/szt. płaconą miesięcznie w zależności od ilości wyłapanych i
przekazanych w danym miesiącu do schroniska zwierząt.

W skład stałej opłaty wchodzą: usługi weterynaryjne: odpchlenie, odrobaczenie, szczepienia,
sterylizacja, leczenie; energia elektryczna; zużycie wody; wywóz śmieci; obsługa zwierząt:
gotowanie, karmienie, sprzątanie itp.

Otrzymują:

- Adresat
- a/a

\



URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA
Wydział Ochrony Środowiska

i "Działalności ("iosp<Kiarczej Kościan, dnia 15 kwietnia 2009 r.

OŚ 6134/2/2009

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

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

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że:

1. W 2008 r. Gmina Miejska Kościana zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt na terenie miasta Kościana z firmą „IZBUD" Grzegorz Wróblewski

ul. Śmigielska 64, 64-000 Kościan.

2. Z terenu miasta Kościana w 2008 r. wyłapano 44 psy.

3. Koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł - 36.315,53 zł

z czego:

- dotacja celowa dla Gminy Śrem na prowadzenie Między gminnego Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt w Gaju na podstawie porozumienia z dnia 7 grudnia 2004 r.

w wysokości - 25.500 zł,

- zakup usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt - 10.186,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 629,13 zł.

Stosowana forma płatności:

- dotacja dla Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju,

- koszt zlecenia wyłapania l sztuki zwierzęcia.

wŁ_fr J _

ck»w/ak



Urząd Gminy Kościelec
62-604 KOŚCIELEC, ul. Turecka 7/3

tel/fax (63) 27'i 6222, 2716270,

e-mail: sekretariat@koscielec.ug.gov.pl

Kościelec, dn. 6 kwietnia 2009r.

ROŚ-4 . 7062- 20/ 09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT
„ARGOS"
UL. GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

Urząd Gminy Kościelec przesyła informację na temat wykonywania zadania opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem.
W 2008 r. podpisano umowę stałą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Turku ul. Polna 4 prowadzącym Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Turku w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym
z terenu gminy Kościelec. Gmina współpracuje z Panem Krzysztofem Furmańskim z
Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami Oddział Koło w zakresie znajdowania domów
dla bezdomnych psów.
Na koniec ubiegłego roku 4 psy były utrzymywane w schronisku na koszt Gminy.
Należy dodać, że w ciągu roku 6 bezdomnych psów po udzieleniu im podstawowej
opieki weterynaryjnej znalazło domy.
W 2008 r. koszty poniesione przez gminę związane z utrzymywanie bezdomnych
psów w schronisku wyniosły - 3343,23 zł, natomiast koszty związane z zabiegami
weterynaryjnymi i zapewnienie tymczasowej opieki - 1084,08 zł.
Koszty realizacji całego zadania były oparte na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Otrzymują:
(fT) adresat

2. a/a

Sporządził:
Andrzej Stolarek



URZĄD GMINY KOTLIN
63-220 Hotlin, ul.

Kotlin, 07.04.2009r.
6136/1/2009

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

W nawiązaniu do Państwa pisma 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia

informacji publicznej o wykonaniu zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem" Urząd Gminy w Kotlinie informuje, że :

Ad. l

Gmina Kotlin nie posiadała w 2008 roku zawartych umów i nie udzieliła zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad. 2

Zostały wyłapane we własnym zakresie 4 psy, które po przebadaniu i zaszczepieniu przez

weterynarza są psami stróżującymi na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości

Wyszki. Koszt utrzymania psów w 2008 roku wyniósł 2.780,00 zł. / koszt utrzymania

obejmuje zakup suchej karmy, sczepienia przeciwko wściekliźnie, zakup budy/. Dodatkowo

codziennie bezpłatnie są odbierane resztki ze szkolnej stołówki celem dokarmiania w/w psów.

Ad. 3

Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku wyniósł 2.780,00 zł.



URZĄD MIASTA l (tf •,• v\ Koźmin Wlkp. 28.04.2009r
720

GK 7080/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 02.04.2009r.)

dotyczącego udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta i Gminy

informuje:

1. W roku 2008 UMiG Koźmin Wlkp. zlecał wyłapywanie i transport bezdomnych

zwierząt firmie ZiKTZ Henryk Wajs. Wyłapane bezdomne zwierzęta kierowane były do

schroniska dla zwierząt w Krotoszynie (gmina Krotoszyn).

2. W roku 2008 na terenie gminy Koźmin Wlkp. wyłapano ok. 15 bezdomnych zwierząt.

3. W roku 2008r. za wyłapywanie, transport bezdomnych zwierząt do schroniska oraz

zakup karmy dla schroniska, UMiG Koźmin Wlkp. wydał kwotę 3761,72 zł.



1 J R Z Ą B G M F N Y
62 -8<*i K Q Ż y . •, ' K
pow. taswa - woj. wt*«KopctGk.a

0847974
td. 763-70-85, tax 763-72-07 Kozminek, 9 kwietnia 2009r.

GNIR. 0717-14/09

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009r. w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami podajemy poniżej wymagane informacje :

1. Gmina Kozminek w 2008r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
/psy/ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu,
2. Zwierzęta wyłapane w 2008r. - 2 psy,
3. Koszt realizacji - 950 zł /opłata ryczałtowa/.



URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kórnik, dnia 4.05.2009 r.

B.OSR.7080-8/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie sposobu i skutków wykonywania

zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, Urząd Miejski w

Kórniku informuje, że:

1. W roku 2008 gmina miała podpisaną umowę na przyjmowanie i utrzymywanie

bezpańskich zwierząt z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce ,

Okręg w Poznaniu - schronisko zwierząt w Swarzędzu.

2. W roku 2008 funkcjonariusze Straży Miejskiej przewieźli do schroniska w

Swarzędzu 48 psów.

3. Umowa z Towarzystwem opiewała na kwotę 20.000 zł płatną po przedłożeniu

rachunku, ponadto wydatkowano kwotę 11.065 zł na usługi weterynaryjne

związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wykonane przez

miejscowego lekarza weterynarii, w tym 7.000 zł na sterylizację.

S&womi'

62-035 KORNIK, Pl. NIEPODLEGŁOŚCI l, TEL. 8972-616, FAX. 8170-475
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Krajenka, dnia 28 kwietnia 2009 roku

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

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwiercętami i ich wyłapywanie"

odpowiadając la Państwa pytania informuję:

1. Wyłapywaniem bezdomnych 7wier2ąt zajmuje się Straż Miejska w Krajence.

Wyłaps ne zwierzęta są przekazywane do przytuliska dla bezdomnych zwierząt

w Wąsoszach, którego zarządcą jest Komunalny Zakład Użyteczności

Publicz lej w Krajence.

2. W 200i roku zostało wyłapanych 26 zwierząt,

3. Na reaizację funkcjonowania przytuliska Komunalny Zakład Użyteczności

Publicz lej otrzymuje dotację w wysokości 10. 000 ?.ł rocznie.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Referat IOS. w; m, a/a.



WÓJT GMINY KRAMSK
ul. Chopina 12
62-511 Kramsk

RGW-6076/1/09 Kramsk dn. 08.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r Urząd Gminy w Kramsku informuje,

że w 2008 r. tutejszy Urząd nie miał stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

oraz nie udzielił żadnych zleceń.

Koszt jaki Gmina Kramsk poniosła za pobyt zwierząt w schronisku to kwota

11 604,50 zł. (słownie: jedenaście tysięcy sześćset cztery złote 50/100.groszy).

Otrzymują:

1. Adresat.

2. a/a

We i/G mim

f Karmowski



Gmina Krobia
ul.Rynek l

63-840 Krobia

lA/P

Krobia, dnia 16.04.2009r.

WIGP.0114-05/OS/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 01.04.2009r. w spawie i skutków wykonywania zadania
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wypływania", informuję że:

1. Gmina Krobia nie posiada umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na
zapewnienie im opieki,

2. W 2008r. na terenie gminy zostało wyłapanych 9 psów,
3. Roczny koszt ich utrzymania wyniósł 8.794,30 zł (szczepienie, opieka weterynaryjna

oraz zakup karmy).

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI
i GOSPODARKI l

Sprawę prowadzi: Karolina Miler-Matuszak tel. wewn. 14, e-mail: os@krobia.pl

NIP 696-17-49-03 8
REGON 411050623

www.krobia.pl

tel.: (0-65) 5711 111,5711 164
fax: (0-65) 5738 780

e-mail: krobia(g),krobia.pl



Urząd Miejski w Krotoszynie
*

nfi 17 2 542 l Krotoszyn, dnia 06.04.2009 roku
tel' 000526541

GK-7080/12/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z pismem z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie prośby o udzielenie
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzialnego ustawą o ochronie zwierząt
uprzejmie informuję, co następuje:
ad. l w 2008 roku Gmina Krotoszyn miała podpisaną umowę z „Towarzystwem Opieki Nad

Zwierzętami w Polsce Koło Krotoszyn" na prowadzenie schroniska dla zwierząt
w ramach, której to świadczono usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych psów;

ad. 2 średnio w 2008 roku w schronisku przebywało od 54 do 77 psów;
ad. 3 Gmina Krotoszyn w 2008 roku przekazała dotację prowadzącemu schronisko na

bieżące utrzymanie w dwóch transzach na łączną kwotę 28.800,00 zł.
Wszelkie remonty, zakupy sprzętu, odpłatność za energię elektryczną, zużytą wodę,
opłaty za usługi weterynaryjne finansowane są dodatkowo z budżetu gminy
i stanowiły w 2008 roku kwotę ponad 60.000,00 zł.

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowisko i Rolnictwa

mgr inż. Michał Kurek

Urząd Miejski w Krotoszynie - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sporządziła: WioletaZielichowska-tel. (062) 722 7444, e-mail: wioleta.zielichowska@um.krotoszyn.pl



URZĄD GMINY
w Krzykosach
ul. Główna 37

63-024 KRZYKOSY
Krzykosy, 27.04.2009r.

UG.7080-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 r. uprzejmie informuję,
że Gmina Krzykosy miała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla zwierząt w Środzie Wlkp.

W 2008r. wyłapano i umieszczono w schronisku 6 psów.
Koszt realizacji zadania to 4771,20 zł + 59,36 zł (karma dla psa-

właściciel czasowo nie mógł sprawować osobistej opieki nad psem).
Opłata za jednego psa: 195,20zł za złapanie i 600,00 zł za umieszczenie

w schronisku.

W Ó J T
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URZĄD GMINY KRZYMÓW
62-513 Krzymów. ul. Kościelna 2

Krzymów,dnia06.04.2009r
NIP 66547-66-491, Regon 000548005 J

Nr SG-5231/1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r dotyczące zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Krzymowie informuje:

1. W 2008r Gmina nie miała zawartych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. W roku 2008 utrzymywanych było na koszt gminy 12 psów.

3. Całkowity koszt realizacji zadania to 2 711,50 zł. Płatność po przedstawieniu rachunku

przez schronisko dla zwierząt.

ZASTĘPCA^ÓJTA

Roman (



Urząd Miasta i Gminy
64-010 KRZYWI Ń

pow. kościański
woj . wielkopolskie

'cl r,17-05-25, 517-05-26, fax 517-06-76
NTP ^98-10-04-985

GKP 6062/1/2009 Krzywiń, dnia 16.04.2009r

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"

04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37 A

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009r dotyczącego
udzielenia informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu informuje:

1. w 2008 roku gmina zawierała amowy zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych wałęsających się psów z osobą prywatną.

2. dane liczbowe o wałęsających bezdomnych wyłapanych psach
19szt.

3. koszt realizacji całego zadania to 5 130 zł,- w 2008r. płatne
gotówką

ZASTĘPCA B
Miast

Ja ński



URZĄD MIEJSKI
ul Wojska Polskiego 14

64-761 KRZYŻ WLKP.
MIR 763-000-85-96 Krzyż wlkp-9 Q6.04.2009 r.

OA 75465/52/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. informujemy, iż Gmina Krzyż Wlkp.

ma podpisaną od 1998 r. stałą umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Jędrzejowie i jest ona

systematycznie przedłużana - ostatnia na okres 4 lat, od dnia 01.12. 2006 r. Koszty

utrzymywania zwierząt w schronisku w 2008 r. wyniosły 38 000,00 złotych.

Na początku roku 2008 znajdowało się w schronisku 10 psów, przyjęto do schroniska

33 psy, z tego adoptowano 15 psów, śmiercią naturalną umarły 13 psy, a na koniec roku

zostało 15 psów.

Z wyrazami szacunku



URZĄD MIEJSKI W f
w Książu Wlkp.

ul. Stacha Wichury l ! a
63-13u Książ Wlkp., woj. wielkopolskie
N I P 735-14-20-384 Ident. 000530465

G.7080/& /2009 Książ Wlkp., 09 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca br. Urząd Miejski w Książu Wlkp.

informuje :

1. W 2004 roku Gmina Książ Wlkp. podpisała Porozumienie Międzygminne w sprawie

powierzenia Gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla

bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami.

2. W międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywało w 2008 r. -7 psów.

3. Koszt realizacji zadania w roku 2008 wyniósł - 8.010,88 zł ( należność była regulowana

w 2 ratach).

Z up. B

Grzegorz i
p.o. Kierownil

Referatu Gospodarczego

Sprawę przygotowała: M.L.



URZĄD GMINY
ul. Emilii Sczanieckiej 4

'6 -K V< ' ',Ln Kuślin, dnia 03 kwietnia 2009r.

RS.7081-1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Odpowiadając wniosek z dnia 30 marca 2009r. w sprawie udzielenia

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy:

1. Gmina Kuślin posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnianie im dalszej opieki z Ośrodkiem Szkolenia Psów, reprezentowanym

przez Pawła Brzozowskiego, os. Batorego 22/12, 64-300 Nowy Tomyśl.

2. W 2008 roku na koszt Gminy utrzymywanych było 6 psów.

3. W 2008 roku koszt utrzymania psów wyniósł 11.192,89 zł. Opłata ta była oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt.

z up. W Ó J T A
/inł. Zbigiew Heliński

G.-r nr



tei. (061} 29-15'°̂ '8̂ *3 ~ Kwilcz, dnia 11 maja 2009 r.
O00oJ &

N,P 787-10-16-65 /

ROŚ. 6074-2/09

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

Odpowiadając na pismo w spr. „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem" informujemy:

• Gmina Kwiłcz w 2008 r. nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt,

• W 2008 r. wyłapano we własnym zakresie 5 psów + 5 szczeniaków, które zostały

przekazane do schroniska,

• Koszty związane z wyłapaniem i umieszczeniem psów w schronisku wyniosły

l 676,27 zł.

Z poważaniem

GM
£-~l " -.

ta*. WojcWh Rabski >
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Argos/BOZ

Od: "WGK" <wgk@leszno.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 kwietnia 2009 15:03
Dołącz: Roczne zestawienie psy.xls
Temat: wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA
tel.529-81-86

Leszno, dnia 2 kwietnia 2009r.

GK 0717/51/2009

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

W odpowiedzi na Państwa pytania zawarte w piśmie z dnia 30 marca 2009 roku,
uprzejmie informuję:

1. Wyłapywaniem bezdomnych psów zajmuje się Miejski Zakład Zieleni, z siedzibą w
Lesznie przy ul. Lipowej 20 A, który następnie zapewnia im opiekę w schronisku
miejskim.

2. Zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2008 roku - tabela w załączeniu.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 71.418,37 zł i został pokryty ze
środków Miasta Leszna. Płatności następowały po każdorazowym wystawieniu faktury
przez zakład budżetowy.

Z poważaniem

Ryszard Dorsz
Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2009-04-02



Leszno, dnia 02.01.2009r.

Dane dotyczące psów w PZBP za okres 31.12.2007r. - 31.12.2008r.

Lp.
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

31.12.2007r.

4

Przyjęte
27
13
7

14
21
12
18
20
7
15
14
21

189

Sprzedaż
10
10
4
9
11
7

14
11
7
10
4
17

114

Inne wydano
1
2

1

4

Choroba

1
2

1

1
1
1
2
3

12

Uśpione

1
1
2
8
1
6
7
1
1

16
44

Dom tymcz

2
1
3

6

31.12.2008

8

Sporządził:



Urząd Gminy Lipka
ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,

9 (067) 266-50-41 wew. 20
gmina@lipka.pnet.pl, www.lipka.pnet.pl

Lipka, dnia 3 kwietnia 2009 roku

OR. 0114/7/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej

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

wyłapywanie" - Urząd Gminy w Lipce informuje, że Gmina Lipka nie ma podpisanej umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Trwają prace nad podjęciem stosownej uchwały w tej sprawie.

W 2008 roku nie wyłapano i utrzymywano żadnego zwierzęcia.

W związku z powyższym gmina nie poniosła kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania.

J T
aa/PG Gfmny Lipka

C:\Documents and Settings\krystynag\Moje dokumenty\PRZEMEK\Weterynaria\Fundacja dla zwierząt ARGOS.doc



14/04 '09 09:13 FAI 65 5340109 U, Gminy LIPNO ElOOl

Urząd Gminy-Lipno
ul. Powstańców Wlicp. 9

64-111 Lipno
•w-oi. wielkopolskie

1P- 0717/2/2009

Lipno, 14 kwietnia 2QQ9r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agras"

UL Garncarska 37 a

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009 r. na

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

wyłapywanie" informuję:

- w 200Sr. Gmina Lipno zleciła wyłapywanie bezdomnych zwierząt Lecznicy Zwierząt „Koala" ul.

B.Prusa 13, 64-100 Leszno,

- w 200S r. wyłapano 6 bezdomnych psów, z których 3 znalazły dom wśród mieszkańców gminy {

informacje o bezdomnych psach wraz ze zdjęciem psa, który szuka domu, zaczęliśmy umieszczać na

naszej stronie internetowej),

- koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł: 7038,36 zł brutto, na tę kwotę składa się

wykonanie kojca do ich przechowywania, odłów psów, ich utrzymanie, usługa weterynaryjna, oplata

za umieszczenie w schronisku, utylizacja zwierząt potrąconych i leżących na drogach.

Z poważaniem



S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Marcin Kozłowski" <oc@liskow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2009 10:33
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Urząd Gminy Lisków
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56
62-850 Lisków

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009r. uprzejmie informuję że:
1) w 2008 roku gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie udzieliła
również żadnego zlecenia w zakresie zapewnienia im opieki,
2) w roku ubiegłym z terenu Gminy Lisków nie wyłapano żadnych bezdomnych zwierząt,
3) w roku 2008 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wyłapywaniem czy utrzymaniem zwierząt
bezdomnych.

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

2009-04-07



Lubasz, dnia 30 kwietnia 2009 roku

, B chroorego 37
64-720 LUBASZ

» woi wielkopolskie
GKM-7145/10/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

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

informuje się co następuje :

• W 2008 roku Gmina Lubasz posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnianie im opieki. Usługi w tym zakresie na rzecz gminy świadczyła firma Vet Agro

Serwis z siedzibą w Czarnkowie ul. Myśliwska l A/6 (64-700 Czarnków)

• W roku 2008 w schronisku ulokowano 30 zwierząt zbyto 23. Skutkiem tej rotacji na koniec

2008r. na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku przebywało 15 psów z terenu

Gminy Lubasz.

• Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł: 41.865,77 zł

Koszty jednostkowe wynosiły:

a/ za czas trwania akcji wyłapywania : 72,47 zł/godzinę + VAT

b/ za przyjęcie psa do schroniska (szczepienia, odpchlenie) : 31,06 zł + VAT

c/ za pobyt psa w schronisku : 5,69 zł/dobę + VAT

d/ sterylizacja, kastracja, tatuaż po 14 dniach pobytu : 72,47 zł/pies + VAT

e/ za dojazd - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

- stawka za pojazd powyżej 900cm3.



w p

URZĄD MIASTA LUBOŃ
WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH

WSK.RT-7080 / 1 / 09
Luboń, dnia 9.04.2009 r.

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

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń w odpowiedzi na
Państwa pismo z dnia 30.03.2009 roku w sprawie o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" informuje że :

1. Miasto Luboń w 2008 roku miało zawartą umowę na zapewnienie opieki nad
bezpańskimi zwierzętami (przyjmowanie i utrzymywanie bezpańskich psów w
schronisku dla zwierząt) z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce,Okręg
w Poznaniu z siedzbąprzy ul.Grunwaldzkiej 250.

2. W 2008 roku na koszt miasta było utrzymywanych 21 psów w schronisku dla
zwierząt.

3. Koszty realizacji całego zadania w 2008 roku wyniosły brutto 20 000,00 zł -płatne
ryczałtowo w czterech ratach, z przeznaczeniem na remont boksów, zakup karmy,
zakup leków.opiekę weterynaryjną,opłaty eksploatacyjne,wydatki administracyne.

: "P- BURMISTRZA
Marian Walny j

Zastępca Burmistrz;/

Przygotowała:
Renata Talar
tel.061 8130-011, w.46, pok.204

Urząd Miasta Luboń, Pl. E.Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
tel. 061 8130011 faks 061 8130097 email office@lubon.pl REGON 000524619 NIP 777-18-99-373



UR7AD MIASTA I GMINY
64-310 L W Ó W E K

ul. Ratuszowa: Lwówek, dnia 7 kwietnia 2009 r.

RG/K/7080/1-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009r. (data wpływu do tut. Urzędu 02

kwietnia 2009 r.) uprzejmie informujemy:

l . Gmina Lwówek w roku 2008 posiadała zawartą umowę z Ośrodkiem Szkolenia Psów w

Nowym Tomyślu na chwytanie psów bez opieki celem poddania ich obserwacji, ustalenia

stanu zdrowia oraz przechowywania tych zwierząt.

2. W 2008 r. na koszt Gminy utrzymywane były 4 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 6015,80 zł.

Z poważaniem

Maciej Piechowiak
SEKRETARZ GMINY

Sporządziła:
Bernadeta Beder-Lańdy
tel. 0614414024wew.36



(Aff

WÓJT GMINY
OPATOWSKA

ul . Akac jowa 4
Lęka Opałów'--

Lęka Opatowska 22.04.2009r.

BGK. 0717-29/09

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 30.03.2009r. o udostępnienie informacji publicznej
Wójt Gminy Lęka Opatowska zgodnie z art. 14 ust. l oraz art. 12 ust. l ustawy z dnia 6 września
2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Z 2001 r. Nr 112 póz. 1198) poniżej odpowiada
na przedstawione przez Państwa pytania:

1. Gmina Lęka Opatowska w 2008 roku nie zawarła stałych umów ani nie udzieliła zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

2. W 2008 roku nie odnotowano zgłoszeń ani przypadków o potrzebie wyłapania i/lub
utrzymania na koszt gminy bezdomnych zwierząt.

3. W związku z powyższym w 2008 roku gmina nie poniosła kosztów w związku
z wykonaniem zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Z u p. W Ó J TA C, M S N >

sporządził Szymon Czakon
Lęka Opatowska 22.04.2009r.



S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Jolanta Boryca" <srodowisko@lobzenica.pl>
Do: "Fundacja dla Zwierząt" <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 3 kwietnia 2009 08:21
Temat: Bezdomne zwierzęta.

Witam !

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 r, Urząd Miejski Gminy Łobżenica informuje, że w
2008 r, miał zawartą umowę z Firmą,, WET - AGRO SERWIS" z Czarnkowa.
W ubiegłym roku koszt realizacji całego zadania związanego z interwencyjnym wyłapywaniem i
przetransportowaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łobżenica w ilości 2 psów dla powyższej firmy
wyniósł z budżetu Gminy 4.147,04 zł. W formie miesięcznej płatności za wystawione faktury.

Pozdrawiam !

UMG Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

Podinsp. Jolanta Boryca
tel. 067 286 - 81 - 37.

2009-04-03
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Łubowo, dnia 06.04. 2009 r.

62-260 Łubowo
woj. wielkopolskie

Regon 000543893
NIP 784-19-23-215

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r Urząd Gminy w Łubowie informuje

Gmina Łubowo ma Umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze
Schroniskiem dla Zwierząt prowadzone przez Gminę i Miasto Września ul. Gen.
Sikorskiego 38
w 2008r wyłapano dwa bezdomne psy.
Gmina poniosła opłatę w 2008 roku 4400 zł. na rzecz Schroniska dla Zwierząt
prowadzone przez Miasto Gniezno.

T A



KlfF

URZĄD GMINY W NALANOWIE

.malanow.pl

ul. Turecka 16
62-709 Malanów

tel./fax +48 63 2883083
gmina@malanow.pl
REGON: 000543999
NIP: 668-12-24-398

Malanów dnia 09.04.2009

UG 7080-1/2009

Urząd Gminy w Malanowie

Ulica Turecka 16

62-709 Malanów

Tel. 063 2883083

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „ Argos "

Ulica Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 roku, Urząd Gminy w Malanowie informuje:

- Gmina Malanów w 2008 roku miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku na wyłapywanie i przetrzymywanie

bezdomnych zwierząt

- z terenu Gminy Malanów w roku 2008 wyłapano i oddano do schroniska 6 bezdomnych

zwierząt (bezdomnych psów)

- koszt wyłapania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z Gminy Malanów w roku

2008 wyniósł 7230,51 zł ( opłaty w zależności od tego ile zwierząt w danym miesiącu

przebywało w schronisku, kwota za dzień pobytu psa wynosi 13,64 złote / dobę ).

Z poważaniem zup. Wójta
arki

Sypntewski

Wójt Gminy: Gerard Krzeszewski tel. +48 63 2883083 wew. 22 gerard.krzeszewski@malanow.pl
Z-ca Wójta: Michał Harasny tel.+48 63 2883083 wew. 21 vicewqjt@malanow.pl



jrząflMiasia i bromy Margonin
64-830 Margonin o)

ul. Kościuszki 13
tel.te (0-67) 2847273,2846-068,2846-059

MID -rcK.-in.ll.OTA

ROŚ 7620/30/09

Margonin, dnia 6 kwietnia 2009 roku

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla ZWIERZĄT „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W związku z Państwa pismem, z dnia 30 marca 2009 roku (data rejestracji 2 kwietnia

2009 roku), Urząd Miasta i Gminy w Margoninie przysyła następujące informacje dotyczące

„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":

Ad. l. Od października 2007 roku Gmina Margonin ma podpisaną Umowę z firmą:

VCT-Agro Serwis, ul. Myśliwiecka l A/6, 64-700 Czarnków.

Ad.2. Liczba psów utrzymywanych na koszt gminy wynosi 39 sztuk.

Ad.3. Całkowity koszt wyłapywania i utrzymania psów w 2008 roku wyniósł: 11 999,97 zł.

Opłata za realizacje zadania związanego z wyłapywaniem i opieką nad zwierzętami

wnoszona jest w cyklu miesięcznym.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a - 2 szt

MN



URZĄD GMINY
89-350 MIASTECZKO KRAJ.

uł. Dąbrowskiego 16 ®
tei./fax (067) 2873196,2873197 Miasteczko Kraj., 06.04.2009 r.

REGON 570061572
NIP 764-12-19-724

NrOrg.0717-18/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt "Argos'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 30 marca 2009 r. o udzielenie informacji

publicznej informuję, że Gmina Miasteczko Krajeńskie miała w 2008 r. podpisaną stałą umowę,

z "YET-AGRO SERWIS" z siedzibą w Czarnkowie, ul. Myśliwska l A/6, na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie tym zwierzętom opieki w prowadzonym przez tą firmę

schronisku dla zwierząt.

W 2008 r. wyłapano z terenu naszej gminy 16 szt. zwierząt (koty), które później trafiły do

schroniska dla zwierząt.

Stosownie do zawartej umowy Gmina w 2008 roku poniosła następujące opłaty:

1. za każdorazowy dojazd do naszej gminy wg stawki ryczałtowej (ilość przejechanych

kilometrów x stawka za pojazd powyżej 900 cm3, zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej),

2. za czas trwania akcji porządkowej lub interwencję 72,47 zł/godzinę,

3. przyjęcie psa do Pogotowia- 31,06 zł,

4. pobyt psa w Pogotowiu - 5,69 zł/dobę pobytu, ale nie mniej jak 102,50 zł miesięcznie za

sztukę,

5. o ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach sterylizacja, kastracja, tatuaż - koszt 72,47 zł.

Do w/w cen dolicza się 22% podatek VAT .

Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł: 2.651,50 zł.

MG

m



UśŚ/_ĄL> GMIN"'
54 -3S1 MiEDZiCHOWC

ui. PcznarteKB 12 i

•v o i . w i e i V '• f- o ! s k '

IOS.7081-1/09

Miedzichowo, dnia 6 kwietnia 2009 roku

lizwo Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt ,

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 roku dotyczący udzielenia

informacji publicznej informuję, że w 2008 roku Gmina Miedzichowo miała podpisaną umowę na

wyłapywanie bezpańskich psów i zapewnienie im opieki z Panem Pawłem Brzozowskim Osiedle

Batorego 22/12, 64-300 Nowy Tomyśl. Na koniec grudnia 2008 roku Gmina utrzymywała 12

wyłapanych bezpańskich psów. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku (wyniósł 9.888,00 zł

brutto - forma płatności: miesięczny ryczałt.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Osoba do kontaktu: Bogusława Ignorek tel. 061 44 10 263



URZĄD MICJSKI

/ ̂ iRynk^* MieJska Górka 2009'04'20

63-910 Miejski Górka

WK- 6072/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt Argos

Urząd Miejski w Miejskiej Górce w odpowiedzi
na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie „
informuje, że na terenie gminy Miejska Górka w 2008 roku nie wystąpiło zjawisko
bezdomnych zwierząt w związku z czym gmina nie poniosła kosztów z tym
związanych.

z up. BURMIS



U R Z Ą D G M I N Y

M I E L E S Z Y N

62-212 Mieleszyn tel. (061) 429 50 60, fax429 50 73
Mieleszyn, dnia 3 kwietnia 2009 r.

6134/2/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

KRS: 286 138
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 3009 r.(data wpływu 02.04.2009 r.),

Urząd Gminy w Mieleszynie udziela następujących Informacji:

Ad 1. umowa zawarta z firmą „YET-AGRO SERWIS" w Czarnkowie,

Ad 2. dwie szt. wyłapane i utrzymywane na koszt gminy w roku 2008,

Ad 3. koszt realizacji całego zadania , oparty na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką- 3.520, 45 zł. ( słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia

złotych 45/100).

Z poważaniem



URZĄD GMINY MIESCISKO
Pl. Powstańców Wielkopolskich 13 tel. (061) 429-80-10 ; fax. (061) 427-80-88
62-290 Mieścisko
e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl

Mieścisko dn. 06.04.2009r.

OSR.7083-3/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat sposobu

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

informujemy:

1. Gmina współpracuje od pięciu lat z firmą VET - AGRO SERWIS z Czarnkowa.

Umowa odnawiana jest każdego roku i obowiązuje 12 miesięcy.

2. W 2008r. na terenie Gminy Mieścisko wyłapano 10 bezdomnych psów, które

przetransportowano do schroniska prowadzonego przez VET - AGRO SERWIS.

Część zwierząt została adoptowana, pozostałe pozostają w schronisku.

3. Z tytułu przebywania zwierząt w schronisku Gmina obciążana jest comiesięcznie w

zależności od liczby przebywających w schronisku zwierząt. W 2008r, koszt

wyłapania, transportu, niezbędnych szczepień oraz pobytu w schronisku wyniósł

łącznie 9.061,82 zł

EŚCISKO

aszyński



Strona l z

Od: "Ochrona Środowiska" <ochronasrodowiska@miedzychod.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 4 maja 2009 14:45
Temat: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji w sprawie „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie informuje :
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi zlecała swojemu zakładowi budżetowemu - Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzchodzie.
2. Nie prowadzimy ewidencji dotyczącej ilości zwierząt wyłapywanych i utrzymywanych
3. W roku poprzednim Gmina Międzychód na realizację zadania związanego z wyłapywaniem, leczeniem i
opieką nad zwierzętami wydała 14 183,95zł. Nie mieliśmy umowy z żadnym ze schronisk.

Z poważaniem
Julia Fredrich - podinsp. ds. ochrony środowiska

2009-05-04



URZĄD MIASTA I GMINY
b3-510 Miks ta l . u!. Krakowska 17

^ R e g o n 000529522
N | p" 5 14-0 1-3 1-093

Mikstat, dnia 03.04.2009 r.

NrR6062-8/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy Mikstat w odpowiedzi na Państwa Pismo z dnia 30.03.2009 r.

uprzejmie informuje, że w 2008 r. UMiG Mikstat nie posiadał podpisanej umowy na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jednakże wykonując zapisy ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005, Nr 236, póz. 2008 ze

zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106,

póz. 1002 ze zm.) udzielił w 2008 r. zleceń na wyłapywanie i umieszczenie w schronisku

bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mikstat następującym podmiotom

wy specj alłzo wany m:

• Fundacja „ZWIERZYNIEC" ul. 18 Stycznia 131, 98-300 Wieluń;

• Katarzyna Dudak, Andrzej Cihosz „Azyl Dla Bezdomnych Zwierząt" Niedźwiedź 77,

63-500 Ostrzeszów.

Łącznie z terenu Miasta i Gminy Mikstat wyłapano 2 bezdomne psy. Koszt odłowienia i

umieszczenia w schroniskach dla zwierząt wyniósł łącznie 900,00 (słownie: dziewięćset

złotych 00/100) zrealizowany w formie płatności jednorazowej.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Bogdan Maleck'.



OD :URZflD GMINYMILOSLAU NR FflKSU :061-438-30-51 8 KUII. 2009 11:59 STR.l

Miłosław, 06.04.2009 r,
B I; M :vr?STRZ
M 3 Ł K ' V MIŁOSŁAW

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo o udzielnie informacji publicznej na temat „Opieka nad.

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuj?, że:

1. W roku 2008 Gmina Miłosław miała podpisane porozumienie z Gminą Września, która

prowadzi schronisko dla zwierząt na wyłapywanie i utrzymywanie wyłapanych zwierząt,

2. Na terenie gminy wyłapano w 2008 r. 52 psy, które zostały odwiezione do schroniska.

3. Koszt wyłapania i utrzymania zwierząt na podstawie porozumienia wyniósł 12.000,00

zł, była to opłata roczna (bez względu na ilość wyłapanych zwierząt).

••"iir Z t.



FB.EW.06220-1/09

Burmistrz Gminy
Mosina Mosina, dnia 3 kwietnia 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 marca 2009r., Burmistrz Gminy Mosina informuje,

iż w 2008r. opiekę nad bezdomnymi zwierzętami powierzono Towarzystwu Opieki nad

Zwierzętami w Polsce z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 250 w Poznaniu. Powyższe zadanie

zostało zlecone organizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań

publicznych w 2008r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.). Zgodnie

z umową nr 7/2008 z dnia 18 stycznia 2009r., Towarzystwo otrzymało dotację celową na

realizację zadania w wysokości 45 000,00 zł.

Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela stowarzyszenia w roku 2008 do

schroniska przyjęto 112 bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mosina.



Straż Miejska w Murowanej Gośiinie i PRZEJRZY STA j
P O l S r A j

Zn.spr. SM-0717/6/09

Referent: Piotr Kubczak

Telefon/fax: 0-61 8122010 kom. 502 514212

Pokój: 15

Data: 16 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt „Argos'

Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Zgodnie z Państwa prośbą udzielam informacji publicznej dotyczącej

interesującego zagadnienia.

Wyłapywaniem wałęsających się bezdomnych zwierząt na terenie Gminy

Murowana Goślina zajmuje się zgodnie ze swoim statutem Straż Miejska w

Murowanej Gośiinie. Urząd Miasta i Gminy posiada umowę ze Schroniskiem dla

bezdomnych psów „Azorek" w Obornikach Wlkp. Na przechowywanie wałęsających

się zwierząt płacąc za usługę ryczałtowo. W roku 2008 r. gmina wpłaciła ryczałt w

wysokości 32 OOOzł. W tym okresie Straż Miejska schwytała i przekazała do

schroniska 49 psów.

Z poważaniem

KOMENDANT WŻY MIEJSKIEJ

Piotr Kubczak

Adres:
Straż Miejska
Murowana Goślina
ul. Mostowa 3
62-095 Murowana Goślina
http://www.straz-mie1ska.murowana-aoslina.Dl

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek

7.00 - 15.00

tel/fax (061) 812 2010
e-mail: strazmiejska@murowana-goslina.pl



URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie

62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie

QQo n są3 za

RN.708/1/2009
Mycielin dnia 06 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos "

ul. Garncarski 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku Wójt Gminy Mycielin

informuje, wg zadanych pytań:

1. W 2008 roku Gmina Mycielin nie podpisywała umowy, ani nie udzielała

zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów.

2. W roku 2008 do Urzędu Gminy wpłynęły dwa zgłoszenia bezdomności psów

w gminie. Dla obu psów znaleziono, wśród mieszkańców, nowych właścicieli.

3. W 2008 roku Gmina nie poniosła żadnych kosztów na opiekę nad bezdomnymi

zwierzętami.

(Halina Mosica)



Urząa Gminy Niecłianowo
S2-220 Niechanowo; ul. Różana 1

w o j . wielkopolskie

Nr UG 6052/6/09 Niechanowo 15. 04. 2009 r.

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
w Niechanowie informuje, że Gmina Niechanowo w 2008 r. nie miała podpisanej stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
zajmują się w naszej gminie wyszkoleni pracownicy. Złapane zwierzęta są przekazywane
mieszkańcom, którzy chcą się nimi zaopiekować.
W 2008 r. na terenie Gminy Niechanowo wyłapano 12 psów. Gmina Niechanowo poniosła
koszty zakupu karmy dla wyłapanych psów w wysokości 300 zł.

Jan WesoJowsfei
Sekretarz G m i n y



Nowe Skalmierzyce, dnia 06.04.2008r.

RG. 7624-12/09

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

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że zadania własne Gminy
i Nowe Skalmierzyce z zakresu, którym mowa w art. 11 ust. l, ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997r. nr 111, póz. 724 ze zm.) są realizowane przez
Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.

Schronisko to finansowane jest przez osiem gmin, w tym przez Gminę i Miasto Nowe
Skalmierzyce i zostało oddane do użytkowania w dniu 01.09.2006r.
W roku ubiegłym zostało wyłapanych 22 sztuk bezdomnych psów, a łączny koszt utrzymania
schroniska za zeszły rok wyniósł 41 280,00 zł.

W razie dodatkowych pytań, prosimy kierować je bezpośrednio do zarządzającego
schroniskiem pod wskazany adres:

Anna Schleiss
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Wysoko Wielkie ul. Pruślińska 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 662 036 964

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce a/a



URZĄD MIEJSKI
w NOWYM TOMYŚLU

64-300 Nowy Tomyśl,ul-P?f?^?7^tel (0-61) 4426600, fax (0-61) 4422754
W0j'w4d*wo' Nowy Tomyśl dnia 20. 04. 2009r.

KIRiOŚ.VI-7080^/09

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

W nawiązaniu do otrzymanego Waszego pisma z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przesyłam
informację zgodnie z załączonymi pytaniami:

1. Gmina Nowy Tomyśl podpisała w 2008r. roczną umowę z podmiotem
gospodarczym w Nowym Tomyślu na świadczenie usług w zakresie
chwytania, żywienia i pielęgnacji odłowionych, bezpańskich psów,
które stwarzaj ą zagrożenie dla ludzi w miejscach publicznych, jak
również potraconych przez pojazdy drogowe, celem poddania ich
okresowej obserwacji i leczeniu.

2. Na koniec 2308r. w punkcie odosobnienia przebywało 46 szt. psów.
( większość psów pochodzi z lat poprzednich) i jeden kot.
Zainteresowanie osób adopcją bezpańskich psów, pomimo szerokiej
informacji publicznej jest znikome.

3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 44 077,93 zł.
w tym koszty leczenia i szczepień obowiązkowych l 345,93 zł.

Ze względu na brak dalszych miejsc do czasowego przechowywania
bezdomnych psów, oraz braku możliwości przekazania ich do istniejących
schronisk , nie podjęto uchwały o odławianiu bezdomnych psów. Pragnę
nadmienić, że w ostatnim roku zaobserwowano nasilony proces podrzucania
miotów, porzucania psów w miejscach publicznych, lasach i drogach, oraz
coraz liczniejsze przypadki udziału bezpańskich psów w kolizjach drogowych.
Problem bezpańskich psów winien być uregulowany poprzez opracowanie
realnego do wykonania i stosowania prawa.

Z poważaniem.
Z u p . BURMISTF-

. Zielińska
Naczeftsk Wydziału Koflwnalrio-lriwestycyjnego,

i Oduony SłodcwisKa



Urząd Miejski w Obornikach
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64 - 600 Oborniki

Oborniki, 11.05.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ROŚ. 0717-14/09 KRS: 286138

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198) przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.
1. Czy i z kim gmina miała w 2008 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?
Gmina Murowana Goślina'/

Wronki
Ryczywół
Rogoźno
Rokietnica

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

320 szt. (przychód) + 120 szt. stan z 2007/2008

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

Koszt realizacji zadania - 72.096,25
Forma płatności -jednorazowa.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

FAta PLAY

tel.: (61) 65 59 129 (kierownik wydziału), (61) 65 59 130
fax: O 61 65 59 101

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



URZĄD GMINY
64428 OBRZYCKO, Rynuk 19

w«|. wteflcopołskte

Numer sprawy: 607/2/09 Obrzycko, 03.04.2009r.

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

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z 30 marca
bieżącego roku, Urząd Gminy Obrzycko informuje, że w dniu 4 lutego 2009 roku
zawarto umowę pomiędzy Gminą Obrzycko, a Gminą Szamotuły i Fundacją „Radość
Psiaka" p. Wandy Jeżyk, dotyczącą przyjmowania i utrzymywania, w prowadzonym
przez tę Fundację schronisku dla zwierząt w Przyborowku k. Szamotuł, bezdomnych
psów z terenu Gminy Obrzycko.

Wyżej wymieniona umowa została zawarta na czas oznaczony, to jest do dnia
31 grudnia 2009r.

Wyjaśniam, że wszelkie działania związane z przekazywaniem bezdomnych
zwierząt do okolicznych schronisk w roku 2008 miały charakter doraźny-
interwencyjny. Informuję ponadto, że sprawą zapewnienia schronienia bezdomnym
zwierzętom zajmowały się również osoby prywatne.



Obrzycko, dnia 08.04.2009r.

Nr spr. 761 A/4/09

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

Urząd Miasta w Obrzycku, w odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009r. dotyczące

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że:

1. miasto nie miało w 2008r. podpisanych stałych umów ani zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt

2. brak danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt

miasta.

Magdalena Cieciora



ul. Niepodległości 5:
64-965 OKONEK^

V5'' in"S! 266 99 76 Okonek, dnia 30 kwietnia 2009 r.
)N 000530229

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

W odpowiedzi na Państwa pismo dot. Udzielenia informacji na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami - Urząd Miejski w Okonku uprzejmie informuje, że:

l wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki zajmuje się
firma „VET - AGRO SERWIS" ul. Myśliwska l A/6, 64 - 700 Czarnków (zgodnie
z podpisaną umową),

2. w/w firma w 2008 r. z terenu Miasta i Gminy Okonek wyłapała oraz objęła opieką
13 szt. psów

3. w 2008 r. za usługi wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyasygnowano
z budżetu gminy kwotę w wysokości 32.845,07 zł

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

WCH-K/AO



WÓJT GMINY OLSZÓWKA
62-641 OLSZÓWKA

powiat kolski

SK.6134-1/2009

W f

Olszówka, dnia 06.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 30.03.2009 r. w sprawie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami informuję, że:

1. Gmina Olszówka w 2008 r. nie miała zawartej umowy ani nie zlecała wyłapywania

bezdomnych zwierząt ani nie zapewniała im opieki;

2. w 2008 nie wyłapywano w gminie ani nie utrzymywano na koszt gminy

bezdomnych zwierząt.



yv* f Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Straż Miejska w Opalenicy" <sm@opalenica.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 8 lutego 2009 15:07
Temat: Odpowiedź na wniosek z dnia 30.04.2009 r. o udzielenie informacji publicznej

Straż Miejska
ul.Zamkowa 2
64-330 Opalenica
tel.0614477202

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opaieka nad bezdomnymi ziwrzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustwąo ochronie zwierząt
niniejszym informuję, że:
1. W roku 2008 Gmina Opalenica miała zawatą z osobą fizyczną umowę zlecenie na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.
2. W roku 2008 na terenie Gminy Opalenica zostało odłowionych 33 szt. psów, liczba dni żywienia/psa w
roku 2008 wyniosła 5288 dni.
3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 11 905 zł. Opłata za schwytanie i opiekę nad
zwierzętami oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opiekę na podstwie rachunku
szczegółowego. W roku 2008 nie było wydatków inwestycyjnych w przedmiotowym zakresie.

Komendant Straży Miejskiej
w Opalenicy

Krzysztof Ratajczak

2009-04-08



'

62-860 Opatówek
761-85-37 761 80-80

(062I761-S0-J7

Urząd Gminy

Opatówek 03.04.2008r

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

RGŻ 6052/1/09

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30.03.2009 Urząd Gminy w Opatówku informuje:

1. gmina zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu

2. w roku 2008 z terenu naszej gminy odłowiono 5 bezdomnych zwierząt
3. koszt realizacji zadania w roku 2008 to kwota 2 SOOzł, płatne jednorazowo za

umieszczenie w schronisku po odłowieniu zwierzęcia.

/U'

Bogu
RolnictwaGospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska



•
URZĄD MIASTA I GMINY

64-113 Osieczna
pow. leszczyński . . . . ~rtr.nwoi. wi,.iirm,o),.ki* Osieczna, 2 kwietnia 2009 r.

GK 7062/4/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji publicznej nt. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, tut. Urząd informuje co następuje:
1. W roku 2008 gmina podpisała umowę zlecenie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z panem Sławomirem Zbierskim zam. Teklimyśl la, 64-010 Krzywiń.
2. W 2008 r. odłowiono 10 szt. wałęsających się bezdomnych psów, nie odnotowano
przypadków zgłoszeń o innych bezdomnych zwierzętach.
3. Koszt tego zadania w roku 2008 wyniósł 4200,00 zł - opłata jednorazowa.

Otrzymuje:
(T)Adresat,
2. A/a.

BUk MISTRZ

Stan



W P

Argos/BOZ

Od: <ug.osiekrmaly@onet.eu>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 22 kwietnia 2009 08:55
Temat: odpowiedź na wniosek

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Urząd Gminy w
Osieku Małym informuje, że gmina w 2008r.
-udzieliła zlecenia na wyłapanie bezdomnego psa przedstawicielowi Polskiego
Towarzystwa Opieki nad zwierzętami
- liczba wyłapanych zwierząt w 2008r - 6 psów
- koszt utrzymania w/w zwierząt - ok. 3.500 zł.

Z poważaniem
Liliana Jackowska
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Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

UL Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu udziela informacji w związku ze złożonym
pismem z dnia 30 marca 2009 roku:

- gmina posiadała umowę z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt pod
nazwą „Radość Psiaka" z siedziba w Szamotułach, ul. B.Chrobrego reprezentowaną
przez Prezesa Fundacji p. Wandę Jerzyk;

- w 2008 roku wyłapano na terenie gminy 6 bezdomnych psów;

- koszt związany z podpisaną umową za rok 2008 wyniósł 8 000,00 zł. Opłata
była w dwóch ratach, ryczałtowa.

SEKRBIARZ GMINY



'U k z A o c; M i N ¥
ROWITF

ui. Lip-:.'1
5 i ('-O

ROS.7080/3/09 Ostrowite, 02.04.2009 r.

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

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Ostrowite należy do Związku Gmin Regionu

Słupeckiego, który w imieniu wszystkich Gmin udzielił państwu żądanych

informacji.

W załączeniu:

l. Kserokopia pisma ZGRS.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a

E.L.

Henryk Tylman



CT4 '03 14:16 Gminy Słupca 063 274 36 76 44 str. l

Nr 0713/17/2009

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy w Ostrowitem

2009 -M-

i ilość załączników..-.,

l podpis

Słupca, dnia 02.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 20Q9r. uprzejmie informuję, że Związek Gmin
Regionu Słupeckiego, do którego należy 7 gmin (Strzałkowe, gm. Słupca, miasto Słupca, Zagórów,
Ostrowite, Orchowo, Lądek) jest właścicielem schroniska dla zwierząt znajdującego się
w m. w Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowe. Czynności z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt
oraz sprawowania nad nimi opieki wykonuje jeden pracownik zatrudniony na podstawie umowy o
pracę w wymiarze pełnego etatu oraz umowy zlecenia. Na umowę zlecenie zatrudniony jest również
lekarz weterynarii, który odwiedza schronisko co najmniej raz w tygodniu.

W 2008 r. do schroniska przybyło 210 psów i 3 koty ( z terenu gminy Strzałkowo- 61 psów, 2
kory; z miasta Słupcy -37 psów, l kot,; z gminy Ostrowite -27 psów, z gminy Lądek 27 psów, z
gminy Orchowo 6 psów, z gminy miejskiej Zagórów 6 psów, z gminy Słupca 36 psów), 10 psów
zostało podrzuconych. 147 psów i 2 koty trafiło do adopcji.

Gminy - członkowie Związku uiszczają na utrzymanie schroniska składki roczne płatne
kwartalnie do 15 miesiąca rozpoczynającego kwartał w wysokości uzależnionej od liczby
mieszkańców gminy. W 2008 r. wysokość składki ustalono na poziomie 0,15 zł
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Składki uiszczane przez poszczególne gminy w 2008r:

gm. Słupca
m. Słupca
Ostrowite
Lądek
Strzałkowo
Orchowo
Zagórów

16597,80 zł
25 992,00 zł
9387,00 zł

10454,40 zł
17539,20 zł
7 309,80 zł

16284,60 zł

Łączny koszt realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem schroniska w 2008r. wyniósł
1 03 564,80 zł.

Zgodnie z przyjętym regulaminem opłaty za usługi schroniska wynoszą:
-jednorazowa upłaia za odbiór przez właściciela z.wiei/,<j<jm pu^uslawujuc^C; biZ opitkl 230,00 Zł

opłata za sprawowanie opieki nad zwierzęciem pozostającym w schronisku na życzenie właściciela oraz

zwierzęciem pozostawionym bez opieki:

4 zł/ dobę

5 zł / dobę

7 ńl dobę

10 zł/dobę

kot

pies do 10 kg masy ciała

pies od l O - 20 kg masy ciała

pies powyżej 20 kg masy ciała

a/a



W Ó J T G M I N Y Ostrów Wielkopolski, dnia 06.04.2009 r.
Ostrów Wielkopolski

Nr OŚ 6134-1/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt ,^4rgos"
ul. Garncarska 3 7A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2009 r. o udzielnie informacji publicznej na

temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie"

informuję, że :

1. Gmina Ostrów Wielkopolski ma podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Międzygminnym Schroniskiem dla

Bezdomnych Zwierząt z/s w Wysocku Wielkim (gm. Ostrów Wielkopolski)

ul. Pruślińska 3, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski.

2. W roku 2008 z terenu gminy wyłapano 66 psów.

3. Środki finansowe jakie gmina przekazała w ubiegłym roku na opiekę nad

bezdomnymi zwierzętami wraz z kosztami budowy nowej siedziby schroniska

kształtuj ą się następująco:

> Prowadzenie schroniska - 28 000,00 zł

> Parcypacja w kosztach budowy nowego schroniska - 20 160,00 zł

Razem: 48 160.00 zł

YŚ
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Od: "Michał Piechocki" <mp@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2009 11:08
Dołącz: image001.gif
Temat: Schronisko

Ostrów Wielkopolski, 06 kwietnia 2009 r.

WIR.RGK.7080- 4.1/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z corocznym Państwa pismem dotyczącym uzyskania informacji na temat
sposobów i skutków wykonania zadania dotyczącego „opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem: przewidzianego ustawą, udzielamy następujących
informacji:

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

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w ubiegłym roku podpisała jedną umowę na realizacje
wyłapywania jaki i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom. Zawarta umowa
odnosiła się nie tylko do terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, ale do wszystkich
gmin powiatu ostrowskiego. Została ona zawarta z :
Przedsiębiorstwem Usługowym „ANNAS"
ul. Wiejska 20/3
63-400 Ostrów Wielkopolski

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

W ubiegłym roku ogółem do schroniska zostało przyjętych 375 zwierząt z czego
przeważającą część stanowiły zwierzęta odłowione na terenie Gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski w ilości 218 sztuk. Pozostałe psy które trafiły do schroniska pochodziły z
terenów poszczególnych gmin powiatu ostrowskiego.

Ad. 3 Jaki był w 2008 r. koszt realizacji całego zadnia i jak była forma płatności za opiekę?

Koszt realizacji całego zadania wynosił w roku ubiegłym wyniósł 180.000 PLN z tym, że
dotyczył on wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Realizacja płatności odbywała za
pomocą comiesięcznego przelewu bankowego w wysokości 15.000 PLN na podstawie
faktury VAT wystawionej przez wykonawcę. Wyszczególniając koszt samego utrzymania

2009-04-06
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Ostrzeszów, dn. 10.04.2009 r.

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

Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
dotyczącej opieki na zwierzętami bezdomnymi informuję, że na terenie gminy w 2008 roku
zostało wybudowane schronisko dla zwierząt.

* koszt budowy schroniska dla zwierząt - 118 612,52,-

• poniesione wydatki na utrzymanie schroniska - 28 624,16,-

» wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Straż Miejska,

BIJ.
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URZĄD GMINY

u l . K o l e j o w a 2 Pakosław, dnia 16 kwietnia 2009r.
63-920 P a k o s ł a w

t e l . / f a x 0 6 5 5 4 7 8 3 3 2

Zn. RGRB 6134/2/09

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

Odpowiadając na pytania zawarte w piśmie z dnia 30 marca 2009 roku, które
otrzymaliśmy w dniu l kwietnia 2009 roku informujemy, że:

1. Gmina Pakosław w 2008 roku nie miała stałej umowy, ani też nie zlecała wyłapywania
bezdomnych zwierząt,

2. W 2008 roku nie zlecano wyłapywania bezdomnych zwierząt i Gminia, nie opłacała też
utrzymywania takich zwierząt,

3. W związku z powyższymi faktami nie poniesiono w 2008 roku kosztów związanych z
wyłapywaniem i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt.

SEKRETAREK

opr. Stanisław Stelmach
tei. 065/54-78-332 Maria Kalidi

jl



U R Z Ą D GMINY

Perzów 22.04.2009r.
ROŚGPK 6079/01/2009

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 roku dotyczącego 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:

l. Gmina Perzów w 2008 roku nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Nie posiadamy zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapywanych.
Gmina Perzów nie poniosła żadnych kosztów w 2008 roku w realizacji opieki nad
zwierzętami(umieszczaniem ich w schronisku itd.).

ZASIĘGA/WÓJTA

<z Mega
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Pepowo, dnia 06.04.2009 r.
U R Z Ą D G M I N \
63-830 PEPOWO, ul. St. Nadstawek 6

woj. wielkopolskie
tei (0-65)5736305,311 fax5736032 Biuro Ochrony Zwierząt
Regon 000541144. N,P696-00-13- ^

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. Gmina Pepowo
informuje, ze 29 kwietnia 2008 roku zostało zawarte porozumienie
pomiędzy Gminą Jarocin a Gminą Pepowo przy udziale Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jarocinie określające
możliwości korzystania przez Gminę Pepowo z usług schroniska dla
zwierząt w miejscowości Radlin.

Przez cały rok 2008 odłowiliśmy przy pomocy przeszkolonego
pracownika 4 bezdomne psy, które przekazaliśmy do schroniska w Radlinie
zgodnie z porozumieniem.

Koszt całego zadania to:
1. 7.500,00 zł - ryczałtowo za 3 kwartały
2. 5.000,00 zł — rata roczna na rozbudowę schroniska
3. 2.384,80 zł - kos/t zakupu wyposażenia do odłowu i ochrony

pracownika.
4. 2.500,00 zł - koszt odłowu i transport do schroniska.

z powitaniem:

Ó cf T
~]

Stanisław Krysicki



Gmina Piaski Wf
ui. 6-go Stycznia 1

63-820 Piaski
NIP 6 9 6 1 7 5 0 3 8 9
Identyfikator 411050563

Piaski, dn. 06.03.2009r.
RÓL: 6054/03/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

Gmina Piaski przesyła informację na temat opieki nad zwierzętami bezpańskimi na
terenie gminy:

1. Wyłapywaniem bezpańskich zwierząt zajmują się przeszkoleni pracownicy gminy -
chodzi szczególnie o psy.
Każdorazowo po zgłoszeniu przez mieszkańców lub zaobserwowaniu przez naszych
pracowników, zwierzęta takie są wyłapywane i przewiezione na teren mini schroniska
dla zwierząt w Smogorzewie. W schronisku umieszcza się je w specjalnych boksach z
klatkami i domkami.

2. W całym 2008 roku na terenie gminy Piaski wyłapano 15 psów. Wyłapywanie
odbywało się na koszt gminy.
W ubiegłym roku 5 psów znalazło nowych właścicieli.

3. Koszt utrzymania zwierząt w 2008 roku wynosił 984,34 zł:

a) zakup karmy dla psów 389,35 zł,
b) szczepienia 594,99 zł,
c) żadnych innych kosztów gmina nie ponosiła ponieważ opiekę nad zwierzętami

sprawują pracownicy wysypiska odpadów komunalnych w Smogorzewie w
ramach obowiązków służbowych.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PIŁY
Pl.St.Staszica 10

64-920 PIŁA Piła.dn. (: . 04. 2009r.

GK.V.8091/(/o/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009r dot. udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " , informuję jak niżej:

Ad. 1. Gmina Piła w roku 2008 jak i obecnie posiada stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnia im dalszą opiekę.
Ad. 2. Na terenie miasta Piły w 2008 r zostało wyłapanych na koszt Gminy 146 sztuk
zwierząt.
Ad. 3. Koszt wyłapywania psów z terenu m. Piły mieści się w ramach utrzymania
schroniska dla bezdomnych zwierząt, który w roku 2008 zamknął się kwotą
234.976,91 zł / słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset
siedemdziesiąt sześć złotych 91/00/.
Forma płatności utrzymania wyłapywanych psów oparta jest na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
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Urząd Miasta i bminy

63-300 Pleszew
Rynek 1

Tei (0-62) 7428-300
=nx to-62) 7428-301 Pleszew, dn. 04.05.2009 r.
GK 7062/1^/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A,

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek przekazujemy poniższe informacje:

1. Miasto i Gmina Pleszew zleciła w 2008 r. wyłapywanie bezpańskich psów i opiekę nad nimi

Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Pleszewie,

2. Wyłapano około 40 bezpańskich psów, z których większość trafiła do nowych właścicieli.

3. W skali roku na wyłapywanie bezpańskich psów, karmienie i opiekę weterynaryjną

wydatkowano kwotę 25.000 zł. Płatności za wyłapywanie bezpańskich psów i karmienie

dokonywane były miesięcznie z dołu w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt.

. Kieroi
Wydziału Gospodarl i Wojnunalnej

Roman Łu kasik



wr
URZĄD MIEJSKI

32045Gniewy Pniewy, dnia 03.04.2009 roku.

KR-7082/2/09

t

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 W a r s z a w a

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku Urząd Miejski

uprzejmie informuje, że :

1. W 2009 roku Gmina Pniewy miała podpisaną Umowę z Fundacją na

Rzecz Bezdomnych Zwierząt pod nazwą „Radość Psiaka" z siedzibą w

ul. Spółdzielcza 27/2 64-500 Szamotuły. Forma płatności - ryczałt.

2. W 2008 roku wyłapano 5 bezdomnych psów - wszystkie są w

schronisku fundacji.

g| 3. Koszt realizacji tego zadania w 2008 roku -14400,00,- złotych płatne

ryczałtem, oraz zakup kojca 1200,00,- zł i poskromu 732,00,-złote brutto.

mer int MIchM ChoMa1 / r
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52-Oi- -AhiPfi^k;;.,;' Kościuszki 4
tel.0618-97 7 - 1 Ov!. ;ax 0618-977-124

Pobiedziska, 30.04.2009r.
RIiOŚ-DG/6134/.0.C.72009

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

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska w nawiązaniu do pisma dotyczącego udzielenia

informacji publicznej na temat wykonywania zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi

zwierzętami, informuje że wyłapywaniem bezpańskich zwierząt na terenie gminy Pobiedziska

zajmuje się Zakład Komunalny w Pobiedziskach, który na podstawie interwencji urzędu lub

mieszkańców gminy przeprowadza incydentalne akcje. Wyłapane psy trafiają do schroniska

dla zwierząt w Swarzędzu, na podstawie umowy podpisanej z Towarzystwem Opieki nad

Zwierzętami w Poznaniu. W 2008r. wyłapano i zawieziono do schroniska 51 psów. Łączny

koszt przyjęcia i utrzymywania bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt w 2008r.

wyniósł 40.000 zł.

\JW y d z i a ł u RózwojuNUminy

l /•:/
mgr Zbigniew ^astroźny

Otrzymują:

l .Adresat

2. a/a
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WÓJT GMINY
PÓŁ A J EWO

woj. wielkopolskie Połajewo, dnia 03 04 2009 r.

OS 7080/01/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku Urząd Gminy w
Połajewie Informuje, iż:

1. Gmina Połajewo w 2008 roku miała zawarta umowę z firmą „Vet - Agro - Serwis",
ul Myśliwska l a, 64-700 Czarnków, na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt
pochodzących z terenu Gminy Połajewo.
2. Ilość wyłapanych zwierząt z terenu gminy w 2008 roku: l szt.
3. Ilość utrzymywanych zwierząt w 2008 roku wynosiła: 3 szt.
4. Wydatki związane z wyłapaniem, transportem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt w
schronisku w 2008 roku wynosiły łącznie 10 491,81 zł. i oparte były na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.

SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a



Urząd Gminy
69 430 Powidz

2776273, tó./te^3) 2776272
woj

W f

Powidz, dnia03.04.2009r.
310198530

RL 6134/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt" Argos "

Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie ",
Urząd Gminy Powidz uprzejmie informuje, iż w roku 2008 gmina nie miała stałych umów i nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub zapewnienie im opieki.
W związku z powyższym w 2008r. gmina nie ponosiła kosztów na realizację w/w zadania.

ds. dziaiahu* ospodarczej

•piiiewska



ospodarki Komunalne i
A i o , -, IYIIes i?kanio\vcj

'J 8785-^-łi.fax. 061*8785-811 Poznań, dnia JO kwietnia2009 r.
03

GKM.YIII-70153-1-7/09
l.dz. joćĄo 3 - g$

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

Odpowiadając na Pański wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca
2009 r. odnośnie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMP,
uprzejmie informuje, iż w kompetencjach tutejszego Wydziału jest nadzór nad wyłapywaniem
i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom domowym, z tego względu z niniejszym
piśmie udzielimy informacji w zakresie swoich kompetencji.

Miasto Poznań dotychczas nie zawierało stałych umów, ani nie udzielało zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych i/lub zapewnienie im opieki, nie udzielało też
dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wyłapywania i zapewniania opieki
bezdomnym zwierzętom. Omawiane zadania na terenie miasta Poznania realizuje schronisko
dla bezdomnych zwierząt w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 266. Schronisko jest zarządzane
przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne. Środki na bieżącą działalność schroniska dla
zwierząt są ustalane w planie finansowym wyżej wymienionej jednostki, przyjmowanym
uchwałą budżetową. W związku z tym, iż schronisko jest jednostką miejską, Miasto nie
prowadzi rozliczeń bieżącej działalności schroniska w formie ryczałtowej. Wydatki
budżetowe w 2008 r. na prowadzenie i działalność schroniska dla zwierząt wyniosły
1.349.490 zł. W roku 2008 schronisko dla zwierząt w Poznaniu przyjęło 1317 psów, z czego
879 znalazło nowych właścicieli.

Jednocześnie informujemy, iż zadania związane z wyłapywaniem i zapewnieniem
opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim znajdują się w kompetencjach Wydziału
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej UMP (ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 061/ 878
50 58), zawierającego stosowne umowy i porozumienia z podmiotami wykonującymi
powyższe zadania. Wniosek Państwa organizacji został przekazany również do Wydziału
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w celu udzielenia informacji odnośnie zwierząt
gospodarskich.

Z poważaniem

'.IALU

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Ratajczak
Tel. 061/ 878 55 55



GKM.VIII-70153-l-7/09
l.dz. , ,:, - ,

Poznań, dnia kwietnia 2009 r.

Pan
Jan Stachowiak
Dyrektor
Wydziału
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
w/m

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazuje w załączeniu wniosek

o udzielenie informacji publicznej z zakresu wyłapywania i opieki nad bezdomnymi

zwierzętami, złożony przez Pana Tadeusza Wypycha z Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla

Zwierząt „Argos".

Ze swojej strony udzieliliśmy informacji publicznej w zakresie kompetencji naszego

wydziału tj. odnośnie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi.

W związku z tym, iż zadania z zakresu wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami

gospodarskimi znajdują się w kompetencjach Wydziału Rolnictwa i Gospodarki

Żywnościowej, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze sprawą i udzielenie informacji

bezpośrednio wnioskodawcy.

Z poważaniem

DYliHKTORW^DZIAł.U

Bożena Przewoźna

Do wiadomości:
Tadeusz Wypych
Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Ratajczak
tel. 878 55 55

KIEROWNIK ODDZIAŁU
l' i 9x~v^U-

Mikołaj Szumski
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U R Z Ą D G M I N Y
64-234 Pramęt. ul. Jagiellońska 8
tel. 065 649-60-71, Itt 065 549-69-77

RNP 0114-17/2009 Przemęt, 2009-04-08

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

Urząd Gminy w Przemęcie odpowiadając 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 informuje, że Gmina
Przemęt w 2008 roku nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W roku 2008 zleciliśmy Zakładowi Handlowo - Usługowemu Przemysław Maraszek
z Wolsztyna wyłapanie bezpańskiego psa. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 366 zł brutto

( 300 zł netto). Była to jednorazowa płatność dokonana przelewem po okazaniu przez
wykonawcę faktury za wykonaną usługę. Z kwoty netto - 200 zł stanowił koszt dojazdu
i wyłapanie psa pozostała kwota -100 zł to koszt utrzymania psa przez pierwszych 10 dni pobytu
w schronisku.

K / E R .
Referatu Rolnictwa,

Nieruchomości i Ploi

NIK
w Środowiska,
i Przestrzennego

mgr inż. JadM&c Józefowska

Przygotował:
Tomasz Konieczny
Tel. 5496071 wew. 56, pokój nr 13

Adres do korespondencji: Telefony:
Urząd Gminy Przemęt 065 / 549 60 71
ul. Jagiellońska 8 065 / 549 60 72
64-234 Przemęt 065 / 549 60 73
powiat wolsztyński fax: 065 / 549 69 77

Kontakt:
e-mail: urzad@iprzemet.pl
e-mail: http://esp.przemet.pl/esp/
http://www.przemet.pl
http://www.bip.wokiss.pl/przemet/

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:00
Dyżury wójta:
Poniedziałek 9:00 - 13:00

Numer konta Urzędu Gminy Przemęt: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt



URZĄD GMINY PRZYGODZICE

Pl. Powstańców Wielkopolskich 2 tel. 062 59277 22
63-421 Przygodzice fax 062 592 70 00
NIP: 622 2235 273 e-mail ugp@przygodzice.pl
Regon: 000541256 www.przygodzice.pl

Przygodzice, dnia l O kwietnia 2009r.
Roś. 605/2/09

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

Urząd Gminy w Przygodzicach w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca
2009 r. informuje:

Ad.pkt.l- Gmina Przygodzice jest współwłaścicielem Międzygminnego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt, położonego w miejscowości Wysocko Wielkie Gmina
Ostrów Wielkopolski. Współwłaścicielami tego schroniska jest 8-jednostek
samorządowych, a udział we własności jest proporcjonalny do ilości mieszkańców
w Gminach.

Ad.pkt.2- Wszystkie bezdomne zwierzęta, a w szczególności pieski, po zgłoszeniu przez
mieszkańców do Urzędu Gminy są odwrotnie zabierane przez obsługę schroniska,
która jest w porozumieniu z Urzędem Gminy.
W roku 2008 na terenie Gminy było 9 takich przypadków.

Ad.pkt.3- Gmina Przygodzice jako 7% współwłaściciel uczestniczy w 7%-rocznym
utrzymaniu tego schroniska. Za rok 2008 koszt utrzymania wyniósł 12 600 zł.

Z poważaniem

WÓJT



URZĄD GMINY
PRZYKONA

62-751 Prrytóna, ul. Szkolna 7

Przykona, dnia 8 kwietnia 2009 r.

RRG.6134 - 4/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 r. dotyczące sposobu
i skutków wykonywania zadania " Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy Przykona przekazuje poniższe
informacje:

Gmina Przykona w dniu 28 września 2006 r. podjęła Uchwałę w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego postępowania z nimi i w tym temacie
zawarła umowę dnia 2 października 2006 r. na czas nieokreślony z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Turku.
W 2008 r. wyłapanych było 5 szt / psy/ w różnych okresach i utrzymywanych na koszt
Gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt 5 szt.
Koszt całego zadania w 2008 r. wyniósł - 5.748,00 ,-
Forma płatności -- Gmina Przykona co miesiąc uiszcza opłatę za utrzymywanie
i opiekę zwierząt bezdomnych na podstawie wystawionej faktury przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku w oparciu
o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających pod opieką w/w Przedsiębiorstwa.

ia
SCKRETAR2 GMINY



URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE
62-040 Puszczykowo ul. Podleśna 4

Telefon O 61 8 983-700, fax O 61 8 983 711,
www.puszczykowo.pl; e-mail um(a),puszczykowo.pl

Puszczykowo, 06.04.2009 r.

Znak pisma: GK/AZ/0562-3/09

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

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009 r.
(data wpływu 02.04.2009 r.) Urząd Miejski w Puszczykowie informuje:

Ad.l. Gmina Puszczykowo w 2008 roku miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych „Eko-Rondo". Przedmiotem umowy było utrzymanie psów w przytulisku
mieszczącym się na terenie Firmy „Eko-Rondo" przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.

Ad.2. W 2008 roku w przytulisku na koszt gminy przebywało ok. 99 psów (tab.l).

2008 rok

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Suma

Łączna liczba dni psów przebywających
w przytulisku

109
170
244
240
248
304
254
196
219
263
157
199

Koszt utrzymania
[zł] brutto

652,91
1.018,30

.461,56
1.437,60

.485,52

.820,96

.521,46

.174,04

.311,81
1.575,37

940,00
1.192,01

15.591,54

Tab. 1. Liczba psów przebywających w przytulisku w 2008 roku oraz koszt poniesiony przez Gminę Puszczykowo na ich
utrzymanie

Ad.3. Wynagrodzenie wypłacane było miesięcznie i obliczane jako iloczyn stawki dziennej za
utrzymanie jednego psa w wysokości 5,99 pln brutto i łącznej liczby dni pobytu psa
w przytulisku w danym miesiącu określonym na podstawie prowadzonej przez przytulisko
rejestracji. Faktyczny koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 15.591,54 zł. (tab.l).

rUerowniWReferatu

Sporządziła: Aleksandra Żyżak, nr tel. O 61 89 83 7 36
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Nr OSO.26/2009

Vf

Rakoniewice 21.04.2009

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

W odpowiedz na pismo z dnia 30 marca 2009 r. informuję:

> Gmina Rakoniewice w 2008 zleciła wykonanie zadania polegającego na wyłapywaniu

bezdomnych zwierząt. Gmina zapewniła złapanym zwierzętom pełna opiekę. Zadanie

wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji.

> W całym 2008 roku złapano i utrzymywano na terenie Gminy Rakoniewice 17

bezdomnych psów.

> Koszt opieki na bezdomnym psami wraz z pozostałymi kosztami utrzymania wyniosły

2000,00 zł.



.^/O) GMINY I MIASTA
.̂ Rynek 32, 63-440 Raszków

woj. wielkopolskie
MiP 622-22-06-610 R-n 000530436

(4) Raszków dnia 09.04.2009r

RL 6134/2/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

„ Argos"
W a r s z a w a

Urząd Gminy i Miasta Raszków odpowiadając na Wasze
pismo z dnia 30 marca 2009 roku dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem informuje:

- bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy umieszczane są w międzygminnym
schronisku dla bezdomnych zwierząt,

- niezależnie od ilości zgłoszonych sztuk roczny koszt przekazywany na utrzymanie
schroniska w 2008 roku wynosił 12 600zł.

A BURMISTRZA
i p y i Miasta

inż. Piotr Rokidd



URZĄD GMINY ROKIETNICA

Rokietnica, dnia 20-04-2009 roku

Nr RR 6134/1/2009

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 02 kwietnia 2009 roku dotyczące
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Urząd
Gminy w Rokietnicy informuje, iż w roku 2008 Gmina Rokietnica posiadała umowę z Gminą
Oborniki, prowadzącą Schronisko Azorek. Koszt realizacji w/w zadania (opłata ryczałtowa)
wyniósł dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Wyłapywaniem psów zajmowało się
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy w ramach umowy na
utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica. Z terenu gminy w roku 2008
wyłapano i przetransportowano do schroniska l O psów.

Z poważaniem

Z w p .

mgr Lesze
SEKREl

ÓJTA

•ypiński
IZJ0MTNY

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Barbara Matuszek
Tel. 061-8-960-623

62-090 Rokietnica, ul, Golęcińska l
woj. wielkopolskie

tel.-061-89-60-600, tel./fax 061-81-45-082
e-mail: urzad@rokietnica.pl

NIP 777-17-90-771
Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu o/Rokietnica

69 9043 1041 3041 0023 9110 0001
www. rokietnica.pl

02U01lł2CQ
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URZĄD
6 3 - 7 0 8 R O Z D R A W
Rynek 3, tai. 722- 05

t<»l 722-13-66, fax 722- 1 3-70
NIP 621-13-74-390

Znak: 0606/6/08
Rozdrażew, dnia 07.04.2008 r.

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009 r. dotyczący opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje.

W 2008 roku gmina posiadała aktualne porozumienie zawarte z Burmistrzem Krotoszyna
na dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska w którym określono warunki dostarczania
i utrzymania bezdomnych zwierząt
W minionym roku nie było potrzeby dostarczania zwierząt do schroniska w związku z czym
gmina nie poniosła żadnych kosztów.



Urząd Gminy
63-630 W RYCHTALU

W0|. w.eikopo!*e Rychtal, dnia 6 kwietnia 2009 roku.
R E G O N : 000546182 J

R.OŚ. 622/22/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

Warszawa

Urząd Gminy w Rychtalu odpowiadając na złożony wniosek o
udostępnienie informacji na temat „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniu" informuje, że :

Ad. 1. Gmina nie miała stałych zleceń w 2008 roku na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.

Ad. 2. W 2008 roku nie wyłapywano bezdomnych zwierząt.

Ad.3. Nie poniesiono kosztów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.



"ot Strona l z ł

Argos/BOZ

Od: "UG Ryczywol" <ug@ryczywol.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2009 14:13
Temat: bezpańskie psy

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30 marca 2009 roku Urząd Gminy w Ryczywole informuje, że :

W 2008 roku Gmina miała podpisane porozumienie z Miastem i Gminą Oborniki - właścicielem
schroniska „ AZOREK". Dotacja na utrzymanie schroniska przekazana w wysokości 23.000,- zł.
Wyłapywanie bezpańskich psów zleca się każdorazowo Straży Miejskiej w Obornikach, która po
wykonaniu zlecenia wystawia fakturę za wykonane czynności.
W 2008 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 7 psów.

Z poważaniem
Janina Feldmann
Sekretarz Gminy

2009-04-07



u/r

URZĄD GMINY SIEDLEC
64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17

NIP 923-10-50-037
tel. +48(68) [384 85 21, fax. 384 84 73]

e-mail: ug@siedlec.pl internet: http://www.siedlec.pl

Siedlec, 17.06.2009 r
GKOS.IV.6134-5/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
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 uprzejmie informujemy, że w 2008 r. gmina Siedlec nie posiadała żadnej

umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności

pracownik Urzędu Gminy wraz z pracownikiem Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych

w Siedlcu autem dostawczym przetransportowywali je na teren oczyszczalni ścieków w Siedlcu, gdzie

miały zapewnione schronienie oraz stały dostęp do pożywienia i wody, jak również podstawową

opiekę weterynaryjną.

Następnie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tut. Urzędu są

zamieszczane ogłoszenia dotyczące każdego bezdomnego psa, w celu znalezienia dla nich nowego

właściciela.

W roku 2008 na terenie gminy Siedlec schwytano 9 bezpańskich psów, które były

przetrzymywane na koszt gminy na w/w terenie do czasu przekazania ich nowemu właścicielowi.

Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. obejmujący zakup karmy, bud dla psów, obroży

wraz z łańcuchami oraz transport psów z miejsca schwytania do miejsca docelowego nie przekroczył

3000 zł. Koszt ten nie obejmuje opieki na schwytanymi zwierzętami, gdyż zapewniona jest ona przez

pracownika zatrudnionego na w/w oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedlec.

KIEROWNIK ffaERATU

Sprawę prowadzi: Mieszka ̂ as
Hubert Nowak, tel. (0-68) 384-85-21 wew. 24



S t r o n a l z l

Od: "Artur Synoradzki" <srodowisko@sierakow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2009 10:29
Temat: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania " opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłypywanie";

ad. 1 na terenie Gminy Sieraków nie ma ani jednej firmy zainteresowanej wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt, ani zapewnienia im opieki

ad.2 w 2008 znaleziono 6 psów bezdomnych, wszystkim zapewnione opiekę (zostały przekazane osobom
fizycznym zainteresowanym posiadaniem psa i posiadającym odpowiednie warunki).

ad. 3 koszty realizacji całego zadania: 1055,90 PLN.

Koszty które ponosi w chwili obecnej Gmina dotyczą jedynie kosztów związanych z przekazaniem psa
osobie fizycznej. W chwili przekazania Gmina ponosi jednorazowe koszty związane z obsługą weterynaryjną
(szczepienie, odrobaczenia, ewentualne leczenie ran, karma na okres rekonwalescencji).

z poważeniem
Artur Synoradzki insp. ds. ochrony środowiska

2009-04-06



URZĄD MIASTA I GMINY W SKOKACH

Skoki, 8 kwietnia 2009 roku
RGKiR.6134-2/09

Prowadzący sprawę: Krzysztof Mańka
Tel.: 0 6 1 8925 817
Pok. nr: l

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 roku Urząd Miasta i Gminy w

Skokach informuje odpowiednio:

1. Gmina Skoki w 2008 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt oraz przyjmowanie ich do Pogotowia z firmą YET-AGRO SERWIS z

siedzibą w Czarnkowie,

2. W 2008 roku Gmina Skoki utrzymywała od 7 do 14 bezdomnych zwierząt (w

zależności od adopcji zwierząt ze schroniska).

3. W 2008 roku Gmina Skoki poniosła łączne koszty na utrzymanie bezdomnych

zwierząt w kwocie 19.743.01 zł, oparte na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających

pod opieką schroniska.

Inspektor ds. Ochrony
Środowiska i Leśnictwa

mgr inż. Krzysztof Mańka
, x = x
of Ma

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki, www.gmina-skoki.pl sekretariati@skoki.nowoczesnagmina.pl
tel. 618925801 fax. 618925803 NIP 784-19-45-228 Regon 000529580
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ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca

\!!P 667- i 6-6 i -401

Nr 0713/17/2009

Słupca, dnia 02.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009r. uprzejmie informuję, że Związek Gmin
Regionu Słupeckiego, do którego należy 7 gmin (Strzałkowe, gm. Słupca, miasto Słupca, Zagórów,
Ostrowite, Orchowo, Lądek) jest właścicielem schroniska dla zwierząt znajdującego się
w m. w Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowo. Czynności z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt
oraz sprawowania nad nimi opieki wykonuje jeden pracownik zatrudniony na podstawie umowy o
pracę w wymiarze pełnego etatu oraz umowy zlecenia. Na umowę zlecenie zatrudniony jest również
lekarz weterynarii, który odwiedza schronisko co najmniej raz w tygodniu.

W 2008 r. do schroniska przybyło 210 psów i 3 koty ( z terenu gminy Strzałkowo- 61 psów, 2
koty; z miasta Słupcy - 37 psów, l kot,; z gminy Ostrowite -27 psów, z gminy Lądek 27 psów, z
gminy Orchowo 6 psów, z gminy miejskiej Zagórów 6 psów, z gminy Słupca 36 psów), 10 psów
zostało podrzuconych. 147 psów i 2 koty trafiło do adopcji.

Gminy - członkowie Związku uiszczają na utrzymanie schroniska składki roczne płatne
kwartalnie do 15 miesiąca rozpoczynającego kwartał w wysokości uzależnionej od liczby
mieszkańców gminy. W 2008 r. wysokość składki ustalono na poziomie 0,15 zł
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Składki uiszczane przez poszczególne gminy w 2008r:

g m. Słupca
m. Słupca
Ostrowite
Lądek
Strzałkowo
Orchowo
Zagórów

16597,80 zł
25 992,00 zł
9387,00 zł

10454,40 zł
17539,20 zł
7 309,80 zł

16284,60 zł

Łączny koszt realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem schroniska w 2008r. wyniósł
103 564,80 zł.

Zgodnie z przyjętym regulaminem opłaty za usługi schroniska wynoszą:
-jednorazowa opłata za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki 230,00 zł

opłata za sprawowanie opieki nad zwierzęciem pozostającym w schronisku na życzenie właściciela oraz

zwierzęciem pozostawionym bez opieki:

4 zł/ dobę

5 zł / dobę

7 zł/ dobę

10 zł/dobę

kot

pies do 10 kg masy ciała

pies od l O - 20 kg masy ciała

pies powyżej 20 kg masy ciała

a/a

Z up. Przewodn eącego Związku

ndzelm



URZĄD MIASTA
62-400 S t u p c a
U ! "oia5S2462°52\5 Słupca dnia 03-04-2009.

IGK.K-7015/7/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 W A R S Z A W A

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r.. w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" Urząd Miasta Słupcy uprzejmie informuje:

1.Związek Gmin Regionu Słupeckiego, w którego skład wchodzi Gmina
Miejska Słupca, podpisał umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki w schronisku w miejscowości Katarzynowo.
2.Ogółem na terenie miasta Słupcy w 2008 roku wyłapano 36 sztuk
bezdomnych zwierząt, które umieszczono w schronisku w Katarzynowie.
3.Na obsługę schroniska dla zwierząt w Katarzynowie odprowadzana jest do
Związku Gmin Regionu Słupeckiego ryczałtowa roczna składka (uzależniona
od liczby mieszkańców) w wysokości 25.992 złote.

II. a/a.

Burm



UEZĄD MIEJSKI
62-610 S o m p o i n o

ui. 11 Listopada 15 Sompolno, dnia 2009-04-17
woj. wielkopolskie

łel. 2714054, f a x 2 7 1 4 0 5 7

Nr GKiOŚ.6077-6/09

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd
Miejski w Sompolnie podaje jak niżej:
1 .W 2008 roku Gmina Sompolno miała zawartą umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o.
w Sompolnie.

2.W roku 2008 stan zwierząt na początku m-ca stycznia wynosił 25 szt.,
i na koniec m-ca grudnia również 25szt. Nadmienia się jednocześnie ,że w trakcie
roku zwierzęta były wyłapywane, przy czym część z nich znalazła nowe domy.

3.Koszt realizacji; Wynagrodzenie ryczałtowe ~2.666,67zł/m-c, w wysokości
32.000zł /rok + 905,50zł.-koszty utrzymania psa w schronisku dla zwierząt.

Z-ca Burmistrza



URZĄD GMINY
STARE MIASTO

ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
tel. 063 2416216, fax 063 2416580

GPG.6134-3/09

W F

Stare Miasto, dn. 06.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 30.03 2009r. (otrzymane 01.04.2009r.) informuję:

1. Gmina Stare Miasto nie posiada stałej umowy dotyczącej opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywania. W sytuacjach koniecznej opieki nad zwierzętami

bezdomnymi usługę świadczy Schronisko lla Zwierząt w Koninie.

2. W 2008 roku w Schronisku dla Zwierząt w Koninie przebywały 34 bezdomne psy, którym

zapewniono opiekę (wyżywienie + opiekę weterynaryjną).

3. Koszt realizacji zadania za 2008r. to 24.875 50 zł

j i ' T r r. K T O R

a/a AL



Stawiszyn 08.04.2009r.

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

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie odpowiadając na Wasze pismo
z dnia 30 marca 2009r,podaje poniżej informacje:

- Gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt schronisku dla
zwierząt w Kaliszu.

— Liczba zwierząt umieszczonych w schronisku w 2008r. Wynosiła 3 szt.
— Koszt umieszczenia za 3 szt.wynosił l .800,-zł.,płatny przelewem.

Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski



Uraąd Miejski
62-060 Stęszew
ul. Poznańska

REGON- 000531140
EKD -7511

W f

Stęszew, dn. 8 kwietnia 2009r.

Znak: Oś. 0717-10/09

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 30.03.2009r. dotyczący udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":

Bezdomne psy wyłapywane są przez pracowników gminnej jednostki Zakładu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie, a następnie przewożone do

schroniska w Przyborówku (gm. Szamotuły) prowadzonego przez Fundację „Radość

psiaka". Za opiekę nad przyjętymi zwierzętami gmina ponosi opłaty ryczałtowo - 2 500 zł

miesięcznie (do 15 psów). W 2008 roku w schronisku przebywały 2 psy z terenu gminy

Stęszew. Koszt realizacji zadania w 2008r. wyniósł 15 000 zł (umowa obowiązuje od

lipca 2008r.).

Sekret rz Gminy

•d Leśny



URZĄD GMINY
W S T R Z A Ł K O W I E

62-420 STRZAŁKOWO, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
tel. (063) 275 06 19, 275 06 77, fax (063) 275 02 62

www.strzalkowo.pl, e-mail: ug@strzalkowo.pl

GMINA

FAIR PLAY
2005

Strzałkowe, dnia 09.04.2009r.

OS.6052-13/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
ul. Garncarska 3 7A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 30 marca 2009r., w sprawie udzielenia

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie informujemy, że w/w zadanie

realizowane jest w ramach Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada własne schronisko dla bezdomnych

zwierząt, o bliższe informacje należy się zwrócić do w/w Związku z siedzibą w Słupcy,

ul. Sienkiewicza 16, tel. (063) 2743676.

a/a.



URZĄD GMINY
62-002 Suchy Las

ul. Szkolna 13
tel 061/8926-251 tax 061/8125-212

NIP 777-14-69-655

GROS 6078/01/09

Suchy Las 02.06.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. Urząd Gminy
Suchy Las, udziela informacji z wykonania zadania publicznego, z zakresu
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Suchy Las w
2008 roku.

Zwierzęta bezdomne, które zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod
której opieką zwierzę dotąd pozostawało, są wyłapywane przez Straż Gminną
w Suchym Lesie i tego samego dnia przewożone do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Swarzędzu, prowadzonego przez Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami w Poznaniu.

Na terenie gminy Suchy Las, w 2008 roku wyłapano 46 bezdomnych
psów, które zostały przekazane do schroniska.

W 2008 roku gmina Suchy Las, miała zawartą umowę na realizację
zadania publicznego, z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na
terenie Gminy Suchy Las, z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, Zarząd
Okręgu w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 250. Na realizację togo zadania
była przeznaczono dotacja w kwocie 30\ 000,00 zł, która w całości została
przekazana na w/w Towarzystwo.



W" Strona l z l

Od: "Irena Koczorowska" <ochronasrodowiska@sulmierzyce.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 9 kwietnia 2009 14:52
Temat: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w 2008 roku na terenie
miasta Sulmierzyce pow.krotoszyński nie przeprowadzano wyłapywania
bezdomnych zwierząt.Miasto posiada podpisana umowę na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z Burmistrzem Krotoszyna prowadzącym Schronisko
dla Zwierząt w Krotoszynie. Koszt utrzymania l psa w schronisku wynosi
85 zł/ m-c. W 2008 roku nie poniesiono kosztów związanych z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, inspektor Irena Koczorowska

2009-04-09



Swarzędz
l:'^ ' r

Swarzędz, 7 kwiecień 2009

ROS.7082-0001/001/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania

W związku z Państwa pismem z dnia 30 marca b.r. w sprawie udzielenia informacji
odnośnie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Miasto i Gminę
Swarzędz w 2008 roku, informujemy co następuje.

W ubiegłym roku Gmina Swarzędz miała podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Poznaniu, z siedzibą na ul. Grunwaldzkiej 250
w Poznaniu na:

doraźne odławianie zwierząt stwarzających zagrożenie dla ludzi i zwierząt; zwierząt
podejrzanych o wściekliznę; zwierząt bezpańskich przebywających na terenie
zapowietrzonym (wścieklizna)
prowadzenie konsultacji i oględzin zwierząt zgłaszanych jako podejrzanych (chorych),
które po wykonaniu ww czynności z weterynaryjnego punktu widzenia nie są chore i nie
są w związku z tym odławiane

Teren ujęty w umowie obejmuje Miasto i Gminę Swarzędz. Odłowione zwierzęta
zostają odtransportowane do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Dworcowej 3 w Swarzędzu, a
w zależności czy sytuacja tego wymaga - uśpione.

W omawianym roku, do odłowienia zostały zgłoszone 48 psów i 13 kotów.
Poniesione koszty w związku z przedmiotową sprawą na rok 2008 wyniosły 11.930,00

zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści zł 00/100 gr). Stawki za poszczególne
czynności zostały określone w umowie. Płatności regulowane były fakturą, na której
wyszczególnione zostały sztuki zwierząt odłowionych i przetransportowanych do schroniska.

Otrzymują:

Adresat
- a.a Z upoważn

Pierwszy
Miasta '.

Sprawę prowadzi
Magdalena Michalak
'" ~W!W*j"h "s

.Jia Burmistrza

dz

tel. OOH5-12-403 pok. 115

Urząd/Miasta i Gminy/Rynek 1, 62-020 Swarzędz, tel. (061) 65 12 222, fax (061) 65 12 211, burmistrz@swarzedz.pl, www.swarzedz.pl



URZĄD MIASTA l GMINY
Pl. Wolności 19 (1)

64-82O Szamocin
tal. centr. (0-67) 28-48-003

tel./fax (0-67) 28-48-065
•voj. wielkopolskie, Regon 000530353

Oś 0114/20/09

W*7

Szamocin, dnia 14.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

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

1. W roku 2008 gmina Szamocin posiadała stała umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla

Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejowie. „YET-AGRO SERWIS" ul. Myśliwska 1A/6, 64-700

Czarnków.

2. W 2008 r. schwytano jednego psa na terenie gminy Szamocin,

3. Koszt utrzymania w/w psa wyniósł 936,57 zł, rozliczenie następowało po każdym miesiącu

pobytu.

Zastę: rmistrza

D.M



WR 7080-.?../09 Szamotuły, dnia 06.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, w nawiązaniu do wniosku z dnia 30 marca 2009r. udziela

informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, jn.:

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

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gminne Schronisko dla zwierząt zlokalizowane w Parku Edukacji Przyrodniczej w miejscowości

Przyborówko, w 2008r., było prowadzone przez organizację pozarządową - Fundację na rzecz

Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka" z siedzibą w Szamotułach, a reprezentowaną przez

Prezesa p. Wandę Jerzyk. Realizacja zadania publicznego obejmuje prowadzenie schroniska i

organizowanie opieki nad bezpańskimi zwierzętami, prowadzenie działalności edukacyjnej w

zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, edukację i wychowanie proekologiczne

dzieci i młodzieży w okresie od 01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2009r.

Nie zawarto stałych umów oraz nie udzielano zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Bezdomne, porzucone, wałęsające się psy były transportowane do schroniska przez zakład

budżetowy Urzędu Miasta i Gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej.



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

w 2008 roku?

Utrzymywanych na dzień 30.12.2008r.

psów

116

Kotów

20

przyjętych
zaadoptowanych
Poddanych eutanazji

padłych

zbiegłych

Poddanych sterylizacji

Zaszczepionych przeciw wściekliźnie

209
86
4

3

0

105

209

25
5
0

0

0

14

25

3. Jaki był w 2008r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

(jednorazowa za umieszczenie w schronisku ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką, inna)/

Ze środków budżetowych w 2008r. wydatkowano łączną kwotę 161.608,39 zł w tym:

Umowa na pobyt i opiekę 100.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2.539,17 zł

Energia elektryczna 4.640,93 zł

Zadania inwestycyjne 49.547,13 zł

Łapanie i transport do schroniska l .778,16 zł

Sterylizacja 3.103,00 zł

Za opiekę na zwierzętami przekazywano środki finansowe w formie czterech transz jednakowej

wysokości, zgodnie z zawartą umową.

Zup. BURMISTRZA
MIASTA I GMINY SEĄMOTUŁY

mgr Jara



URZĄD GMINY
62-865 S Z C Z Y T N I K I

pow. kaliski
lei. 0 6 2 7 6 2 5 0 0 1 , 76250 15, 7 6 2 5 2 7 4

!ax 062 762 52 74

OŚDGR.6000/ 4 109 Szczytniki,dnia 06.04.2009 r

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt " Argos "
Warszawa

Urząd Gminy w Szczytnikach w odpowiedzi na pismo tamt.
.z dnia dnia 30 marca 2009 informuje,że;

ad. l/ gmina Szczytniki w 2008 roku nie zawierała żadnej umowy ani nie
udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub
zapewnianie im opieki

ad.2/ brak danych

ad.3/ brak danych



A/P
URZĄD GMINY

64-930 SZYDŁOWO
powiat pilski Szydłowo, dnia 6 kwietnia 2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wniosku o udzielenie

informacji publicznej, informuję iż w 2008 roku Gmina Szydłowo miała podpisaną umowę

z Firmą „ YET-AGRO SERWIS" z siedzibą ul. Myśliwska l A/6 w Czarnkowie na

świadczenie usługi w zakresie „ wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy

z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w Pogotowiu dla Bezdomnych

Zwierząt w Jędrzejewie". Na koniec 2008 roku w Pogotowiu przebywało 30 bezdomnych

zwierząt z terenu Gminy Szydłowo. Koszt pobytu w Pogotowiu wynosił 5, 69 zł/dobę, koszt

przyjęcia 31, 06/zwierzę ( obejmuje szczepienia profilaktyczne, zabiegi weterynaryjne),

sterylizacja, kastracja, tatuaż 72,47 zł, za czas trwania akcji opłata wynosiła 72,47 zł/godzinę

bez względu na ilość pochwyconych zwierząt.

ZASTĘPC-^WÓJTA
Otrzymują:

adresat,

2. a/a.

Sporządziła:
A.Komenderska
Tel.067211 5536



URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE
ul. Kleczewska 15,62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198

e-mail: umslesin@pro.onet.pl www.slesin.pl

Ślesin dnia 14.04.2009 rok

SPR .6120/1709

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

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie przesyła Państwu informację na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami " :

1.Gmina Ślesin udzielała zleceń na opiekę nad bezdomnymi psami Towarzystwu Opieki
nad Zwierzętami z siedzibą w Koninie 62-510 przy ul. Gaj owej 1.
2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Koninie utrzymuje 20 sztuk psów z terenu
gminy Ślesin.
3.Koszt realizacji całego zadania za opiekę nad bezdomnymi psami jest oparty na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających w schronisku i wynosił w roku 2008 około 36 .000,00 zł.

Sporządziła:
Beata Majdzińska
Inspektor ds. rolnictwa i promocji
Tel./63/2704-011 ,wew.!9

mgri



URZĄD MIEJSKI
Śrnu^a

64-030 Śmigieł, pt.WG^a Polskiego 6

te! ;OS5) 5180-003

REGON ooos3*»so ** 698-U Śmigieł, dnia 15 kwietnia 2009 roku
SM.5231-1/09

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

W związku przesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" przesyłam poniżej przedmiotową informuj ę:

1. W 2008 roku Gmina Śmigieł nie miała podpisanej umowy z żadnym podmiotem na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zadanie to wykonywane było przy pomocy służb

Burmistrza Śmigła. W roku 2008 opieka weterynaryjna zapewniona była przez

Prywatną Lecznicę Weterynaryjną z siedzibą w Śmigłu, przy ul. Kościuszki 46 - na

zlecenie. W lutym 2009 roku Gmina Śmigieł podpisała z w/w lecznicą umowę roczną

na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami wolno żyjącymi i bezdomnymi

występującymi na terenie Gminy Śmigieł.

2. Liczba zwierząt (psów) wyłapanych w roku 2008 wyniosła 18 sztuk. Przekazanych

pod opiekę nowym właścicielom w roku 2008 wyniosła 12 sztuk. 4 psy oczekują na

znalezienie nowego opiekuna. Ponadto 2 psy są na stałym utrzymaniu Gminy.

3. Koszty realizacji całego zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem" wyniosły za 2008 rok - 12.687,47 zł.

ZASTĘP^ BURMISTRZA

CW/RSZ

Wiesława Mdi ak-Kraczewska



Śrem, 7 kwietnia 2009 r.

,HJ MIEJSKI w ŚREMIE
Pl. 20 Października l

63-100 Śrem

PRK.GK.7080-9/09

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

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Śremie, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 r. uprzejmie
informuje, co następuje:

ad. 1. Gmina Śrem w 2008 r. miała podpisaną umowę z Fundacją "Dr Lucy"
z siedzibą w Śremie na realizację zadania publicznego: prowadzenie
Między gminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochronę
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ, Wlkp.,
gminy Dolsk, gminy Brodnica, gminy Czempiń, gminy miejskiej Kościana.

ad. 2. W okresie od l stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. do
Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju
przyjęto 325 bezdomnych psów, z czego wydano do adopcji 290 psów, 8
psów zostało poddanych eutanazji. Na dzień 31 grudnia 2008 r. w Schronisku
przebywały 62 psy.

ad. 3. Na realizację zadania związanego z prowadzeniem Międzygminnego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju w 2008 r. gmina Śrem
przekazała dotację w wysokości 97.500,00 zł, w której zgodnie
z porozumieniem międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla
bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami,
polegającego na rozbudowie i eksploatacji między gminnego schroniska dla
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URZĄD Ml EJ SK

w Środzie Wielkopolskiej
REFERAT ROLNICTWA

l OCHR. > vv ŚRODOWISKA Środa Wielkopolska, dnia 14.04.2008r.

RiOS-7080/12/2009

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Referat
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej przesyła
poniżej odpowiedzi na Państwa zapytanie:

1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i nadzór nad wyłapywaniem psów sprawowało
w 2008r. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami. Wyłapywaniem zwierząt zajmowała
się Firma Usługowa Krzysztofa Grzesieckiego, ul. Leszczyńskich 4A, 63-000 Środa
Wielkopolska.

2. Na początku stycznia 2008 roku stan zwierząt w schronisku wynosił 69 sztuk.
W 2008 roku przyjęto 72 psy. Do adopcji oddano 96 psów, 29 psów to tzw. utrata,
czyli psy te padły lub uległy eutanazji. Stan zwierząt na koniec 2008 roku to 61 psów.

3. Za odłów bezpańskiego psa Gmina płaciła 103,70 zł, w 2008 roku wydano na ten cel
7466.40 zł. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami v/ schronisku Gmina
przeznaczyła dotację w wysokości 67500,00 zł.

ISAntkowiak



URZĄD GMINY
ul. Ułańska 4

64-115 Śwlęciechowa
e! 065 533 3510. faks065 529 9548

ROiG. 6052-4/09

Swięciechowa, 2009-04-09

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

Urząd Gminy Swięciechowa odpowiadając na wniosek o udzielenie
informacji publicznej informuje, że w 2008 roku gmina nie miała podpisanych
stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Gmina posiada 2 boksy a
nieliczne wyłapane bezdomne zwierzęta są tam przechowywane do czasu ich
zagospodarowania, koszt utrzymania gmina pokrywała z środków własnych.

mgr

J.R.
Icarek
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U R Z A O <J M I N V

TARNÓW O PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, te!. 061 8146221

62-080 Tarnowo Podgórne
woi. 'wieikoooiskie n7'1

Tarnowo Podgórne 16 kwietnia 2009 r.
WIOŚ. 7080 -1/09

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

Odpowiadając na Pismo w sprawie udzielenia informacji nt. „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu" Wydział Inwestycji i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym informuje, że w 2008 r. Gmina
miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki z WET- AGRO SERWIS Czarnków ul. Myśliwska l A/6. Ilość zwierząt
utrzymywanych na koszt Gminy kształtuje się średnio na poziomie 45 - 50 szt.
miesięcznie. Co miesiąc wyłapywanych jest ok. 4- 5 szt. zwierząt.
Koszt wyłapywania i utrzymywania zwierząt w 2008 r, wyntó$LlQ,2,012,07 zł. Forma
płatności oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

INSPEKTOR
. , ds Ochrony Przyrody

w Wao^nwBlycji i 0;hrony Środowiska

mgr
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U R Z Ą D G M I N Y

ul. Zwycięstwa 2
77-416 T A R N Ó W K A

tel./fax (067) 266 40 02
Kjlp 767-14-15-708

Rol.7080/1/09 Tarnówka, dnia 06.04.2009r.

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

Dotyczy: wniosku o dzielenie informacji publicznej „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie".

Poniżej podaję się informację w powyższym temacie:

1. dot. pkt. l
Gmina Tarnówka posiada umowę na zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt z
VET - AGRO SERWIS ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków, oraz zleca
wyłapywanie dla tego podmiotu,

2. dot. pkt. 2
W 2008r utrzymywanych jest 2 psy.

3. dot. pkt. 3
1 /

W 2008r wydatkowano l .691,45 złotych, forma płatności - oparta na bieżącej / '
ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

1. Adresat
2. a/a



XJRZĄD MIEJSKi
T R Z C I A N K ł

ul.Sikorskiego 7
64-980 T R Z C I A N K A

Trzcianka,2009-04-09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. dot. udzielenia informacji
publicznej informuję, co następuje:

l/ Gmina Trzcianka w 2008 r. miała podpisaną stałą umowę na utrzymanie
w schronisku i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą Vet-Agro-Serwis,
ul.Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków;
21 w 2008 r. zostało wyłapanych: 118 psów i 93 kotów;
3/ koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł kwotę w wysokości
96 513 zł, formą płatności był ryczałt miesięczny.

D.K

Rolnbfy/ałOchtony
i e równi k Referatu ^

Środowiska f

/Zbigniew Chojnacki)



U- «M52) 78* 5^ fcxVi7< Trzcinica dn. 07.04.2009r.

Nr-RGG-6060/08/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS :286138

ul. Garncarska 3 7A.

04 - 886 Warszawa.

W odpowiedzi na Państwa pytania w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt Urząd Gminy w Trzcinicy odpowiada:

1. Gmina nie posiada żadnych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt.

2. Nie było.

3. Nie było.

Z poważaniem

a/a.

Sp.J.Ż.



Urząd Miasta i Gminy w TYzemesznie
ul. Gen.^Henryka Dąbrowskiego 2

62 - 240 Trzemeszno
N1P 557-000-61-72, REGON 000530123
tel. 061/415-43-06, fax 061/415-44- i 2

Trzemeszno, 14.04.2009 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

uprzejmie informuję, że:

1. Gmina Trzemeszno posiada umowę z Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt zgodnie z uchwałą Nr 247/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o

dalszym postępowaniu z nimi.

2. W 2008 r. zostało wyłapanych i dostarczonych do schroniska w Gnieźnie 8 psów.

3. Koszt wyłapania i dostarczenia psów przez Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne

wyniósł 440 zł. wg cennika ustalonego umową. Natomiast za opiekę Gmina Trzemeszno

ryczałtowo zapłaciła Schronisku dla Zwierząt Bezdomnych w Gnieźnie kwotę 4.400,00 zł. Oprócz

wsparcia finansowego Gmina stara się współpracować ze Schroniskiem celem zapewnienia jak

najlepszej opieki dla zwierząt bezdomnych.

TRZ
Krzy,



U RŻĄ?,- i l S i N VI MIASTA
&2~ 740 Tuliszków

Plac Powstańców Styczniowych l
powiat turecki, woj. wielkopolskie

tel.063279-31-16
-12-

RRG.RM 7080/1/2009

VIP

Tuliszków, dnia 14.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca

2009 roku Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie uprzejmie informuje:

1. W roku 2008 Gmina Tuliszków miała umowę z PGKiM Turek, które jest

właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Liczba utrzymywanych w 2008 roku bezdomnych zwierząt wyniosła 18 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 35 133,13 zł.

B S j R M I S T R Z



IV F

URZĄD MIEJSKI w TURKU
ul. Kaliska 59

Turek, dnia 02-04-09

IDG. 7080/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
Ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta w Turku w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 dot.

udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"

informujemy, że Gmina Miejska Turek w 2008-02-20 podpisała umowę

z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku na

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Turku.

Liczba przetrzymywanych zwierząt w schronisku na dzień 31-12-2008 to 65

psów oraz l kot, koszt utrzymania schroniska w roku 2008 wyniósł 221 770,09

zł, płatność realizowana była na podstawie faktur wystawionych co miesiąc

zgodnie z prowadzoną ewidencją zwierząt przebywających w schronisku.



s Wapno, 9 kwiecień 2009 r.
woj. wielkopolskie

0 0 0 5 4 6 3 2 5

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą poniżej przekazuję informację:

1.Gmina Wapno posiada podpisaną umowę z firmą YET-ARGO SERWIS z Czarnkowa.

2. W 2008 roku Gmina Wapno :
a) utrzymywała jednego psa w schronisku v: Czarnkowie,
b) utrzymywała dwa psy w pogotowiu dla zwierząt w Trzciance, dla których znaleziono

opiekunów,
c) dla czterech psów znalazła opiekunów od zaraz,
d) aktualnie utrzymuje trzy psy.

3. W 2008 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 2820,25 zł.
Zgodnie z zawarta umową opłata za opiekę nad zwierzętami uiszczana jest co miesiąc.

POD i

iżehr.

SfPEKTOR

f
Bożen/: Stachowłak
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.i 0 - 6 7 1 ,
NiP766-n-v. Wągrowiec 3.04.2008r.

IGP.Zp. 6944-1 709

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

Urząd Gminy w Wągrowcu nawiązując do Waszego pisma w sprawie
udzielania informacji publicznej o sposobie i skutkach wykonywania zadania „ Opieka
nad bezdomnymi zwierzętamiHch wyłapywaniem" informuje że;

1. Gmina Wągrowiec posiada podpisaną umowę z Wet- Agro Serwis 62-920
Czarnków ul. Myśliwska l A/6. Wyłapywane bezdomne psy utrzymywane są w
pogotowiu dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejowie.

2. Łącznie w 2008 roku wyłapano 14 bezpańskich psów a koszt wyłapywania i
utrzymywania w pogotowiu w Jędrzejowie wyniósł 22,035,35 złotych brutto.

3. Odpłatność Gmina regulowała na podstawie umowy i bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w pogotowiu.

KS J
A,

in\. Przemysław Maichrzak



URZĄD MIEJSKI
62-100 WĄGROWIEC

ni Kościuszki 1«>A
Tef 067/262-15-22 Fax 262-03-25
NJP766-10-87-125 REGON 000526593

Wągrowiec, dnia 4 kwietnia 2009

OS. 6076 / 1 / 09

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

dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej .

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie " przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
Urząd Miejski w Wągrowcu poniżej podaje informacje na zadane pytania:

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

Gmina Miejska Wągrowiec posiada podpisaną umowę z firmą" VET - AGRO
SERWIS " ul. Myśliwska 1A/6 , 64 - 700 Czarnków na stałą usługę w zakresie
wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu miasta Wągrowca wraz z
przetransportowaniem i przetrzymaniem zwierząt w Schronisku dla Zwierząt
Bezdomnych w Jędrzejewie.

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

Wg. stanu na koniec 2008 roku w schronisku jw. przetrzymywano 7
bezdomnych psów.

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

Koszty poniesione przez gminę związane z wyłapywaniem, transportem i
przetrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku w 2008 roku wyniosły 29.086 zł.

IVH T R

mgf inż. ^Stanisław W/czynsTn



w WIELEMU
u i . K o a c i u . s z k i 34

84-730 W I E L E Ń

Wieleń,2009-04-17

S.7080-1/09

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 30 marca 2009r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 ze zm.), wyjaśniam:

1. Gmina Wieleń w 2008r. posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz opiekę na nimi z przedsiębiorstwem YET-AGRO SERWIS,
ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków.

2. Ilość zwierząt wyłapanych oraz utrzymywanych przez Gminę Wieleń w 2008r.:
zwierzęta przyjęte do schroniska w 2008r.- 31,
zwierzęta przebywające z 2007r. - 18,
zwierzęta oddane do adopcji - 14,
zwierzęta padłe - 8,
zwierzęta poddane eutanazj i - 3,
zwierzęta utrzymywane na koniec grudnia 2008r. - 24.

3. Całkowity koszt wyłapywania oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt w 2008r.
wyniósł 60 384,71 zł, wynikający z miesięcznych rozliczeń na podstawie bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Otrzymują:
1. Adresat;
2. A/a.

MW/MW



URZĄD MIASTA i GMINY
64-05'0 WIELICHOWO

ui. Rynek 10
tel 061 4433001, tax 001 44 33 082

www.wieliO •. "jwo. pi
e-mail: urzad r̂ „elichowo.pl

R£G. 000531111 IM.P 788-00-19-796

Nr 7080/1/2009

Wielichowo, dnia 07.04.2009r.

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

Dotyczy: informacji w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
Pismo z dn. 30.03.2009r.

Urząd Miasta i Gminy Wielichowo w odpowiedzi na Wasze pismo w przedmiotowej
sprawie, uprzejmie informuje, że:

Na terenie Gminy Wielichowo sporadycznie występowały przypadki chwilowego
pojawienia się psów bez opieki.

Wyłapaniem, utrzymaniem i ustaleniem właścicieli psów, które same opuściły miejsce
utrzymywania ich, zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Wielichowie, który po ustaleniu właściciela psa informował go o miejscu przebywania psa.
Psy te z miejsc przebywania zabierali właściciele psów, którym przypominano o warunkach
utrzymania i opieki nad zwierzętami.

Urząd Miasta i Gminy Wielichowo posiada w przygotowaniu Uchwałę w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wielichowo.

1. UMiG Wielichowo w roku 2008 nie miała podpisanej stałej umowy i nie udzielała zleceń
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. Liczba wyłapanych i/lub przetrzymywanych na koszt gminy psów wynosiła zero sztuk

3. Gmina Wielichowo w roku 2008 nie poniosła żadnych kosztów w realizacji zadania
„opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

Otrzymuje:
1) Egz. nr l - adresat,
2) Egz. nr 2 - a/a.

PODINSPEKTOR
ds. Inwestycyjnych i/foz^jaju Lokalnego

mgr mi. Waldemar Paluch



URZĄD GMINY W f
w Wierzbinku
62-619 Sadlno

R. 000547081 NIP 666-13-02-095

Wierzbinek, dnia 21.04.2009 r.
OŚiZP-6134/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. 6ancarska 37A
04-886 Warszawa

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków

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

™ Gminy w Wierzbinku informuje, iż:

- gmina nie miała w 2008 r. stałych umów, ani nie udzielała zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki,

- w 2008 r. nie odnotowano żadnego przypadku wyłapywania i utrzymywania na koszt

gminy bezdomnych zwierząt,

a/a
TW



P Strona l z l

Argos/BOZ

Od: "Krzysztof Grabsztunowicz" <k.grabsztunowicz@wijewo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 7 kwietnia 2009 10:06
Temat: "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w Gminie Wijewo

Odpowiadając na państwa pytania dotyczęce opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania
informujemy, że:
1. Nie mamy podpisanej umowy na wyłapywanie zwierząt i na ich opiekę.
2. W roku 2008 wyłapaliśmy 3 bezdomne psy, dwa z nich trafiły ponownie do właścicieli jeden został oddany
do gospodarza.
3. w roku 2008 nie były przewiodziane koszty na realizację powyższych zadań. Wyłapywaniem zajmuje się
straż pożarna, a przetrzymujemy bezdomne psy w matalowych kojcach na terenie należącym do gminy.
Opiekę nad nimi sprawuje pracownik urzędu.

z poważaniem
Krzysztof Grabsztunowicz
Kierownik Wydziału Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2009-04-07



V-Wovv^v£2

* wlo«) *•5°*5 Wilczyn, dnia 08.04.2009 r.
Nr OTK 6032-21/09

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30.03.2009 r. o udzielenie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie", na podstawie ustawy z dnia 6 września z 2001 r. o dostępie

do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz 1198) informuję:

1. Gmina Wilczyn w roku 2008 nie miała zawartej stałej umowy i nie udzielała zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki na terenie naszej gminy

zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie.

2. W roku 2008 na terenie gminy Wilczyn, na interwencję mieszkańców wyłapano 8 psów

z czego 4 psy wydano mieszkańcom,! pies zdechł.

Na dzień dzisiejszy 3 psy przebywają na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Wilczynie. Zwierzęta te maja zapewnioną stałą opiekę, pożywienie i schronienie.

3. W 2008 r. zakupiono 230 kg suchej karmy za kwotę 449, 90 zł.

Z poważaniem

WÓJT
/li'i f i i * *>

/lVlli l t-Ł----/ mgr Stanisław Wiechecki



Strona ! z

Argos/BOZ

Od: <srodowisko@witkowo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 10 kwietnia 2009 09:12
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że w 2008r. mieliśmy
podpisane porozumienie z Miastem Gniezno w celu powierzenia realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
psom. Gmina i Miasto Witkowo zobowiązała się do dostarczenia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.
Kawiary w Gnieźnie wyłapanych psów z terenu naszej gminy. W 2008 roku dostarczono do Schroniska Zwierząt cztery
psy. Koszt realizacji całego zadania wynósł 4.400zł, w porozumieniu zagwarantowano odbiór 10 psów z terenu gminy, a
formą płatności była opłata ryczałtowa.

Piotr Janowicz

2009-04-10



Urząd
Gminy Władysławów
62-710 Władysławów, ul. Rynek 43

tel., fax: (0-63) 279 50 03
ug@wladyslawow.pl

www.wladyslawow.pl

Władysławów, dnia 07.04.2009r.

OŚ 7082 -25/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. Urząd Gminy Władysławów informuje, że

posiada umowę zawartą w dniu 17.08.2006 r. w Turku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo. o. w Turku, ul. Polna 4 zarejestrowanym w Sądzie

Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy KRS za Nr 0000162254 reprezentowanym

przez Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego - Józefa Andrzej e wskiego, V-ce Prezesa Dyrektora

ds. Technicznych - Mirosława Wypiorą a Gminą Władysławów reprezentowaną przez Wójta

Gminy - Krzysztofa Zająca która określa warunki wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych

zwierząt w schronisku.

W 2008 r. Gmina przekazała do schroniska 13 psów, które nie posiadały właścicieli. Koszty

utrzymania wyniosły 19.029,76 zł. Podstawą do dokonania zapłaty była faktura vat z dołączonym

wykazem psów aktualnie przebywających w schronisku.

Ponadto Gmina Władysławów prowadzi akcje „przygarnij pieska" w ramach której Wójt

Gminy każdemu kto przygarnie bezdomnego psa z terenu naszej Gminy oferuje budę i 40 kg karmy.

W pomoc bezdomnym zwierzętom zaangażowała się również młodzież naszej Gminy, która brała

czynny udział na festynach organizowanych przez Urząd Gminy. Młodzi ludzie przygotowywali

kanapki ze smalcem, oraz placki domowego wypieku, które sprzedawali przybyłym mieszkańcom.

Natomiast młodzież w szkole wykonywała różne gadżety, które zostały sprzedane rodzicom na

wywiadówkach. W ten sposób zarobione pieniądze przekazali do schroniska na rzecz bezdomnych

psów.
WOJ

sztof Zając



U RZĄD Wolsztyn, dnia 27 kwietnia 2009 r.
w Wolsztynie

Rynek 1,64-200 WOLSZTYN

RGK-6042-1/2009

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

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat „opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" Urząd Miejski w Wolsztynie uprzejmie

informuje, że w 2008 r. podpisał umowę na wyłapywanie bezpańskich psów

z prywatnym przedsiębiorcą panem Przemysławem Maraszkiem.

W 2008 r. wyłapano 23 bezpańskich psów, z których 17 zostały umieszczone w Przytulisku

dla zwierząt w Ruśćcu prowadzonego przez Fundację na Rzecz Bezdomnych Zwierząt

„Radość Psiaka", 6 zostały przewiezionych do schroniska w Swarzędzu.

Koszt wyłapania jednego pas wynosi 50,00 zł. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r.

wyniósł 1150,00 zł (23 x 50,00 zł).

u p. BUiifUfsi.RZA

Barbara R
Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU

olnlctwn i Gospodarki Kornitnnir
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Września, 15 kwietnia 2009 r.

WRZEŚNIA

. WSM.5230/1 -5.1/09
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
'ARGOS'
GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA

.

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni w odpowiedzi na Państwa

pismo dotyczące sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyła

informację za w 2008 r Schroniska dla Zwierząt we Wrześni.

Informacja

Schronisko dla zwierząt we Wrześni jest jednostką organizacyjną Gminy
Września. Jego organizacje oraz zasady działania określa regulamin ustalony
przez Radę Miejską z dnia 26.06.1997 r. (Uchwała XXXV/254/97) oraz Ustawa
o ochronie zwierząt z dnia 2 sierpnia 1997 r.

Schronisko znajduje się we Wrześni przy ul. Sikorskiego 38.
Czynne jest dla klientów oraz odwiedzających:
poniedziałek - piątek 8°° - 12°°
sobota, niedziela i święta 8°° - l O00

Schronisko usługi dotyczące wyłapywania, przewożenia i przyjmowania
bezdomnych zwierząt wykonuje całodobowo pod numerem telefonu:

0500191039.
od momentu zgłoszenia oznakowany samochód interwencyjny schroniska zobowiązany jest podjąć
interwencje w czasie l godziny.

Od 2004 r swoim działaniem schronisko obejmuje oprócz gminy Września, gminę
Miłosław oraz Nekla. W 2005 roku nastąpiło kolejne rozszerzenie działalności schroniska na
gminy Kołaczkowo i Pyzdry. W ramach porozumienia schronisko zobowiązane jest do:

U RZ Ą D MIASTA l GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 436 08 80, sekretariat (061) 436 05 00, fax. (061) 436 25 00
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl. www.wrzesnia.pl



wyłapywania zwierząt bezdomnych, wałęsających się, porzuconych, zwierząt
odebranych decyzją Burmistrza, zwierząt stanowiących zagrożenie dla ludzi,
patologicznie agresywnych;
transport zwierząt do schroniska;
przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku;
zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków pobytu w schronisku
z zachowaniem podstawowych zasad zoohigieny i pielęgnacji;
zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej polegającej na: kontroli stanu zdrowia,
profilaktyce i leczeniu, zwalczaniu pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych;
uśmiercanie w cywilizowany sposób zwierzą nieuleczalnie chorych, ciężko
poszkodowanych w wypadkach oraz patologicznie agresywnych.
W sumie za zadania wymienione jak wyżej gminy partycypują w kosztach utrzymania

schroniska na roczną kwotę 38.150 zł. Działania te mają na celu obniżenie kosztów
ponoszonych przez wrzesiński samorząd,
(budżet na schronisko dla zwierząt w 2008 r. wynosił 87.250,78 zł)

Do prowadzenia schroniska i obsługi zwierząt zatrudnione są osoby przeszkolone w
zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt. W celu obniżenia
kosztów schronisko zatrudnia dwie osoby w ramach zastępczej służby wojskowej, których
koszty utrzymania pokrywa urząd marszałkowski oraz jedną osobę w ramach przygotowania
zawodowego.

Nadzór weterynaryjny nad schroniskiem prowadzi podmiot uprawniony do
świadczenia usług lekarsko - weterynaryjnych w ramach umowy podpisanej z Urzędem Miasta
i Gminy Września.

Lecznica dla zwierząt
B. Gołębiewski, A. Nowakowski
Września ul. Objazdowa 21
Schronisko wyposażone jest w chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok, które

w roku 2008 przekazywano są do zakładu utylizacyjnego Farmutil HS Spółka Akcyjna
mająca siedzibę w Śmiłowie ul. Przemysłowa, 64-810 Kaczory

Schronisko w obecnej chwili przygotowane jest do pełnej obsługi
110 psów. Średnio w schronisku przebywa ok. 140-150 psów.

Oprócz zadań regulaminowych schronisko brało udział w programach
profilaktycznych, festynach publicznych - współpracowano ze Strażą Miejską we Wrześni w
następujących programach:

„Uwaga-pies": cały rok szkolny

URZĄD MIASTA l GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 436 08 80, sekretariat (061) 436 05 00, fax. (061) 436 25 00
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl. www.wrzesnia.pl



Funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrześni często podejmują interwencje w przypadku zgłoszeń

dotyczących psów bezpańskich błąkających się po mieście, jak i pogryzień dzieci i dorosłych przez agresywne

psy. Wychodzącym naprzeciw tym zagrożeniom strażnicy miejscy wdrożyli do przedszkoli i szkół program

profilaktyczny „Uwaga - pies". Głównym celem, jaki stawiają sobie strażnicy miejscy to nauka poprzez

rozmowę, pokazy najmłodszym dzieciom odpowiednich zasad postępowania wobec psów w celu ustrzeżenia

się lub zminimalizowania ataku. Strażnicy miejscy do programu zaangażowali również Schroniska dla

Zwierząt we Wrześni. Główną maskotką programu stała się suczka doga - Rita, która chętnie uczestniczy w

zajęciach z dziećmi. Poprzez realizację tego programu strażnicy miejscy mają nadzieję, iż w ten sposób

uda się uchronić naszych najmłodszych uczniów przed groźnymi pogryzieniami.

Celem akcji było: dostarczenie informacji o pogryzieniach przez psy na przestrzeni ubiegłych lat,

dostarczenie informacji o sytuacjach, w których można wzbudzić w psie agresję, dostarczenie informacji

o prawidłowych zachowaniach obronnych wobec psa atakującego, dostarczenie informacji o wrzesińskim

schronisku.

Dość uczniów: ok. 500

„Z wizytą w schronisku miejskim": cały rok szkolny

Młodym miłośnikom zwierząt opiekun schroniska miejskiego Ireneusz Zawal oraz strażnik miejski Anna

Hedrych - Stanisławska opowiadają o działalności wrzesińskiego przytułku psiaków oraz przedstawiają ich

mieszkańców. Ku zaskoczeniu dzieci opiekun zwierząt przedstawia nie tylko psy zamieszkujące schronisko,

ale również małe kotki i króliczki. Informuje, iż we wrzesińskim schronisku przebywają również bociany,

sokoły a nawet jelenie i sarny. Te ostatnie trafiają zazwyczaj do schroniska po wypadkach

drogowych. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudzają maleńkie urodzone w schronisku 2 - tygodniowe

szczeniaczki mieszańce boksera oraz maskotka schroniska urocza suczka doga Rita, która daje się dzieciom

głaskać, tarmosić za uszy i chętnie pozuje z nimi do zdjęć. Uczestnikom akcji strażnik miejski dostarcza

informacji

o pogryzieniach przez psy na przestrzeni ubiegłych lat, o sytuacjach, które mogą w psie wzbudzić agresję oraz

o prawidłowych zachowaniach obronnych wobec psa atakującego. Przypomina również o prawidłowym

wyposażeniu milusińskiego podczas spaceru w smycz i kaganiec. Z wizyty na schronisku miejskim dla

zwierząt dzieci uczestniczące w akcji są zawsze bardzo zadowolone i obiecują, iż spróbują namówić swoich

rodziców i kolegów do adopcji samotnych piesków ze schroniska.

Program skierowany do najmłodszych dzieci: przedszkolaków i szkół podstawowych.

Ilość uczniów: ok. 600

Dane dotyczące Schroniska dla zwierząt: za rok 2008 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Dane
Liczba zwierząt na koniec 2007 r.

Liczba boksów

Średnia liczba zwierząt: w boksie

Maksymalna liczba zwierząt, na jaką

Psy

88

45

3

120

Koty

4

2

8

URZĄD MIASTA l GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 436 08 80, sekretariat (061) 436 05 00, fax. (061) 436 25 00
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl. www.wrzesnia.pl



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

zostało

przewidziane schronisko

(zdaniem kontrolującego)

Liczba zwierząt przyjętych w 2008

r.

Liczba zwierząt na koniec 2008 r.

Liczba zwierząt adoptowanych w 2008

r.

Liczba zwierząt poddanych eutanazji

w 2008 r.

Liczba zwierząt padłych w 2008 r.

Liczba zwierząt zbiegłych w 2008 r.

Liczba zwierząt wysterylizowanych w

2008 r.

Liczba zwierząt zaszczepionych

przeciwko

wściekliźnie w 2008 r.

294

134

186

10

52

0

29

205

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

URZĄD MIASTA l GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 436 08 80, sekretariat (061) 436 05 00, fax. (061) 436 25 00
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl



URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU
89-300 Wyrzysk ul. Bydgoska 29
tel.(67) 286-24- 00, fax. (67) 286-26-26
email: urzad@wyrzysk.pl

Wyrzysk, dnia 6.04.2009r.

OR 0562-4/09

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

Urząd Miejski w Wyrzysku odpowiadając na pismo WP 216 z dnia
30.03.2009r. w sprawie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuje, że:

1. Urząd posiada podpisaną urno we na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
na usługi związane z prowadzeniem schroniska z Vet-Agro Serwis
ul. Myśliwska l A/6 64-700 Czarnków.

2. W 2008 roku do schroniska trafiło 17 psów i l kot.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 roku to kwota 16773,19 zł oparta na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką w schronisku.
Należność za wykonaną usługę jest płatna przelewem każdego miesiąca.

Sporządził:
Andrzej Sadłowski-Komendant SM
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OŚ.03050/2/09 Wysoka, dnia 6.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej dot.
„ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Miasta
i Gminy w Wysokiej informuje, że koszty za wyszukiwanie informacji oraz
przesłanie drogą pocztową wyniosą 14,35 zł.

Opłatę należy uiścić na nasze konto nr 348940 0007 0000 0169 2000
0022 BS Wysoka.

Po dokonaniu opłaty informacja zostanie przekazana na wskazany adres.
Koszty zostały naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat za
udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania
opłat. ( Dz. U. Nr 114, póz. 788).

~ . moT ,„x.. Marek
Otrzymują:
1.adresat
2.a/a



URZĄD GMINY
u!. Kujańska 5

77-424 Zakrzewo
woj. wielkopolskie

Zakrzewo, dnia 06 kwietnia 2009 r.
Nr GKM.7080-1/09

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

Dób/czy: opieka nad bezdomnymi zwierzętami,

Urząd Gminy w Zakrzewię informuje, że od 2006 r. posiada zawartą
umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich opiekę w schronisku dla zwierząt
z firmą Vet-Agro Serwis, ul. Myśliwska la/6, 64-700 Czarnków. W roku 2008 do
schroniska trafiło z terenu Gminy Zakrzewo 11 bezdomnych psów. Koszt utrzymania
zwierząt w roku ubiegłym wyniósł 15.600 zł i oparty był na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku.
Osoba prowadząca sprawę: Tadeusz Dywel - tel, 067 266 70 75,
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Urząd Gminy
ul.ŚradzkaS

ź 63^020 Zaniemyśl Zaniemyśl, dnia 16 kwietnia 2009r.
woj. wielkopolskie

NIP 736-10-43-224 REGCN 000548302

Nr6134/2/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami - Urząd Gminy w Zaniemyślu informuje, że Gmina Zaniemyśl w roku 2008
miała podpisaną urno we na przyjmowanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddz. w Środzie Wlkp.
W roku 2008 z terenu gminy Zaniemyśl wyłapano i przekazano do schroniska 3 bezpańskie
psy. Koszt całego zadania wyniósł 700zł. - opłaty wnoszone są za każdego umieszczonego psa.

Zup.'

Barbara Cukłowska
p.o. Kierownik Referatu



Urząd Miejski w Zbąszyniu Biuro Ochrony Zwierząt
64-360 Zbąszyń, ul.Porucznika Żwirki 1 Fundacji Azylu pod Psim Aniołem

woj. wielkopolskie uL Gancarska 37a

04-886 Warszawa

Nasz znak: ROŚr-6052/8/09 data: 2009-05-04

Sprawa: udzielenie informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi psami

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie informacji na temat „opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" przewidzianej ustawą o ochronie zwierząt

informujemy, co następuje:

1. W 2008 roku Gmina Zbąszyń miała podpisane dwie umowy zlecenia z osobami

fizycznymi na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz z Zakładem Gospodarki

Komunalnej na transport tych zwierząt W/w zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt

do wyłapywania i transportu zwierząt.

2. Zwierzęta są wyłapywane głównie na interwencję lub zgłoszenie faktu przez

mieszkańców miasta i gminy. W 2008 roku wyłapano 25 sztuk psów, z czego

większość zostaje przekazana na ręce nowych właścicieli.

3. Koszt realizacji w/w zadania tj. wyłapywanie, żywienie, transport oraz opieka

weterynaryjna w 2008 roku wyniósł ok. 4 150 zł.

Z up. Burmistrza Zbąszynia
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GK-7015/f$09 Zduny,dnia 17.04.2009r.

URZĄD GMINY l MIASTA
63-760 Zduny, skr. poczł. 18

woj. wielkopolskie
0531128

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros'
Ul.Garncarska 37 A
04-886 W a r s z a w a

Urząd Gminy i Miasta w Zdunach w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30
marca 2009r informuje jak niżej:

l/ Od 14.04.2006 Gmina Zduny ma zawarte porozumienie
w sprawie partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania, remontów i
rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie. Psy są

wyłapywane przez pracownika gospodarczego gminy w obecności
opiekuna schroniska i przewożone następnie do schroniska.

21Z Gminy Zduny w roku 2008 do schroniska zostały oddane 4 bezdomne psy

3/Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 za opiekę i umieszczone w
schronisku bezdomne psy oraz opłata ryczałtowa na utrzymanie schroniska

w wyniósł 1275 ,00 zł

z poważaniem



U R Z Ą D . G M I N Y
77-400 ZLOTÓW, ui. Leśna 7

Złotów, dnia 2009-04-23
Gk-7062/67/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros'

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

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

1. W 2008 r. Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt
przedsiębiorcy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77 -
400 Złotów. Wszystkie zwierzęta na podstawie stałej umowy zawartej z „Vet-Agro-
Serwis" ul. Myśliwska l A/6, 64-700 Czarnków trafiały do schroniska w Pile.

2. W 2008 r. wyłapano na koszt gminy 7 bezdomnych psów, które przewieziono do
schroniska w Pile. Oprócz tych zwierząt gmina utrzymywała w 2008 r. 8 psów, które
trafiły do schroniska jeszcze w 2007r.

3. Koszt realizacji całego zadania związanego z wyłapywaniem i opieką nad
bezdomnymi psami w 2008 r. wyniósł 24.951,93 zł (opłata każdorazowa za wyłapanie
i transport psów oraz opłata na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku).

Z poważaniem

Wójta

'' ! Tomasz

Otrzymują:
(l) Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos", ul. Garncarska 37A, 04 - 886

Warszawa,
2. a/a.E.p.c.



URZĄD MIEJSKI
Al. Piasta l

77-400 ZLOTÓW
GK.IV - 7080/2/09

Zlotów, dnia 21 kwietnia 2009r.

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

Urząd Miejski w Złotowie odpowiadając 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 informuje:

1. Gmina Miasto Zlotów w 2008 roku miała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złotowie, ul.
Szpitalna 38 a umowę na zapewnienie opieki z Vet - Agro Serwis w Czarnkowie, ul.
Myśliwiecka la/6.

2. Na koszt gminy w 2008 roku, liczba zwierząt wyłapanych wyniosła 14 a
utrzymywanych 15.

3. W 2008 roku koszt realizacji całego zadania wynosił 21.529,32zł. Forma płatności
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem

Z u p v

Jcrzi,
Zastęj

5ur mistrza
e/czy k

ca FJurtnistrza



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138

POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zelazków,dn.06.03.2009 r.

IWS/6134/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS:286138

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Żelazko wie w związku z wnioskiem o udzielenie informacji
publicznej odpowiada na przesłane następujące pytania:
Ad l/.W 2008 r. bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy były kierowane do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu prowadzonego przez Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami Polsce Oddział w Kaliszu. Nie było stałej umowy
,schronisko przyjmowało zwierzęta na podstawie wcześniejszych uzgodnień
pisemnych i ustnych.
Ad 2/W 2008 r. na terenie gminy wyłapano i skierowano do schroniska 17
bezdomnych psów.
Ad 3/W 2008 r .koszt realizacji całego zadania wyniósł 8.000,00 - zł Każdorazowo
Schronisko wystawiało fakturę .

Jednocześnie nadmieniam, że gmina ma problem z realizacją zadania opieki
nad bezdomnymi zwierzętami, ponieważ nie jest w stanie wybudować i utrzymać
schroniska dla bezdomnych zwierząt na potrzeby gminy. Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu nie zawsze może przyjąć psy z terenu gminy ze
względu na niewystarczającą ilość miejsc.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Barańska
inspektor ds Infrastruktury Wiejskiej i Środowiska
/tel.062 7521859

Andrzej Nowak

TEL./FAX.: 062 / 769 10 08,062 / 769 10 09
www.zelazkow.pl



Żerków, dnia 22 kwietnia 2009 r.

URZĄD MIASTA l GMINY
63-210 ŻERKÓW

ul Adama Mickiewicza 5
tel.(062) 74030 ?4 f«x (062)740 36 2;
jvjlP6l7.ir!Ji«/r-i-i P nf!0r>2943?

Nr GKM 7080/1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. Urząd Miasta i
Gminy w Żerkowie podaje następujące dane za rok 2008 :

1. Umowę na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im opieki zawarto ze Schroniskiem dla
Zwierząt w Radlinie gm. Jarocin.

2. W roku 2008 wyłapano i zapewniono opiekę 16 psom.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł 15.000,00 zł przekazanych schronisku w formie dotacji.

mgr Janusz M
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URZĄD GMINY
63-604 Baranów, ul. Rynek 21
te). (0-62) 781-82-1*, fax 781-82-10

pow. Kępno
woj. wielkopolskie

Identyfikator 250855529
KIP 619-10-60-357

Baranów, 05-05-2009r.

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

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na
temat „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie ", przekazuje
się następujące informacje.

Gmina Baranów nie miała w 2008 roku stałej umowy na wyłapywanie i
zapewnienie dalszej opieki bezdomnym zwierzętom.
W roku 2008 tutejsza Gmina poniosła wydatki w kwocie 1040,78zł z tego na
urządzenie kojca na tymczasowy pobyt bezdomnych zwierząt oraz 66,00zł na
karmę dla bezdomnych zwierząt. Powyższy kojec nie był jednak w
minionym roku ani razu wykorzystany, a karma stanowi rezerwę dla
potencjalnych zwierząt do czasu umieszczenia w schronisku.

WJ.
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Urząd Gminy
Białośliwie, dn. 03.04.2009,

G.6052-4/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" informuję, iż:

l . w 2008 roku Gmina Białośliwie miała podpisaną umowę z firmą „YET-AGRO SERWIS"

z Czarnkowa na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w

schronisku dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejowie,

2. do schroniska został przekazany l bezdomny pies,

3. koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 583,67 zł. Forma płatności oparta była

na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, regulowana po zakończeniu

miesiąca, w którym zwierzę w tym schronisku przebywało.

j r G M I N Y
Itoti-a^^^

Otrzymują: <., inż, Franciszek Tamas

1. adresat

2. aa



Burmistrz Bojanowa Bojanowo, dnia 2009-05-04
ul. Rynek 12 Za zwrotnym dowodem doręczenia

63-940 Bojanowc

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

ROŚ.0717/17/09

Odpowiadając na wniosek z dnia 01.04.2009 r. o udostępnienie informacji publicznej
dot. „Sposobu i skutków wykonywania zadania" opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie informuje , że Gmina nie miała w roku 2008 na stałe umowy ani nie udzielała
zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Brak zbiorczych danych liczbowych o
zwierzętach wyłapywanych i kosztach utrzymania brak kosztów zadania .

Otrzymuje :
tP adresat.
2. a/a BUEJMlSTRZ

M.Józlęf futer

ED
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Buk, dnia 10.04.2009r.
Burmistrz

Miasta i Gminy Buk
woj. wielkopolskie

UMGMGK 6134/2/2009

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie uprzejmie informuję, że w
ubiegłym roku w tej sprawie Gmina podpisała porozumienie z Zakładem
Gospodarki Komunalnej w Buku. PracownikZGK jest odpowiedzialny za
wyłapywanie, opiekę, szukanie nowych właścicieli, nadzór weterynaryjny i
pielęgnację zwierząt przebywających w doraźnym przytulisku. Koszt realizacji
całego zadania w 2008r. wynosił 45.734zł /w tym 18.000 zł zakup niezbędnego
w przytulisku kontenera/ forma płatności za opiekę oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką w 2008r. wyłapano 36 psów.

Burmistrz
Miaąta, i

mgr Stanisław Filipiah
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