
URZĄD GMINY w BABIAKU

62-620 BABIAK, Plac Wolności 5, pow. kolski, woj. wielkopolskie
tel/fax (0-63)27-11-071, (0-63)27-11-624, tel. (0-63)26-16-047
NIP: 666-201-30-80 REGON: 000533021

KM-VI.6140.1.2012 Babiak, 10 kwietnia 2012

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

Urząd Gminy w Babiaku odpowiadając na pismo z dnia 02.04.2012 r. dotyczące

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

nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie

zwierząt informuje, że:

• w 2011 r. zadania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia

im należytej opieki, Gmina Babiak realizowała we własnym zakresie poprzez służby

komunalne. Mimo podjętych działań organizacyjnych i administracyjnych Gmina

Babiak do chwili obecnej nie zawarła umowy ze schroniskiem na przyjęcie zwierząt

bezdomnych z terenu gminy. Schroniska działające na terenie Województwa Wielkopolskiego

nie są zainteresowane podpisaniem umowy na umieszczanie zwierząt z terenu naszej Gminy

w ich placówkach, ponieważ nie posiadają warunków, by przyjąć kolejnych podopiecznych.

• na terenie Gminy w roku 2011 utrzymywanych było 11 sztuk bezdomnych zwierząt

/psów/. Zwierzętom zapewniono opiekę weterynaryjną. Jednocześnie prowadzono

akcję poszukiwania nowych opiekunów dla nich - do adopcji oddano 5 psów.

• koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł 8.945,92 złote.

Sprawę prowadzi:
Stanisław Bąkowski
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Buk, dnia 17.04.2012r.
Burmistrz

Miasta i Gminy Buk
woj. wielkopolskie

MGK 6140/1/2012

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

Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami uprzejmie informuję, że na terenie naszej gminy bezdomne zwierzęta są wyłapywane

na podstawie porozumienia podpisanego z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Buku na terenie

którego znajduje się doraźne przytulisko dla zwierząt i jest zagwarantowana właściwa opieka.

Ilość wyłapanych psów w 2011 r. to 49 sztuk. Koszt realizacji zadania, który ponosi gmina

jest uzależniony od bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką i koszt ten za

2011 rok wyniósł 73.000 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Buk

mgr Słamsiaw Fdipiak



 
Argos/BOZ  

Od: <emarkiewicz@chocz.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2012 11:33
Temat: informacja

Strona 1 z 1

2012-08-11

Odpowiadając na wniosek Państwa w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi uprzejmie informuję, 
że Gmina Chocz nie posiada stałych umów ani nie zleca nikomu wyłapywania zwierząt bezdomnych, lecz 
problem ten jest rozwiązaywany przy pomocy sołtysów, którzy znajdują opiekunów dla bezdomnych 
zwierząt i do tej pory nie było potrzeby przekazywać takich zwierząt do schronisk. W związku z 
powyższym gmina nie ponosi też żadnych kosztów z tym związanych. 
Z poważaniem 
Eugeniusz Markiewicz  





 
Argos/BOZ  

Od: "Grunty UG Czempiń" <grunty.ug@czempin.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
DW: <grunty.ug@czempin.pl>
Wysłano: 26 kwietnia 2012 11:44
Temat: opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

Strona 1 z 1

2012-08-13

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r., Urząd Gminy w Czempiniu niniejszym informuje, że:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest realizowane przez Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Gaju. 
2. W 2011 r. - 10 psów. 
3.W 2011 r. koszty 25 385,20 zł 



URZĄD MIASTAI GMINY CZERNIEJEWO
ul. Poznańska 8

62-250 Czerniejewo

Czerniejewo, 16.04.2012r.

SP.6140.7.2012.AK

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

w sprawie: wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

W odpowiedzi na pismo z 2 kwietnia 2012r. (data wpływu 05.04.2012r.), Urząd
Miasta i Gminy Czerniejewo wyjaśnia co następuje:

Ad. l
Do końca kwietnia 201 lr., Gmina Czerniejewo miała podpisane POROZUMIENIE

polegające na przejęciu przez Miasto i Gminę Września zadań Miasta i Gminy Czerniejewo
wynikających z art. 11 ust. l ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, póz. 1002, z późn. zm.). Natomiast w kolejnych miesiącach Porozumienie
w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Czerniejewo podpisane zostało z Miastem Gniezno.

Ad. 2
W roku 2011 r. do w/w schronisk zostało przewiezionych 11 psów z terenu Gminy
Czerniejewo.

Ad. 3
Opłata za realizację zadania kształtowała się następująco:
• do końca kwietnia 201 lr. - opłata ryczałtowa w wysokości 6.666,67 zgodnie

z zawiązanym porozumieniem;
•w pozostałych miesiącach do końca roku kalendarzowego 2011 - opłata wnoszona była na

podstawie protokołu odbioru psa i wyniosła łącznie 4.500,00 zł. (opłata jednorazowa
900,00 zł. za jednego psa), zgodnie z zawiązanym porozumieniem.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza

Otrzymują:
l^iAdresat

.A/a



ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 10 kwietnia 2012r.

WKŚ.6140.15.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2012r., Urząd Gminy Czerwonak przesyła
informacje dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2011.

1. Gmina Czerwonak posiadała umowę na przyjmowanie i utrzymywanie
bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie podpisaną z
firmą VET-AGRO Serwis ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone było przez Straż Gminną
Gminy Czerwonak.

2. Wyłapanych i przekazanych do w/w Schroniska dla Zwierząt zostało 15 psów.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Schronisku dla Zwierząt w Jędrzejewie
przebywało 8 psów wyłapanych z terenu naszej Gminy.

3. Koszt realizacji zadania polegającego na utrzymywaniu w Schronisku dla
Zwierząt w Jędrzejewie bezpańskich zwierząt wyłapanych z terenu Gminy
Czerwonak wyniósł 26.841,83 zł brutto. Wypłata wynagrodzenia oparta była na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku.

a/a WKŚ

sprawę prowadzi:
Marzena Cecuła, tel. (61) 65 44 245

Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowisk:

r

. 61 65 44 204, fox 61 8120 270,

w . c z 6 r w o n D k , p !

KONTO BANKOWE:
Bank Zachodni WBK S,A, Odetóe

151090 -737 0000(3001 0/92

GODZINY PRACY URZEC
pon. 9.00-17.00, wtorek-pk|tek: 7.00-15J

WYDZIAŁ OBSŁUGi MIESZKANCÓ
pon. 9-00-17.00, wtorek.piątek: 8 00-1 1.



Dąbie, dnia 16.04.2012 r. 
OŚW. 1431.4.2012 
 
 
 
      
         
       BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
       Fundacja dla Zwierząt „Argos” 
       ul. Garncarska 37A 
       04-886 Warszawa 

e-mail: boz@boz.org.pl  
 

 

 

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

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

Urząd Miejski w Dąbiu informuje, że: 

1. Gmina Dąbie w 2011 r. nie miała podpisanych stałych umów i nie udzielała 

doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienia im 

opieki. 

2. W 2011 r. nie były wyłapywane i utrzymywane zwierzęta bezdomne na koszt 

gminy. 

 

 

 

 
BURMISTRZ MIASTA DĄBIE 

     /-/ Zbigniew Mielczarek 

 

 

 

 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat (e-mail). 
2. Aa. 

 



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 11.04.2012r.

RG.6140.4.2012.MS

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2012 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 8 gmin : gminę Śrem, Książ Wlkp., Dolsk,

Brodnicę, Czempiń, Kościan, Kórnik i miasto Kościan.

Schronisko Międzygminne dla bezdomnych zwierząt znajduje się w miejscowości Gaj

gmina Śrem.

2) w roku 2011 zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku z terenu naszej Gminy

11 bezdomnych psów,

3) koszt za utrzymanie i wyłapywanie zwierząt, remonty i prace ponadplanowe

schroniska w 2011 roku - 16867,68,- zł (płatność w trzech ratach).

Otrzymują :

1. Adresat

2. A/a.



GMINA DOPIEWO WÓJT GMINY DOPIEWO
ul. Leśna l c 62 - 070 Dopiewo

Dopiewo, dnia 16 kwietnia 2012 roku

RPPiOS.6140.2.2012

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2
kwietnia 2012r. informuję, że :

1. Wyłapywaniem bezpańskich zwierząt domowych w gminie Dopiewo zajmuje się Straż
Gminna oraz Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie. Zapewnieniem opieki wyłapanym
zwierzętom zajmuje się Zakład Usług Komunalnych z którym gmina ma podpisaną
umowę na świadczenie tego typu usług.

2. W 2011 r. przyjęto do przytuliska 52 psy. Liczba bezpańskich zwierząt była w ciągu roku
zmienna.

3. Płatność za opiekę nad zwierzętami jest oparta na bieżącej ewidencji zwierząt wyłapanych i
przebywających pod opieką. W 2011 r. koszty opieki nad zwierzętami wyłapanymi
wyniosły około 43.000zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

*,*,, aefe

Sprawę prowadzi:
Iwona Zwierzchowska
tel. 0-61 8906-396

GMINA

FAIR PLAY

LAUfiWI KONKURSU

H
tel: (061) 814 83 31 fax: (061) 814 80 92
e-mail: urzad_gminy@dopiewo.pl
www.dopiewo.pl

REGON 000535882 NIP 777-20-06-905



URZĄD GMINY
6S-505 DORUCHÓW

«»»»w«ki Doruchów, dnia 12 kwietnia 2012 roku
R.RBiGK.GW.6140.2.2012

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

Urząd Gminy w Doruchowie odpowiadając na pismo z dnia 02 kwietnia 2012 roku /
wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 05.04.2012 roku wyjaśnia co następuje :
1. Gmina Doruchów nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt w 2011 roku. Gmina Doruchów każdorazowo udzielała doraźnych zleceń na
zapewnienie opieki bezdomnym psom w schronisku w miejscowości Niedźwiedź 77, 63-
500 Ostrzeszów prowadzonym przez Panią Katarzynę Cichosz.

2. W 2011 przekazano do ww. schroniska 5 bezdomnych psów.
3. W 2011 roku gmina Doruchów z tytułu jednorazowego umieszczania psa w schronisku

poniosła opłatę w wysokości 5 szt. x 584 zł. brutto — 2920 zł. brutto.

SEKRETARZ GMIW
-v—-i—~-——\

Tomasz Bugarym



mm DUSZNIKI
wa 1 64-550 Duszniki

RSO.6140.5.2012 Duszniki, dnia 11 kwietnia 2012 r.

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

W odpowiedzi na pismo dotyczące sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ urząd Gminy Duszniki uprzejmie informuje, że w roku
2011 nie posiadaliśmy stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Powyższe wykonywał Komunalny Zakład Budżetowy w
Dusznikach, który ponadto zapewniał złapanym zwierzętom (psom)
opiekę. Informujemy, że w roku 2011 zostało złapanych 12 psów,
które były utrzymywane na koszt gminy. Całkowity koszt realizacji
tego zadania wyniósł 2.657,oo złotych.

Ponadto informujemy, że w roku bieżącym Gmina
Duszniki podpisała umowę stałą ze schroniskiem w miejscowości
Glinno k/Nowego Tomyśla.

r>cir



Gizałki, dnia 18,(M,2012 r.

RNPP.1431.3.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012 r. (data wpływu 05.04.2012 r,) o udzielenie
informacji publicznej, Urząd Gminy Gizałki przekazuje poniższe informacje:

1. W 2011 r. Gmina Gizałki nie zlecała wyłapywania bezdomnych zwierząt z powodu braku
zgłoszeń o takich zwierzętach,

2. W 2011 r. nie były wyłapywane, ani utrzymywane zwierzęta na koszt Gminy.
3. W 2011 r. Gmina Gizałki nie ponosiła kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt, ani

kosztów opieki nad zwierzętami.



URZĄD GMINY
w Gnieźnie

województwo wielkopolskie

Urząd Gminy Gniezno

Al. Reymonta 2
62-200 Gniezno
REGON 000535793
NIP 784-15-39-770
tel.(061)424-57-50

fax. (061)424-57-51

UG. OS. 6140.4.2012

Gniezno, dnia 12 kwietnia 2012r

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Gnieźnie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

publicznej z dnia 2 kwietnia 2012r. (data wpływu 6.04.2012r.) dotyczący „opieki nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu" informuje, że wzorem lat poprzednich, również

w 2011 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Gniezno w sprawie powierzenia Miastu

Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienie opieki bezdomnym

psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno.

W 2011 roku na terenie Gminy Gniezno wyłapanych zostało 25 sztuk bezdomnych

psów, które zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie.

Realizacja powyższego zadania wyniosła w 2011 r. kwotę brutto w wysokości 22 500 zł.

Otrzymują:

1. adresat

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



WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

OŚ.6140.12.2012 Godziesze Wielkie, dnia 11 kwietnia 2012 roku

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02 kwietnia 2012 roku,

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

ich wyłapywanie";

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje:

1. W roku 2011 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 Wysocku

Wielkim. W nagłych przypadkach pomocy udzielało również Kaliskie

Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt HELP ANIMALS

2. W roku 2011 zostały wyłapane 2 psy, jednego z nich umieszczono w schronisku ,

jednym zaopiekowało się stowarzyszenie, które znalazło mu nowy dom

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011r wyniósł 1500,00 zł - (850,00 zł opłata

jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku i 650,00 zł za psa umieszczonego w

stowarzyszeniu do czasu umieszczenia w nowym domu).

4. Dwa bezdomne psy oraz 3 bezdomne koty znalazły nowy dom u mieszkańców z

terenu naszej gminy. Gmina nie poniosła w związku z tym żadnych dodatkowych

kosztów.

zup. \pH[Ą GMINY
Wałecka
1MINY



MIASTO ! GMINA GOŁAŃCZ
ul dr P. Kowalika 2. 52-130 Gołańcz
tel. 67 2615-911, fax 67 2683-312

nr identyfikacyjny 570791313

Gołańcz, dnia 19.04.2012 r.

OŚ.6140.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Miasto i Gmina Gołańcz w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzieleniu informacji

publicznej informuje:

W odpowiedzi na punkt l:

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz w roku 2011 miał podpisaną umowę z firmą: VET-

AGRO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, która zajmuje się

wyłapywaniem zwierząt bezdomnych z terenu gminy wraz z przetransportowaniem i

przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

W odpowiedzi na punkt 2:

W roku 2011 na terenie gminy wyłapano 5 bezdomnych psów. Łącznie na dzień

dzisiejszych gmina ponosi koszty za utrzymanie 13 psów.

W odpowiedzi na punkt 3:

Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 34 294,16 zł. Za opiekę zwierząt

wybrano sposób zapłaty przelewem. Na podstawie umowy, która obowiązywała w 2011 r.

koszt netto usług wynosił:

- każdorazowy dojazd do miejscowości wskazanej przez Urząd Gminy ze Schroniska w

Jędrzejewie x 2 plus km przejechane w czasie akcji x stawka ryczałtowa za pojazd powyżej

900 cm3

- za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 75,51 zł/godzinę, bez względu na ilość

pochwyconych zwierząt

- przyjęcie psa do pogotowia 32,36 zł



                                                                                                              Golina 2012‐04‐20 

 

 

Nr RSiD 7060/1/2012 

 

                                                                                    Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                                                    Fundacji dla Zwierząt  „ Argos  ” 
                                                                                    Ul. Garncarska  37A 
                                                                                    00 – 886  WARSZAWA 
 
 
      Nawiązując  do  pisma  z  dnia  2  kwietnia  2012r.  w  sprawie 
sposobu  i  skutków  wykonywania  zadania  „  opieka  nad  bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie  ”  Urząd Miejski w Golinie informuje: 
 
‐  Gmina  nie  ma  i  nie  miała  w  2011r.  stałej  umowy  i  nie  udzielała  zleceń                       
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 
 
‐ Koszt utrzymania bezdomnych zwierząt : 
    2011r. –   11.296,41zł    11‐ szt. 
 
 
                                                                                                    



URZĄD GMINY
w GOŁUCHOWIE

63-322 Gołuchów, ul. Lipowa l
tel. (0-62) 76-17-017 „ , , , , . ,„ A. O A 1„NT!P 968-04-26-204 Gołuchów, dnia 17.04.2012 r.

RG-OŚ.6140.1.2012
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37AZa dowodem doręczenia 04 - ss6 warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2012 r., Urząd Gminy w Gołuchowie przekazuje
następujące informacje:

1. Od stycznia 2010 r. zaczęło działać „Miejsce doraźnego przetrzymywania zwierząt"
zlokalizowane na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie. Wyłapywaniem
psów zajmują się osoby, z którymi mamy podpisane umowy zlecenia (w tym lekarz
weterynarii).

2. W 2011 r. wyłapaliśmy i utrzymywaliśmy 28 psów (od początku istnienia Miejsca
Doraźnego Przetrzymywania Zwierząt oddaliśmy do adopcji 27 psów)

3. Całkowity koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 20.212,28 zł (w tym wyłapanie,
opieka weterynaryjna, opieka na miejscu, karma).

Otrzymują:
1. adresat \ z upy^Wńfta
2- a/a

MS/MS Sekretarz Gminy
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GOSTYŃ

Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2, 63-800 Gostyń

tel. 65 575 21 10 fax 65 5752142
www.gostvn.pl um(5),gostvn.pl

Laureat
I edycji konkursu
„Teraz Polska"
dla gmin 2007

GK.1431.7.2012 Gostyń, dnia 20 kwietnia 2012r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02 kwietnia 2012r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informujemy, że:

1. W imieniu gminy wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2011
zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.

2. W roku 2011 wyłapano 100 psów, oddano do adopcji 97, padło lub uśpione zostały 3 psy,
stan utrzymywanych psów na koniec 2011 r. - 43szt.

3. W roku 2011 gmina Gostyń na identyfikację psów wydała 6.577,20 zł, na zabiegi
sterylizacyjne 1.487 zł, na obsługę weterynaryjną 15.735,36, a na utrzymanie schroniska
117.749,90 zł. Rozliczanie następowało miesięcznie i oparte było na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w 2011 roku gmina wybudowała we współpracy z firmą
WIX-Filtron nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt na zrekultywowanym wysypisku śmieci w
Dalabuszkach. Na ten cel z budżetu gminy wydaliśmy 483.786,31 zł, z czego 199.512 zł stanowiły
środki zapisane na ten cel w budżecie na 2010 r.

NACZELNIK
Wydziału GoigSJojcrki Komunalne'

Sprawę prowadzi: Tomasz Juskowiak
Wydział: Gospodarki Komunalnej
Tel./e-mail: (065)575-21-38 tjuskowiak@um.gostyn.pl

NIP: 696-175-03-43
REGON: 000525731
Konto: BZ WBK S.A. 51 1090 1258 0000 0000 2501 3864 :

i-Kfi i r / ł STA h •! .•*.-, Strona l z l



Granowo, dnia 11 kwietnia 2012 r. 

Odpowiadając na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. o udzielenie informacji 
publicznej Urząd Gminy w Granowie informuje: 

Ad.1. w roku 2011 Gmina Granowo miała podpisaną umowę zlecenie z osobą  
fizyczną, która zajmowała się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt                          
i zapewnieniem im opieki. 

Ad.2. ilość psów, nad którymi sprawowana była opieka w 2011 r. jest 
zróżnicowana ponieważ po ich wyłapaniu szuka się dla nich nowych właścicieli.  
Rocznie to około 3 psy. 

Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. to 4.680,-zł wynagrodzenie, inne 
uśpienie psa 60,31 zł, usługa weterynaryjna szczepienie 81,26 zł. 

 

Urząd Gminy Granowo 

Ul. Sportowa 2 

62-066 Granowo 

Tel.614472001 wew.22 

e-mail: b.konieczna@granowo.pl 

 



URZĄD GMINY GRODZifiC
ul Główna 17, 62-580 Grod^c

tel./fax (0-63) 248
NIP 665-22-38-280, REC/ »

woj. wie*-.:••*'w Grodziec, dnia 05.04.2012r.

RG.6140.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Grodziec informuje, że w ramach zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2011 roku mieliśmy pięć przypadków dotyczących
bezdomnych psów.
We wszystkich pięciu przypadkach udało nam się znaleźć nowych właścicieli dla
porzuconych piesków z tym, że w jednym z wymienionych przypadków po około tygodniu
odnalazł się jego właściciel.
W związku z powyższym nie ponieśliśmy w 2011 roku żadnych kosztów.

riotrr MlSZC.zczak



URZĄD MSEJSKS w JAROCiNie
Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin
Wydziai Rozwoju Gminy

WRG.6140.1.2012

\VP

Jarocin, dn. 11.04.2012r.

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

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat

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

wyłapywania" Urząd Miejski w Jarocinie ustosunkowując się do zadanych pytań informuje

co następuje:

1. Czy i z kim gmina miała w 2011 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń

na wyłapywania bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Gmina Jarocin w 2011 roku miała podpisaną umowę na adaptację, prowadzenie

i obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Radlinie

z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Jarocin. Natomiast

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt Gmina nie ma umowy, taką usługę wykonuje

dla nas Straż Miejska, która wyposażona jest w chwytak dla psów oraz samochód

do ich przewozu.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/ kotach) wyłapanych i/lub

utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. ?

139 psów

17 kotów

3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

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

zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

W 2011 roku Gmina Jarocin ogłaszała otwarte konkursy ofert na adaptację,

prowadzenie i obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego

w Radlinie. W trakcie roku 2011 Gmina Jarocin podpisała porozumienia dotyczące

możliwości korzystania przez Gminy: Jaraczewo, Żerków, Pępowo i Pogorzela



z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Radlinie. W związku

z tym w drugiej połowie roku ogłoszony konkurs dotyczył zwierząt z tereny tych pięciu

Gmin.

Na podstawie podpisanej umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętych konkursów

Gmina Jarocin przekazała dotacje na łączną sumę 250.000,00 zł, z czego z Gminy

Jarocin pochodziła kwota 190.000 zł, a z pozostałych Gmin 60.000,00 zł.

Sporządziła: Beata Godniak, tel. 62 749 95 16



URZĄD MIEJSKI
w K a l i s z u

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA
i GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kalisz, 17 kwietnia 2012r.

WSR.6140.1.11.2012.WSz.

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r. 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 2011 roku przedstawiał się następująco:
Stan na 1.01.2011 r. - 228 psów, 16 kotów,
Przychód - 374 psy, 115 kotów,
Rozchód - 351 psów, 107 kotów,
Stanna31.12.2011r.-251 psów, 24 koty.

5. W uchwale budżetowej Kalisza na 2011 r. zabezpieczono na zadanie związane z
prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu i wyłapywaniem zwierząt
oraz ich transportem do Schroniska kwotę 350.000 zł. Została ona przekazana Towarzystwu
w formie dotacji podmiotowej w czterech kwartalnych ratach w 2011 roku.

Z E L N I K
odowiska, Rolnictw>

r^ijKjmunalnej^

mgr



      Kazimierz Biskupi, dnia 10 kwietnia 2012 r. 

 

OŚR.6140.1.2012 

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

 

Dotyczy : udzielenia informacji publicznej dotyczącej ,,wykonania zadania opieki nad  
      zwierzętami oraz ich wyłapywanie. 

 

   W oparciu Art. 7 ust.1pkt. 2  i ust. 2 Ustawy z dnia 06 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198z póź. 
zmianami) Urząd Gminy  informuje: 

1.Gmina udzielała każdorazowo zleceń na wyłapywanie zwierząt  Lecznicy dla 
zwierząt - Kwiatkowski Andrzej Lekarz Weterynarii 62-590 Golina ul. Słowackiego 6 
(zakres usług: wyłapywanie ,leczenie, eutanazja, utylizacja w ,,Nautil,, -Golina.) 
Zwierzęta wyłapywane przewożono do Punktu Przechowywania Zwierząt w 
Kazimierzu Biskupim  ul. Warszawska 11 – przy Oczyszczalni Ścieków a w 
niektórych przypadkach do Schroniska dla Zwierząt w Koninie ul. Gajowa. 

2.Na leczenie zwierząt, wyłapywanie, eutanazję oraz utylizację Gmina wydatkowała 
w roku 2011 środki w wysokości – 5.214,30 zł 

3.Na zakup karmy dla zwierząt ( psów) w roku 2011 Gmina wydatkowała środki w 
wysokości 7.863,91 zł 

4.Na zakup materiałów na naprawę boksów dla psów przeznaczono środki w 
wysokości 331,66 zł 

5.Ilość zwierząt utrzymywanych w roku 2011 w Punkcie Przetrzymywania Zwierząt w 
Kazimierzu Biskupim wynosiła  - 22 psy z czego 4 szt zostały zaadaptowane. 

6.Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 13.409,87 zł.              
Gmina nie pobierała opłat za jednorazowe umieszczenie zwierząt w Punkcie 
Przetrzymywania Zwierząt w Kazimierzu Biskupim . Całość kosztów finansowana 
była ze środków Budżetu Gminy. 

            
            



 

 

 

 

           

 





 

 

 
Tel. +48 63 27 00 900,  Fax. 63 27 00 940, ugim@kleczew.pl , www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl  

 

Kleczew, dnia 16.04.2012 
 
 
 

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

 
 
Znak sprawy: GK.6140.00012.2012 
 
 
 
 

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 02 kwietnia 2012 roku na temat sposobu i skutków 
wykonywania zadania „opieka nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie” informuję, że: 
Gmina dokonywała doraźnych zleceń na wyłapywanie zwierząt. W 2011 roku wyłapano i zapewniono 
opiekę 15 bezdomnym zwierzętom. Koszt realizacji całego zadania na 2011 rok wynosił 19 759,29 zł        
i oparty była bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką. 
 
 

    Z poważaniem 
 

 

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW
 

Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
TEL: +48 63 27 00 900, NIP: 6651804524, REGON: 000529462



Kleszczewo, 11.04.2012r. 
OR.1431.2.2012 
 
 
 
 
 
 

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 dnia 02.04.2012r. (wpł. 05.04.2012r.), Urząd Gminy w Kleszczewie przekazuje poniższe 
dane za rok 2011: 

 
1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, na zlecenie Urzędu Gminy, zajmował się Zakład 

Komunalny w Kleszczewie. Schwytane psy przebywały na terenie Zakładu Komunalnego 
w Kleszczewie. 

2. Zakład Komunalny  schwytał i utrzymywał na swoim terenie 4 psy. 
3. Koszty wyłapywania i utrzymania psów oraz opieki weterynaryjnej wyniosły łącznie  

5.442,35 zł, w tym: karma – 1822,50, opieka weterynaryjna – 1.144,80, 2.475,05 – usługi 
Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. 
 

 
 
                                                                                  Z poważaniem, 
                
                                                                    WÓJT GMINY KLESZCZEWO 
                                                                        mgr inż. Bogdan Kemnitz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat e-mail: boz@boz.org.pl 
2. a/a MN 

 



Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie

62-650 K ł o d a w a
ul. Dabska 1 Kłodawa, dnia 23 kwietnia 2012

ISK-OS.6140.6.2012

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

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie informuje, że w 2011 roku Gmina Kłodawa miała
podpisaną umowę z Zarządem Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. W 2011 roku odłowiono 15 bezdomnych psów z
terenu Gminy Kłodawa. W punkcie zatrzymań bezdomnych psów, który znajduje się przy
Zarządzie Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie przebywało średnio w 2011 roku 11 psów.
Płatność za usługi oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt. Za rok 2011 wyniosła: 26810,33 zł
brutto.

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

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

2. A/a



Urząd Gminy Kobyla Góra
Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów f

NrOS.605.37.2011

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

W związku z Państwa pismem z dnia 2 kwietnia 2012 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 2011 r. stałe umowy, albo udzielała doraźnych zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina Kobyla Góra w 2011 r. zawierała umowy, na wyłapanie bezdomnych psów i

zapewnienie im dalszej opieki, wyłącznie ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

„ Azyl - Zoo", Katarzyna Cichosz, Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych

na koszt gminy w 2011 r,?

W 2011 r. wyłapane bezdomne zwierzęta - 12 psów. Gmina Kobyla Góra w 2011 r. nie

utrzymywała żadnych psów.

3. Jaki był w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

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

zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

W 201 Ir. koszt realizacji całego zadania wyniósł 8592,00 zł. Forma płatności polegała

na jednorazowej opłacie za umieszczenie każdego bezdomnego psa w schronisku i

zapewnienie mu dalszej opieki.

ugeniusz Morta

MP..



U R Z Ą D MIEJSKI
w Kobylinie

63-740 Kobylin
Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

GGiDG 6140.9.2012 Kobylin 06-04-2012r

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 na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informuje co następuje:

Adl) gmina nie miała stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki.

Ad2) O zwierząt.

Ad3) Gmina nie ponosiła żadnych kosztów z tego tytułu.

Z wyrazami szacunku:



U R Z Ą D M I E J S K I
62-600 K O Ł O

ul. Mickiewicza 12
tel.063 2720810, fax 2722984

NIP 666-12-76-481

Koło, dn. 16.04.2012 r.

OŚ.6140.6.2012

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

W odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej na

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję:

1. Gmina w 2011 r. miała podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym „WILCZEK"

Sp. C., ul. Leśna 18, 62-600 Koło oraz z Przychodnią dla Zwierząt w Kole Sp. z o.o.,

ul. Bogumiła 63, 62-600 Koło.

2. W 2011 roku zostało wyłapanych i przetrzymywanych na koszt Gminy -15 sztuk

(Punk przetrzymywania zwierząt), 12 sztuk (Schronisko dla zwierząt w Turku).

3. Koszt realizacji całego zadania za opiekę poniesiony przez Gminę w 2011 r. wynosi

98 458,57 zł (co miesięczne faktury).

Gmina dodatkowo przekazała 28 sztuk psów do Schroniska dla zwierząt

w Białogardzie ponosząc koszt 45 115,45 zł (opłata jednorazowa).

Z poważaniem

B U R M I S T R Z

Mieczysław Drożdżewski

Otrzymują:
<P Adresat

2. a/a



Koło dnia 201204.18 
OŚ.7031.1.1.2012 
 
 
 
 
 
                                                                         Biuro Ochrony Zwierząt 

                                                                         Fundacji dla Zwierząt ARGOS 

                                                                         ul. Garncarska 37 A 

                                                                         04-886 Warszawa 

 

 

            W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012 r o udzielenie informacji publicznej na 

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

wyłapywanie” Urząd Gminy w Kole informuje że: 

1. W 2011 r Gmina Koło posiadała umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt  

    w Turku należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

    Sp. z o.o w Turku ul. Polna 4 oraz TOZ w Polsce Oddział w Kole – Kolskie Centrum 

    Adopcyjne „ Futrzakowo” ul. Nagórna 6 62-600 Koło. 

2. W 2011 r wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 11 bezdomnych psów. 

3. Koszt realizacji całego zadania w 2011 r wyniósł 13 360,58 zł. 

   

 

                                                                                                          Z poważaniem 

  

                                                                                                          Wójt Gminy Koło 

                                                                                                          Piotr Fret 



Komorniki 16.04.2012 r 
 
 
 
IK  6143  / 5  /2012 
 
 
 

 
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  2011  r podpisała porozumienie z Miastem Puszczykowo i 
wybudowała wspólnie przytulisko dla zwierząt w Łęczycy ul. Poznańska 6.  
Przekazała opiekę nad przytuliskiem Przedsiębiorstwu Usług Kanalizacyjnych   
Sp z o.o. ul. Poznańska 6  Łęczyca do czasu wybudowanie przytulisko podpisaliśmy 
zlecenie z firmą VET AGRO  Serwis z Trzcianki. 
 

2. Ilość psów wyłapanych z terenu Gminy   w 2011 r  –     16    szt.  
 

3. Koszt realizacji  zadania –  29 711,49 zł  
Ryczałt miesięczny za utrzymanie przytuliska - 2500 zł / miesiąc netto 
Ryczałt dzienny za pobyt zwierzęcia bezdomnego w przytulisku 4,50 zł za dobę netto 

   
Koszt realizacji całego zadania 

       
 
 
 
 
 
 
 
      Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
       Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 
 
        Teresa Kranz 
 
   



 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi 
Elżbieta Maruszewska 
061 8100 635 



Kościan, 2012-04-10 
GOŚ.1431.3.2012 
 
 
 
      BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
      Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
      ul. Garncarska 37A 
      04-886 Warszawa 
 
 

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji o środowisku i 

jego ochronie Wójt Gminy Kościan informuje: 

1. Gmina Kościan jest uczestnikiem porozumienia międzygminnego w sprawie 

powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla 

bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na 

rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w 

Gaju. Realizację ww. zadań Gmina Śrem zleciła Fundacji „Dr Lucy” z siedzibą w 

Śremie. 

2. W 2011 roku z terenu Gminy Kościan wyłapano i utrzymywano na koszt gminy 39 

psów. 

3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 42 877 zł 

Koszty stałe ustalane są wg liczby ludności w danej gminie, a koszty zmienne na 

podstawie rzeczywistego czasu przebywania psów w schronisku. 
 

 

 

 
 

a/a. 



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

tel/fax (63) 2716222, 2716270,

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

Kościelec, dn. 16 kwietnia 2012r.

ROŚ-4 . 6140.7.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2012r.
przesyłam informację na temat wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem.
W 2011 były zawarte umowy 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.
- Gabinetem weterynaryjnym Pegaz na opiekę weterynaryjną,
Gmina współpracuje z Panem Krzysztofem Furmańskim z Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Kole w zakresie odławiania i zapewnienia
opieki oraz znajdowania domów dla bezdomnych psów.
W 2011 r. zapewniono opiekę weterynaryjną lub pobyt w schronisku 13 psom oraz 3
bocianom. Łączny koszt utrzymania i usług weterynaryjnych jakie Gmina poniosła w
2011 roku wyniósł: 25 759,76 zł.
Koszty realizacji całego zadania były oparte na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.

Dariusz Ostrowski

Otrzymują:
Q/ adresat

2. a/a

Sporządził:
Andrzej Stolarek



U R Z Ą D M I E J S K I
62-025 Kostrzyn ui.Dworcowa 5
teJ.061-81-78-565 fex 061-61-78-191
NIP 786-11-38-264 Regon 000528161

(2)

ZR.6140.2.2012
Kostrzyn, dnia 18 kwietnia 2012 r.

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

Urząd Miejski w Kostrzynie przekazuje informacje dotyczące sposobu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami:

1. W roku 2011 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się Zakład Komunalny
w Kostrzynie na podstawie udzielonych zleceń. Następnie zwierzęta zostały przekazane
do Schroniska dla Zwierząt we Wrześni na podstawie zawartego porozumienia.

2. W roku 2011 zostało wyłapanych 37 bezpańskich zwierząt.

3. Poniesione koszty na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami:
- Schronisko dla Zwierząt we Wrześni - opłata ryczałtowa w wysokości 40 000 zł,
- Zakład Komunalny - 11 864,58 zł.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a



URZĄD GMINY KOTLIN

NIP 61 7-1 1-04-695
leWf ox 062 740 54 81

RGK.6140.3.2012 Kotlin, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Kotlinie

informuje, że:

1. Gmina Kotlin w roku 2011 nie miała podpisanej umowy i nie zlecała doraźnego wyłapywania

bezdomnych zwierząt /psów/ firmom zewnętrznym, wykonywała to zadanie we własnym

zakresie i we własnym zakresie zapewniała utrzymanie wyłapanych zwierząt /karmienie,

szczepienia, odrobaczanie, opieka weterynaryjna/.

2. W roku 2011 zostało wyłapanych 10 psów, z czego 6 psów po zaszczepieniu, przebadaniu

i wykarmieniu zostały adoptowane przez osoby zainteresowane z terenu Gminy Kotlin, 2 psy

padły z przyczyn naturalnych na co posiadamy odpowiednią dokumentację od lekarza

weterynarii.

3. Koszt utrzymania psów w 2011 roku wynosił 3 980,95 zł /zakup karmy, zakup materiałów na

budy, szczepienia, odrobaczenie/.



M/P

URZĄD MIASTA I GMINY
Koźmin Wielkopolski

ul, Stary Rynek 11,63-720 Koźmin Wlkp. W Y , v . ^/innmtkpjrf

tcl, (062) 7216 088 fex (062) 7216 756 e-m;iil sekretariat-«ko/.rnimvlkp.pl

Koźmin Wielkopolski 17.04.2012r.
GK 6140.3,2012.AN

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Gancarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania ,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informujemy, że:

* w 2011 r. gmina udzielała doraźnych zleceń na zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki Towarzystwu Opieki nad

Zwierzętami - oddział Krotoszyn,

o w 2011 r, wytepano 6 zwierząt,

* koszt realizacji catego zadania wyniósł 4,278,55 zf. forma płatności ~ jednorazowa, dodatki -woi zakup karmy

Koźmin WielkapoMi



'tJ a z Ą D

Krajenka, dnia 12 kwietnia 2012 roku

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37A
04-866 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielania infor-

macji public/nej na temat wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyła-

pywaniem Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że:

1. w 2011 roku gmina Krajenka nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie zwie-

rząt.

2. na koszt gminy w 2011 roku utrzymywanych było 15 psów,

3. koszt opieki nad zwierzętami w 2011 roku wyniósł 10 000,00 zł.



WÓJT GMINY KRAMSK
ul. Chopina 12

62-511 Kramsk
RGW.6140.1.2012 Kramsk dn. 11.04.2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012r (data wpływu 05.04.2012r) udzielam

odpowiedzi na kolejne pytania z przedmiotowego wniosku:

1. W roku 2011 gmina Kramsk nie podpisała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i zapewniania im opieki.

2. W 2011 roku na koszt gminy były utrzymywane 22 bezdomne psy.

3. Koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 20.641,00 zł. Forma płatności odbywała

się na podstawie przekazywanej przez schronisko bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających pod opieką schroniska.

Otrzymują.

1. Adresat.
2. a/a



 
 
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
ul. Garncarska 37A 
04-886 W a r s z a w a 

 
 
 
RRG.1431.2.2012                                             Krzemieniewo, dnia 2012-04-12 
 
 
 

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia                 
02 kwietnia  2012 r.,  informuję iż : 

 
1. Gmina Krzemieniewo w 2011 r. nie posiadała podpisanej stałej umowy, ani nie 

udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.  
Mając na celu długofalowe zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
Gmina Krzemieniewo wspólnie z innymi gminami zrealizowała inwestycję                
pn. ,,Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” z lokalizacją          
w miejscowości Henrykowo- Gmina Święciechowa. Na potrzeby gminy 
postawiono w schronisku pięć kojców, tym samym zapewniono łącznie 15 miejsc 
dla bezdomnych zwierząt.  

 
2. W 2011 r. dwa psy wyłapane na terenie gminy, zostały przygarnięte przez osoby 

prywatne, przed przewiezieniem do schroniska. Jedno zwierzę- labrador, zostało 
wyłapane przez wolontariuszkę fundacji, na koszt gminy sfinansowano opiekę          
i leczenie psa do momentu jego adopcji. Do schroniska przewieziono w 2011 r. 
cztery bezpańskie psy z terenu gminy, dwa z tych psów trafiły już do adopcji. 

 
3. Do końca 2011 r. na inwestycję pn. ,,Budowa międzygminnego schroniska dla 

bezdomnych zwierząt” w miejscowości Henrykowo zgodnie z zawartym 
porozumieniem wniesiono do Miasta Leszna dotacje w kwocie 103.939,60 zł.           
Po uruchomieniu schroniska gmina zaczęła wpłacać dotacje, z której finansowane 
były bieżące koszty utrzymania zwierząt. Do końca roku przekazano kwotę 
1.214,64 zł tytułem w/w dotacji oraz zapłacono za badanie bezdomnego psa 
kwotę 250,- zł. 

 
 

Zastępca Wójta 

      Ryszard Patelka 

 
Otrzymują: 
 

1. adresat 
2. a/a 



URZĄD MIEJSKI
w Książu Wlkp.

ul. Stacha Wichury l! a
63-l3t) Ksiąt Wlkp., woj. wielkopolskie
MIP 7«Vl4-2G-384 Idem, 00053046S

G.6140.a2012 Książ Wlkp.. 10 kwietnia 2012 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacj i dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca br. Urząd Miejski w Książu Wlkp.

uprzejmie informuje:

1. Gmina Książ Wlkp. w 2004 roku podpisała Porozumienie Miedzygminne 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 2011 roku

- 12 psów z terenu gminy Książ Wlkp.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2011 r. - 21.436,56 zł - płatny w formie dotacji.

Zup. B

Grzegorz
Kierownik Referatu

Sprawę przygotowała: M.L.



Lęka Opatowska 24 kwietnia 2012 r.
BGK.1431.4.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Na podstawie art. 10 ust. l, art. 14 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (dz. U. z 2001 r. nr 112 póz. 1198 ze zm.).
Udzielam informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

1. Gmina Lęka Opatowska w roku 2011 miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z:
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2

2. Na koniec roku 2011 Gmina posiadała na własnym utrzymaniu 4 psy w schronisku.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 stanowi 7888,47zł brutto

4. Forma płatności była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Informację sporządził Łukasz Jędrasiak



 
Argos/BOZ  

Od: "Marcin Kozłowski" <oc@liskow.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 17 kwietnia 2012 14:30
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Strona 1 z 1

2012-08-12

Urząd Gminy Lisków 
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 
62-850 Lisków 
  
ROI 614.7.2012 
  
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.04.2012r. uprzejmie informuję że: 
1) w roku 2011 gmina nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, Gmina udzieliła 
jednego zlecenia w tym zakresie, 
2) w roku 2011 wyłapano jednego psa z terenu Gminy Lisków, ale nie utrzymywano go na koszt gminy, 
3) w roku 2011 poniesiono koszt w wysokości 850 zł za wyłapanie i umieszczenie w schronisku 
bezdomnego psa.  
  
Jednocześnie pragnę poinformować, że w 2011 roku Rada Gminy Lisków podjęła uchwałę nr VII/49/2011 
z dnia 25.05.2011r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lisków oraz 
rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. 
 
 
   
                                                                                                                Wójt Gminy Lisków 
                                                                                                                  /-/ Maria Krawiec 
  
Lisków, 17.04.2012r. 
  



Lubasz., dnia 02 maja 2012r. 
 
 
 
GKM-1431.2.2012 
 
 
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT "AGROS" 
ul. Garncarska 37A 
04-886 Warszawa 
boz@boz.org.pl 
 
 
 W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuje, że 
w roku 2011 Gmina Lubasz  miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierzat i 
zapewnienie im opieki z firmą VET AGRO SERWIS z siedziba w Trzciance przy ul. 
M.Konopnickiej     62 (64-980 Trzcianka) prowadzącą Pogotowie dla zwierząt bezdomnych w 
Jędrzejewie gm. Czarnków. 
 
W roku 2011 do pogotowia przyjęto 23 psy i 4 koty, z czego do adopcji oddano 13 zwierząt. 
Na dzień 31 grudnia 2011r. w Pogotowiu przebywało 20 psów i jeden kot. (liczba uwzględnia  
psy ulokowane w Pogotowiu w latach poprzednich )  
 
Z powyższego tytułu gmina Lubasz ponosiła koszty jednostkowe netto w wysokości : 
 
1. Za każdorazowy dojazd do miejscowości wskazanej przez pracownika Urzędu ze Schroniska  w 

Jędrzejewie x 2 plus km przejechane w czasie akcji x stawka ryczałtowa za pojazd powyżej 
900 cm3 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r,/Dz.U.Nr 
27, poz.271/ 

2. Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 80,18 zł/godzinę, bez względu na ilość 
pochwyconych zwierząt (nie mniej niż 1 godzina) z wyjątkiem zdarzeń polegających na 
odbiorze już wyłapanego psa, dla których stawka wynosi: 12,85 zł/szt. 

3. Przyjęcie zwierzęcia bezdomnego do pogotowia 34,36 zł (opłata obejmuje wymagane 
szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne), 

4. Pobyt zwierzęcia bezdomnego w Schronisku 6,30 zł/dobę pobytu, 
5. Za sterylizację, kastrację (o ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach pobytu) –  80,18 zł. 

 
Koszt realizacji całego zadania w 2011r. zamknął sie kwota : 69.394,83 zł 
 
 
Z poważaniem : 
 
Danuta Wiza 
insp/d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 
 
 



 
 
 
 
 URZĄD MIASTA LUBOŃ 
WYDZIAŁ  SPRAW  KOMUNALNYCH 

 
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 

        Luboń, dnia 17 kwietnia 2012 roku 
 
WSK.6140.4.2012.DS 
 
 
 
       BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
       Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
       ul. Garncarska 37 A 
       04-886 Warszawa 
 
 
    W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa pisma w sprawie udzielenia informacji 
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie”, Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń informuje, że: 

1) Miasto Luboń w 2011 roku miało podpisaną umowę w zakresie zapewnienia na terenie 
miasta Luboń opieki nad bezdomnymi zwierzętami (przyjmowanie i utrzymywanie 
bezdomnych zwierząt w Przytulisku dla zwierząt) z Fundacją Radość Psiaka z siedzibą w 
Szamotułach przy ul. Spółdzielczej 27/2, reprezentowaną przez Zarząd - Panią Prezes 
Wandę Jerzyk. 

2) Zgodnie ze stanem z dnia 31.12.2011 roku na koszt miasta utrzymywanych było 32 sztuki 
zwierząt z terenu Lubonia, 

3) Koszty realizacji umowy w 2011 roku wynosiły: 
• 25 064,52 zł brutto (1 964,52 zł brutto – wynagrodzenie ryczałtowe za styczeń, a od lutego 

do grudnia wynagrodzenie ryczałtowe po 2 100 zł brutto za każdy miesiąc), 
• dodatkowo płatne 2200 zł brutto wynagrodzenie za przekroczenie liczby 10 szt. psów w 

przytulisku (opłata za 22 psy). 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1) Adresat 
2) aa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała: 
Dorota Starzak 
tel. 61 8130 011 wew. 40 



Urząd Miasta i Gminy Margonin
64-83O Margonin

ul. Kościuszki 13 m
tei./fax (0-6?) 2847-273, tei. 2846-068 Margonin, dnia 12 kwietnia 2012 roku

NIP 760-10-33-974
ROŚ 600.22.2012

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla ZWIERZĄT „Agros"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W związku z Państwa wnioskiem o udzielnie informacji publicznej odpowiadamy, że:

1) Gmina Margonin w 2011 roku miała podpisaną stałą umowę współpracy z firmą:

YET-AGRO SERWIS Zenon Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.

2) Liczna psów wyłapanych z terenu Gminy Margonin wyniosła w: 2011 roku - 46 sztuk,

3) Liczna psów utrzymanych na koszt gminy wyniosła wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

44 sztuk psów.

4) Łączna opłata za świadczoną usługę w 2011 roku wyniosła 43 199,95 złotych.

Opłata za realizacje zadania wnoszona była w cyklu miesięcznym = 3600 zł/ miesiąc.

Z up. BURMISTJ<ZA

tiht^r^^tngr Marek Nowacz
Referent

Otrzymuią:
1. adresat
2. a/a

MN



N1P 764-12-19-724 Miasteczko Krajeńskie, dnia 13.04.2012 r.

R.614.1.2012

Biuro Ochron Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.04.2012 r.

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

informujemy, że:

1. Gmina Miasteczko Krajeńskie w 2011 r. posiadała stałą umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą VET - AGRO SERWIS ul. M.

Konopnickiej 62, 64- 980 Trzcianka.

2. W 2011 r. w schronisku na koszt Gminy przebywał l bezdomny pies.

3. W 2011 r. koszt pobytu l psa w schronisku plus zbieranie bezdomnych zwłok z terenu

Gminy Miasteczko Krajeńskie wyniósł 4.106,73 zł.

Otrzymują:

1. adresat

2.a/a

B.K.
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UR2Ąl> OM INY
64-361 MIEDZICHOWO Miedzichowo, dnia 6 kwietnia 2012 roku

ul. PoznansK-: V
woj .w ie! k o f o!

IOŚ.0632.16.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 roku dotyczący udzielenia

informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania polegającego na opiece

nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniu, Urząd Gminy w Miedzichowie przedstawia

poniżej stosowne informacje:

1) W roku 2011 Gmina Miedzichowo posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie

bezpańskich zwierząt z Panem Pawłem Brzozowskim prowadzącym działalność pod nazwą

Ośrodek Szkolenia Psów Hotel dla Zwierząt Glinno 115D, 64-300 Nowy Tomyśl.

2) W 2011 roku Gmina Miedzichowo utrzymywała 21 bezpańskich psów.

3) Koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 35.148,25 zł. Płatności odbywały się na

zasadzie comiesięcznych faktur za świadczone usługi.

Otrzymują:

C/ Adresat

2. A/a

Sporządziła: B.W.



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, fax 429 50 73
Mieleszyn, dnia 12 kwietnia 2012 r.

6140.1.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 .04.2012 r.(data wpływu 5.04.2012 r.),

Urząd Gminy w Mieleszynie udziela następujących informacji:

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

Ad 2. 3 szt. wyłapanych psów i utrzymywanych na koszt gminy w roku 2011,

faktycznie w 2011 roku w schronisku przebywało - 5 szt.

Ad 3. koszt realizacji całego zadania - w roku 2011 - 14 379,34 zł,

Koszty pobytu zwierząt w schronisku oparte są na bieżącej ewidencji zwierząt

i rozliczane w okresie miesięcznym.

Z poważaniem



(YP

URZĄD GMINY MIEŚCISKO
Pl. Powstańców Wielkopolskich 13
62-290 Mieścisko
e-mail: ua@miesdsko.nowQC2esnaamina.pl

tel (061) 429-80-10 ; fax, (061) 427-80-88

Mieścisko dn. 16.04.2012r.
Or.1431.15.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informujemy:

A

W 2011 r. Gmina Mieścisko miała zawartą umowę z YET-AGRO SERWIS z siedzibą ul. M,

lickiej 62,64-980 Trzcianka. Umowa została zawarta na cały rok 2011.

Ad. 2

W 20lir wyłapano 8 bezpańskich psów. Obecnie w schronisku aa utrzymaniu Gminy

Mieścisko znajduje się 15 psów.

3 ,zty poniesione przez Gminę na realizację zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i

ich wyłapywanie" wyniosły w 2011 r. 32.2?0,64zł słownie trzydzieści dwa tysiące dwieście

złotych 64/100, Gmina rozlicza się z YET-AGRO SERWIS na podstawie

comiesięcznych faktur. Wysokość należności jest uzale.sniona od liczby psów

przebywających w schronisku, liczby wykonanych sterylizacji, oględzin, kosztów leczenia,

przeprowadzonych akcji wyłapywania zwierząt,



 
Argos/BOZ  

Od: "Rafal Stodolski" <rstodolski@mikstat.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 2 maja 2012 12:46
Temat: Fw: informacja

Strona 1 z 1

2012-08-14

  
 
W odpowiedzi na Państwa pismo dot. skutków wykonywania zadania "opieki i wyłapywania bezdomnych 
zwierząt" na terenie Miasta i Gminy Mikstat informuję: 
    Ad 1) W 2011 umowy były podpisane każdorazowo ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w 
Niedźwiedziu, 
    Ad 2) 9 szt. psów 
    Ad 3) łącznie zapłacono 6426 zł brutto, płatne każdorazowo po otrzymaniu rachunku. 
  
                                        Rafał Stodolski 





 
Argos/BOZ  

Od: "środowisko.ugmycielin ug.mycielin" <srodowisko.mycielin@wp.pl>
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Wysłano: 12 kwietnia 2012 11:37
Temat: informacja publiczna - bezdomne zwierzęta

Strona 1 z 1

2012-08-12

Dzień dobry 
  
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2012r (data wpływu 06.04.2012r) odpowiadam 
według kolejności zadawanych pytań: 
  
1. Gmina nie posiadała podpisanej umowy, we własnym zakresie wyłapywała bezdomne 
zwierzęta i zapewniała im opiekę. 
2. W 2011 roku wyłapanych zostało 5 szt. psów, którym Gmina znalazła nowych właścicieli. 
3. Żadne z wyłapanych zwierzat nie zostało umieszczone w schronisku więc Gmina nie poniosła 
żadnych kosztów. 
  
  
Pozdrawiam 
Barbara Ignatowicz 
Kirownik Referatu Ochrony Środowiska 
Urząd Gminy Mycielin 
tel. 627513418 
 



Urząd Miasta i GmirwW l £-C£Vl i w i IŁ* c l. ..- v » l l i j

.,.
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62-330 Newa, ui. Dworcowa 10
Tel.(061) 438-60-11, fax(061) 438-64-90

www.nekla.pl
E-mail: nekla@nekla.pl

NIP 789-14-54-107 , REGON 000538691

PŚ.6140.3.2012 Nekla 18.04.2012r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska 37A
04-866 Warszawa

Dotyczy: Waszego pisma z dnia 2.04.2012r.

Odpowiadając na ww pismo uprzejmie informuję, że Gmina Nekla w celu

zapewnienia ochrony przed bezpańskimi psami zawarła stosowne umowy:

- z przedsiębiorstwem TRAPER s.c. ul. Krzywe Koło 62-200 Gniezno na wyłapanie

i transport bezdomnego zwierzęcia.

- na opiekę weterynaryjną z lekarzem weterynarii p. Radomirem Gorzelańczykiem

- na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy z Zakładem Rolniczo-Przemysłowym

„Farmuti! HS" S.A. ze Śmiłowa.

W 2011 r łącznie wyłapanie i opieka dotyczyła 10 szt. psów 1 kota.

W 2011 z budżetu gminy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano

11151 zł.

Odpłatność ryczałtowa za pierwszy kwartał 2011 r. na podstawie umowy ze

Schroniskiem we Wrześni wyniosła 4400 zł.

W trzech kolejnych kwartałach koszty zakupów wyposażenia, opieki weterynaryjnej,

wyłapania, wyżywienia były kosztami rzeczywistymi i wynosiły 6752 zł.

Bezdomnymi psami do czasu adopcji lub odebrania przez właściciela opiekowali się

nieodpłatnie pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



URZĄD MIASTA
64-520 Obrzycko, Rynek 19

woj. wielkopolskie

DOP.1431.5.2012 Obrzycko, dn. 12.04.2011r.

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

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Obrzycko na podstawie art. 5, art. 10 oraz art. 13 ustawy o dostępie

do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, póz. 1198) odpowiada na

wniosek z dnia 02 kwietnia 2012 r. następująco:

1. W roku 2011 Miasto Obrzycko miało podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt

bezdomnych z terenu Miasta Obrzycko z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie. Umowa została podpisana z firmą

„YET-AGRO SERWIS" z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.

2. W roku 2011 Miasto Obrzycko pokryło koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem

bezdomnych zwierząt w ilości: 2 koty i 2 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 4199,97 zł. Forma płatności: ryczałt

za dojazd, za czas trwania interwencji, za przyjęcie zwierzęcia, za pobyt zwierzęcia

w schronisku, za sterylizację, za zbiór, unieszkodliwienie zwłok bezpańskich zwierząt.

Otrzymują:
1) adresat,
2) a/a. B U^M , s
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ad.1/ Wyłapywanie zwierząt i pobyt w schronisku: . Umowa z Firmą Vet-Agro Serwis 
ul.M.Konopnickiej 62 ; 64-980 Trzcianka. 
 
ad. 2/ 12 sztuk, 
 
ad. 3/ Koszt realizacji zadania za rok 2011 wyniósł 12.396,95 gr.  Forma płatności 
oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt za wyłapywanie i utrzymywanie w 
schronisku.  
 
Wiesław Bobiarski Z-ca Wójta Gminy Obrzycko



D GMINY,
owo, woi-wieiKopoisKi'

ó-OS-787,f*l 063/2584-09;

Orchowo, dnia 11.04.2012

RLiRK.6133.1.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Gmina Orchowo w odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2012r. informuje, że należy
do Związku Gmin Regionu Słupeckiego na który co rocznie ( w kwartalnych ratach) jest
przekazywana składka w wysokości 10 805, 52 zł zgodnie z uchwałą. Przekazywane środki są
przeznaczane na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku, które
funkcjonuje w ramach Związku Regionu Słupeckiego.

W 2011 r. na terenie Gminy Orchowo zostało złapanych 15 bezdomnych psów.

Z poważaniem
WÓJT

nii>r i/iż. Teodof Pryka

Osoba prowadząca Piotr Wędzikowski tel. 632684090 wew. 29
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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2012r Urząd Gminy 
w Osieku Małym uprzejmie informuje, że gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami i umieszczano je  w sieci domów 
zastępczych w Kole. Ilość wyłapanych i utrzymywanych psów na koszt gminy to 7 szt. Koszt 
utrzymania psów oparty był na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką i 
wyniósł 2.175,00 zł.  
Z poważaniem 
Emilia Płóciennik 



URZĄD MIASTA I GMINY
64-560 Ostroróg, ul. Wroniecka 14
tel.(061)29-31-710,29-16-566 , o n l o A , 1 0fax (061) 29-31-712 Ostroróg, 2012-04-13
NIP 787-10-77-050 Regon 000528155

RG.6140.3.20UB

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos'

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji na temat sposobu opieki
nad zwierzętami na terenie gminy Ostroróg informuję, że :

II gmina w 2011 roku miała podpisaną stałą umowę z Fundacją na rzecz bezdomnych
zwierząt pod nazwą Radość Psiaka z siedzibą w Szamotułach, ul. Spółdzielcza 27/2, 64-500
Szamotuły;

II dane dotyczące przekazanych zwierząt (psów) do schroniska z terenu gminy w 2011
roku 25 psów i 4 koty ;

3/ z Fundacją gmina posiadała umowę ryczałtową z jednorazową wpłatą za cały rok 2011

i wyniosła ona 10.000,00 zł.

S E K R & R Z GMINY

kowski

Przygotowała:
A.Cembrowicz
Kierownik RG
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Ostrów Wielkopolski, 11 kwietnia 2012 r.
 
 

  
WIR.RGK.1431.3.2012 

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

 
  
W związku z Państwa pismem dotyczącym uzyskania informacji publicznej 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 2011 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im dalszej opieki? 
  
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w ubiegłym roku podpisała umowę na realizację 
wyłapywania jak 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 : 
 
Sebastianem Tabaką 
ul. Kościuszki 26/16 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
  
Ad. 2 Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt 
gminy w 2011 roku? 
  
Z początkiem stycznia 2011 roku liczba psów przebywających w schronisku wynosiła około 160 
sztuk, ale stopniowo była ona pomniejszana ze względu na adaptację zwierząt przez 
mieszkańców. Przez przeważający okres w 2011 r. w schronisku mieszkało jednocześnie około 
140 psów i kilka kotów. Na koniec roku w schronisku przebywało ok. 130 sztuk psów. Nakłady 
na przedmiotowy cel pochodziły w budżetów wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Łącznie w 
ciągu całego 2011 roku odłowiono z całego powiatu ostrowskiego 419 psów. 
  
  
Ad. 3 Jaki był w 2011r. koszt realizacji całego zadnia i jak była forma płatności za opiekę? 
  
Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wyniósł 217.770,48 PLN z tym, że dotyczył on 
wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Realizacja płatności odbywała za pomocą 
comiesięcznego przelewu bankowego w wysokości 18.147,54 PLN na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez wykonawcę.  
  
  
Referat Gospodarki Komunalnej 
  
Michał Piechocki 
Referat Gospodarki Komunalnej 
Wydział Inwestycji i Rozwoju 
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim 
Al. Powstańców Wielkopolskich 18 
63‐400 Ostrów Wielkopolski 
tel.+48 62/ 58‐22‐321 
  



Pakosław,dnial 0.04.2012

63-920 PAKOSŁA1 N.
ul. Kolejowa 2

BIURO

OCHRONY ZWIERZĄT

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

ROrg.1431.0.6.2012

Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r w sprawie „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Pakosławiu informuje, że Rada Gminy w

dniu 30 marca 2012 roku podjęła uchwałę dot. Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław na 2012

rok, a w roku 2011 nie miała umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt.

WÓJT

YWINĄ
K&iYnierz Chudy



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW

tel. (062)78610-60; fax: (062)78615-09
www.perzow.pl e-mail: ugperzow@wp.pl

Perzów, dnia 19.04.2012.
ROŚ GPK. 6140.5.2012

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" informuję, że w roku 2011 gmina nie podpisała
stałej umowy oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
ponadto gmina w roku 2011 nie poniosła kosztów utrzymywania bezdomnych
zwierząt.

Z poważaniem

wAta
mgr Weronika Urbanska



WÓJT GMINY PIASKI
ul. 6-go Stycznia 1

63-820 Piaski

ROL.6140.04.2012 Piaski, dnia 12-04-2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie

Gmina Piaski przesyła informację na temat sposobu i skutków wykonywania zadania

„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie gminy Piaski:

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 będący tymczasowy

punktem przechowywania zwierząt w Smogorzewie. W schronisku umieszcza się je w

specjalnych boksach z klatkami i domkami.

2. W całym 2011 roku na terenie gminy Piaski wyłapano 12 psów. Wyłapywanie odbywało się

na koszt gminy.

W ubiegłym roku 5 psów znalazło nowych właścicieli.

3. Koszt utrzymania zwierząt w 2011 roku wynosił:

a) zakup karmy dla psów oraz szczepienia - łącznie 4.320,00zł

b) żadnych innych kosztów gmina nie ponosiła ponieważ opiekę nad zwierzętami sprawują

pracownicy wysypiska odpadów komunalnych w Smogorzewie w ramach obowiązków

służbowych.

Z upo\k/alrjife i\a Wójta

Wiesław
SEKRET,

Otrzymują:

1. Biuro Ochrony Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

2. a/a



h/r
Piła, dnia 13 kwietnia 2012 r.

OP VII. 1431.17.2012

Pan
Tadeasss Wypych
Kierownik
BIURA OCHROFY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
w Warszawie
c-mail: boz@bpz.Ofg.pl

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 2 kwietnia 2012 r, o udostępnienie informacji

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

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, poniżej zamieszczam

wymagane informacje:

1, Gmina Piła w 2011 r. jak i obecnie posiada stałą umowę z firmą YET-AGRO SERWIS

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnia irn dalszą opiekę,

2, Z terenu miasta Piły w 2011 r, £osła!o przyjętych do schroniska 440 psów, w tym 140

wyłapanych i 187 kotów; w tym 56 wyłapanych.

3, Koszt wyłapywania psów z terenu miasta Piły mieści się w ramach utrzymania schroniska

dla bezdomnych zwierząt, który w roku 2011 zamknął się kwotą; 386.808,00 zł,

Forma płatności utrzymania wyłapanych psów oparta jest na bieżącej ewidencji zwierząt

przebywających w schronisku.



URZflD MlflSTfl l GMINY
w Pobladzlskach

62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4
te! 0618-977-100, fax0618-977-124

ROŚ .6140.11.2012 .MW

Pobiedziska, 12.04.2012r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
64-886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach w odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia
2012 r., dotyczące udostępnienia danych informuje, że w 201 Ir. podpisano umowy na
przyjmowanie bezdomnych zwierząt z :

• VET-AGRO- SERWIS (z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka) -
w związku z powyższym bezdomne psy przewożono do Schroniska dla Zwierząt w
Jędrzej ewie.

• Urzędem Miejskim w Gnieźnie -- w związku z powyższym bezdomne psy
przewożono do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie.

Łącznie do ww. schronisk przekazano 42 psy, za co poniesiono koszty w wysokości
54 974,86 zł.

Szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowym temacie udziela Referat Ochrony Środowiska

(tel.:61 8977104; 61 8977153).

Z up-jBurmistrza
Miasta

mgr /Jtorota Gozdowsk
Kie/ownik R e f e r a t u

Ochrony Środowiska

Otrzymują:
l .Adresat
2.a/a



 
 
                                                                              Pogorzela, dnia 5 kwietnia 2012 roku 
 
 
 
 
 

R-6140/04/12 
 
 
                                                                               BIURO OCHRONY  ZWIERZĄT 
                                                                               Fundacji dla zwierząt  „Argos”   
                                                                                         
                                                                                     ul. Garncarska 37A 
                                                                                     04- 886  Warszawa 
 

Urząd Miejski w Pogorzeli  odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej 
w sprawie wykonywania zadania „opieka nad bezpańskimi zwierzętami i ich wyłapywanie” 
informuje: 

1. W 2011 roku wyłapywaniem bezpańskich zwierząt zajmowali się pracownicy fizyczni  
Urzędu Miejskiego dlatego Gmina nie podpisała żadnej  umowy na realizację tego 
zadania. 

2. W 2011 roku złapano 7 psów, które zostały przewiezione do schroniska dla zwierząt, z 
którym Gmina posiada umowę  na ich odbiór. 

3. W 2011 roku koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł 10000,00 zł – stawka 
ryczałtowa za przyjęcie do 10 psów w ciągu roku.   

 
 
                                                                                 Z poważaniem  
                                                                                 Burmistrz Pogorzeli 
                                                                                 Piotr Curyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



URZĄD GMINY
64-710 POŁAJEWO
L3) u!. Obornicka 6a Połajewo 17 kwietnia 2012 r.
'rfpntyS'?^ 00054113P

OŚ.6140.2.2012

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia Urząd Gminy w Połajewie
informuje, że:
1) Gmina Połajewo miała w 2011 roku podpisana stała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki z firmą: VET-AGRO SERWIS z Trzcianki,
ul M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka
2) W 2011 roku w schronisku znajdował się jeden pies utrzymywany na koszt Gminy.
3) Koszt realizacji całego przedsięwzięcia w 2011 r. - 2942,78 zł (opłata oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska).



Gminy Powidz, dnia 13.04.2012r.
62-438 ?cwidz

(•13) 2776273, tri./fex f%3) 277*272

31019slst>

ORG-RL. 6140.4.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Warszawa

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy Powidz przesyła informacje na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami " przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt:
l/ w roku 20011 podpisano porozumienie z Miastem Gniezno z którego wynika

m.in., że gmina Powidz zobowiązuje się do dostarczania do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie wyłapanych psów z terenu gminy, natomiast
Miasto Gniezno zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych psów do
Schroniska i sprawowania opieki nad nimi;

21 dane o ilości wyłapanych i utrzymywanych psach - 4 sztuki
3/ koszt realizacji zadania - 3600zł ( opłata za umieszczenie 4 psów w

schronisku na podstawie protokołu odbioru )

ds. działalmośc

AnnaSypniewska

gospodarczej



 
Argos/BOZ  

Od: "UMiG Przedecz Mienie Komunalne OŚ" <mienie@przedecz.com.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 11 kwietnia 2012 10:57
Temat: odpowiedź Gmina Przedecz

Strona 1 z 1

2012-08-11

Przedecz, 11.04.2012r.

 
OŚ. 6140.5.2012 

 
 

 
 
 
Biuro Ochrony Zwierząt 

Fundacji dla Zwierząt „Argos” 

ul. Garncarska 37A 

04-886 Warszawa 

 
 
 
 
Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012r. (data wpływu 05.04.2012r.) dotyczące sposobu 
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, 
Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz uprzejmie informuje:  

w 2011 roku Gmina Przedecz nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 
w 2011r. nie wyłapywano ani też nie utrzymywano zwierząt na koszt gminy,  
w 2011r. Gmina Przedecz nie poniosła kosztów związanych z umieszczaniem zwierząt w
schronisku. 

Z poważaniem

 



URZĄDGMINY
64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
lei. 065 549-60-71, fax 065 543-69-77

OP.1431.25.2012 Przemęt, dnia 19.04.2012r.

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

Urząd Gminy Przemęt 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:

1. Gmina Przemęt w 2011 roku nie posiadała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W przypadku zaistniałej konieczności wyłapania bezdomnych zwierząt zlecaliśmy
wykonanie tego zadania Zakładowi Handlowo - Usługowemu Przemysław Maraszek
z Wolsztyna.

2. W 2011 roku zleciliśmy wyłapanie 6 bezpańskich psów.

3. Koszt realizacji tego zadania wyniósł łącznie 2196 zł brutto ( w tym: dojazd, wyłapania psa
oraz jego utrzymanie przez pierwszych 10 dni pobytu w schronisku). Płatność dokonano
jednorazowo przelewem po okazaniu przez wykonawcę faktury za wykonaną w 2011 roku
usługę wyłapania i przekazania do schroniska 6 psów.

K 1 E R C
Referatu Rolnictwo

Nieruchomości i Pldi

mgr inż. Jad<\

W NI K
i î ny Środowisko,
n mii Przestrzennego

ka Józefawska

Przygotował:
Tomasz Konieczny
Tel. 5496071 wew. 56, pokój nr 13

1g——.^m Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Przemęt

•jy ...TM ul. Jagiellońska 8
B *' <B 64-234 Przemęt

} powiat wolsztyński

Telefony:
065 / 549 60 71
065 / 5496072
065/5496073
fax: 065 / 549 69 77

Kontakt:
e-mail: urzad@przemet.pl
esp: http://esp.przemet.pl/
http://www.przemet.pl
http://bip.przemet.pl/przemet/

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Środa 7:00-15:30
Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30
Dyżury wójta:
Poniedziałek 9:00 - 13:00

- 15:00

:

Numer konta Urzędu Gminy Przemęt: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt

Gmina Przemąt - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793



 
Argos/BOZ  

Od: "Remigiusz Motycki" <motycki@puszczykowo.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 20 kwietnia 2012 14:07
Temat: Miasto Puszczykowo informacja o przytulisku dla zwierząt

Strona 1 z 1

2012-08-13

Biuro Ochrony Zwierząt 
Fundacja dla zwierząt "Agros" 
Warszawa ul. Garncarska 37A 
 
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku z prośba o udzielenie  
informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2011  
roku, przekazuję poniżej następujące informacje: 
1.wyłapywaniem i przekazywaniem do przytuliska dla zwierząt zajmowała  
się wyłącznie Straż Miejska w Puszczykowie, 
2. Miasto Puszczykowo zleciło utrzymanie bezdomnych zwierząt: 
   - w okresie od stycznia do września 2011 roku firmie EKO RONDO z  
siedzibą w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej 11, 
   - w okresie od października do grudnia 2011 roku firmie  
Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych "Łęczyca" z siedzibą w Łęczycy  
koło Poznania przy ul. Poznańskiej 6. Zostało tam utworzone międzygminne  
przytulisko dla zwierząt, w którym Miasto Puszczykowo jest udziałowcem. 
3. W ciągu roku 2011 przyjęto 17 psów, wydano 24 psów, ze stanem na  
koniec roku w ilości 3 psów w przytulisku. 
4. koszt realizacji usługi w roku 2011 wyniósł około 21 515 zł brutto.  
Opłata była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających w  
przytulisku. 
Z poważaniem 
Remigiusz Motycki 
Główny Specjalista ds. gospodarki komunalnej 
tel. 668 009 817 
Miasto Puszczykowo 
ul. Podleśna 4 
62-040 Puszczykowo 



 
Argos/BOZ  

Od: "Krzysztof Kucharczak" <kkucharczak@rakoniewice.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 24 kwietnia 2012 12:22
Temat: odpowiedź

Strona 1 z 1

2012-08-13

W odpowiedzi na pismo z dnia 2.04.2012r. informuję:
  

     Gmina Rakoniewice w 2011 zleciła wykonanie zadania polegającego na wyłapywaniu 
bezdomnych zwierząt Zakładowi Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Gmina 
zapewniła złapanym zwierzętom pełna opiekę.   

     W 2011 roku złapano i utrzymywano na terenie Gminy Rakoniewice 11 bezdomnych 
psów i jednego kota.  

      Koszt opieki na bezdomnym psami wraz z pozostałymi kosztami utrzymania wyniosły 
15.000,00 zł. w 2011 r.          

  



URZĄD GMINY I MIASTA
ul. Rynek 32, 63-440 Raszków

woj. wielkopolskie
N!Po22-22-U6-oiG R-nC00530436 Raszków, dnia 16 kwietnia 2012 roku

<*>

OŚ.6140.2.2012

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

„Argos"
Warszawa

Urząd Gminy i Miasta Raszków odpowiadając na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia
2012 roku, dotyczące udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidywanego ustawą o ochronie zwierząt, informuje, że:

- w 2011 roku udzielane były doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki przez międzygminne schronisko,

- do sierpnia 2011 roku na terenie Gminy i Miasta Raszków wyłapano 21 szt. zwierząt
(psów).

- niezależnie od ilości zgłoszonych sztuk roczny koszt przekazywany na utrzymanie
schroniska w 2011 roku wyniósł 15.243,93 złotych

Otrzymuje: "&*& Piotr Rokicki
1. Adresat
2. A/a



URZĄD GMINY
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół
tel. 67-28-37-002

RÓL-6140.3.2012 Ryczywół, dnia 13.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. tut. Urząd informuje że:

1. na 2011 r. zostało zawarte Porozumienie nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Gminą
Oborniki a Gminą Ryczywół w sprawie udzielania dotacji dla Gminy Oborniki z
przeznaczeniem na dofinansowanie przyjmowania bezdomnych psów, pochodzących z
terenu Gminy Ryczywół, w prowadzonym przez Urząd Miejski w Obornikach Schronisku
dla bezdomnych zwierząt „AZOREK" w Obornikach przy ulicy Łopatyńskiego l.

2. na koszt Gminy w 2011 r. zostało wyłapanych i dostarczonych do schroniska ogółem 37
psów - w tym 25 szczeniąt.

3. koszt realizacji całego zadania w 2011 r. wyniósł ogółem 33.311,54 zł, w tym:
- dofinansowanie przyjmowania bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy

Ryczywół z przeznaczeniem na realizację zadania 30.000,00 zł,
- koszt wyłapania i dostarczenia do schroniska bezpańskich psów 3.311,54 zł.



R Y O Z Y N A

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyna, dnia 25 kwietnia 2012 r.

GPKR 3.2012

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

W związku z pismem z dnia 5 kwietnia 2012 dotyczącego udzielenia informacji publicznej na

podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr

112, póz. 1198) udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Adl- Doraźne zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnianie im opieki oraz
udzielania im opieki weterynaryjnej były przekazywane Lecznicy dla zwierząt Koala, uLPrusa
13, 64-100 Leszno oraz na zasadzie wolontariatu. Dnia 31 października Gmina Rydzyna
zawarła porozumienie z Miastem Leszno, na mocy którego problemami bezdomnych zwierząt
z terenów gminy Rydzyna zajmie się nowo wybudowane schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Henrykowie, którego Gmina Rydzyna jest udziałowcem.
Kompetencje i zasady działania schroniska są ściśle określone między stronami porozumienia,
tak aby opieka i bezpieczeństwo dla bezdomnych zwierząt było jak największe i jak najlepsze.
Szczegółowe informacje na temat schroniska można znaleźć na www.schtonisko.leszno.pl

Ad2- Ilość wyłapanych bezdomnych zwierząt to 5 w 2011 r.

Ad3- Koszt realizacji zadania to comiesięczne koszty stałe utrzymania schroniska oraz opłaty

dotyczące aktualnie przebywających tam zwierząt

Osoba do kontaktu
Kornel Klefas

OTRZYMUJĄ:
1. Adresat
2. a/a.

Z poważaniem

z up.BURMISTRZA

dukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1,64-130 Rydzyna
tel. +48 65 53 88 434, fax +48 65 53 88 513
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl • www.rydzyna.pl



Słupca, dnia 5 kwietnia 2012 roku 
 
 

 
 
Nr 6140.9.2012 

Biuro Ochrony Zwierząt 
Fundacji dla zwierząt „Agros” 

 
ul. Garncarska 37 A 
04-886 Warszawa 

 
 
 
Odpowiadając w imieniu gmin członków Związku Gmin Regionu Słupeckiego  na wniosek z dnia  
2 kwietnia 2012r. uprzejmie informuję, że Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem 
schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdującego się w Ostrowie Kościelnym na terenie gminy 
Strzałkowo. Członkami związku jest 7 gmin (Strzałkowo, m. Słupca, gm. Słupca, Ostrowite, 
Orchowo, Zagórów, Lądek), które opłacają roczne składki na utrzymanie schroniska.   
 
Składki członkowskie w 2011 roku przedstawiały się następująco: 

 
 Składka członkowska roczna w wysokości 0,18 zł od mieszkańca  
 

Nazwa Gminy Liczba 
mieszkańców 

Należna składka od 
mieszkańca za I, II, 

III, IV kw. (zł) 

Dokonane wpłaty 

gm. Słupca 9 377 20 254,32 20 254,32 
m. Słupca 14 267 30 816,72 30 816,72 
gm. Lądek 5 784 12 493,44 12 493,44 
gm. Strzałkowo 10 002 21 604,32 21 604,32 
gm. Orchowo 4 049 8 745,84 8 745,84 
m. i gm. Zagórów 9 176 19 820,16 19 820,16 
gm. Ostrowite 5 223 11 281,68 11 281,68 

Razem 
 

57 878 
 

125 016,48
 

125 016,48 
 

 
 
 
 
W schronisku jest zatrudniony jeden pracownik  na podstawie umowy o pracę oraz lekarz 
weterynarii zatrudniony na umowę zlecenie, który odwiedza schronisko raz w tygodniu. 
Schronisko działa na podstawie przyjętego przez Zgromadzenie Związku regulaminu. Regulamin 
zawiera następujące opłaty:  jednorazowa opłata za odbiór przez właściciela zwierzęcia 
pozostawionego bez opieki  100,00 zł, opłata za sprawowanie opieki nad zwierzęciem 
pozostającym w schronisku na życzenie właściciela oraz zwierzęciem pozostawionym bez opieki: 
 
 
                 
                -   kot                                                       4 zł/ dobę  



                -   pies do 10 kg masy ciała                     5 zł / dobę 
                -   pies od 10 – 20 kg masy ciała             7 zł/ dobę 
                -   pies powyżej 20 kg masy ciała         10 zł/dobę 
 
W 2011r. do schroniska przyjęto 262 psy i 3 koty, adoptowano 2 koty i 148 psów. 
 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
Przewodniczący Zarządu Związku 

/-/Grażyna Kazuś 
 
 

 
Do wiadomości: 
-Gmina Słupca, 
-Gmina Strzałkowo, 
-Gmina Lądek, 
-Gmina Zagórów, 
-Gmina Ostrowite, 
-Gmina Orchowo, 
-Miasto Słupca. 



"URZĄD MIEJSKI
p, Ś m i g ł a

• Polskiego 6
Śmigieł, dnia 12 kwietnia 2012 roku

WS-MK.6232.13.2012.JSZ

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 2011 i 2012 roku Gmina Śmigieł opieka weterynaryjna zapewniona była przez

Usługi Weterynaryjne s.c. Grzegorz Szul Karolina Szul z siedzibą w Śmigłu, przy ul.

Wodnej - zgodnie z podpisaną z w/w lecznicą umową dwuletnią na opiekę

weterynaryjną nad zwierzętami wolno żyjącymi i bezdomnymi występującymi na

terenie Gminy Śmigieł.

2. Liczba zwierząt (psów) wyłapanych w roku 2011 wyniosła 12 sztuk. Przekazanych

pod opiekę nowym właścicielom w roku 2011 wyniosła 14 sztuk. Ponadto 11 psów

jest na stałym utrzymaniu Gminy.

3. Koszty realizacji całego zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem" wyniosły:

> za 2011 rok - 3.806,12 zł (zgodnie z umową roczną na opiekę weterynaryjną)

plus 8.885,80 zł. Łącznie koszt zadania wyniósł: 12.691,92 zł.

Z up. RurAjbirza Śmigła
RSZ/JSZ ZASTĘPCA^ISTRZA

Wiesława Pofesz^rKraczewska



Urząd Miejski w Sompolnie                                                          Sompolno, dnia 16.04.2012r.  
11 Listopada 15  
62 – 610 Sompolno 

 

SKB. 1431.12.2012   
  Biuro Ochrony Zwierząt  
  ul. Generalska 37A 
  04 ‐886 Warszawa  
   

W  odniesieniu  do  wniosku  o  udzielenie  informacji  publicznej    z  dnia  05.04.2012r.  
przekazuję informację dot. interesujących Państwa zagadnień:  

 

Ad.1  Została  zawarta  umowa  na  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  z 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. , 62 – 610 Sompolno, ul. Piotrkowska 39.  

Ad.2  W  tymczasowym  punkcie  zlokalizowanym  w  Sompolnie  średnio  miesięcznie 
przebywało 30 psów.  

Ad.3  Koszt  realizacji  całego  zadania  w  2011  roku  –  44 280,00zł,  wynagrodzenie 
ryczałtowe  za  prowadzenie  tymczasowego  punktu  36 000,00zł  +  23%  podatek  VAT  tj.              
8 280,00zł, ryczałt za utrzymanie psa w schronisku 405,00zł.  

 

 

 

 

    Z poważaniem 
 
/Andrzej Kossowski/ 
 

 



Urząd Gminy Sośnie                                Sośnie, 24.04.2012 r. 
ul. Wielkopolska 47 
63-435 Sośnie 
  
 OŚ.1431.1.2012 
  
                                           Biuro Ochrony Zwierząt 
                                           Fundacji dla Zwierząt "Argos" 
                                           ul. Garncarska 37A 
                                           04-886 Warszawa 
  
  
 
Urząd Gminy Sośnie informuje: 
 

1. W 2011 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im dalszej opieki 
zajmowało się międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku 
Wielkim. 

2. W 2011 roku wyłapanych zostało 13 sztuk psów. 
3. Gmina Sośnie zgodnie z porozumieniem międzygminnym partycypuje w kosztach 

utrzymania schroniska w Wysocku Wielkim w 2011 r. koszt wyniósł 8928,59 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
         Wójt Gminy 
 
               Krzysztof Bochen 



URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
-espoł Zieleni, Oczyszczania i Urządzeń

Komunalnych
Pl. 20 Października l, 63-100 Śre

Śrem, 10 kwietnia 2012 r.

rem

PRKZZ.6140.2.3.2012.KAN

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

W odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące 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 Śremie uprzejmie informuje, co
następuje:
1. Gmina Śrem w 2011 r. miała zawartą stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z Fundacją "Dr Lucy"
z siedzibą w Śremie. Fundacja "Dr Lucy" jest administratorem
Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju od 2008 r.
2. W 2011 r. do Schroniska zostało przyjętych 265 psów.
3. Na realizację zadania związanego z prowadzeniem Międzygminnego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju w 2011 r. gmina Śrem
(właściciel Schroniska) przekazała dotację celową w wysokości 282.964,84
zł.
W wyżej podanej kwocie dotacji partycypowały również inne gminy
sąsiadujące z gminą Śrem - uczestnicy porozumienia międzygminnego 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
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

Sprawę prowadzi:
Anna Koronowska - Skrzypczak
inspektor
tel: 61 28 47 144

, :



Środa Wielkopolska, dnia 12.04.2012r. 
 
RiOŚ.6140.1.5.2012 
 
      BIURO OCHRONY ZWIERZAT 
      Fundacji dla Zwierząt ,,Argos” 
      ul. Garncarska 37A 
      04-886 Warszawa 
 
 
 W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej Referat 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej przesyła 

poniżej odpowiedź na zapytania: 

 

1. W 2011 r. Gmina Środa Wielkopolska miała zawartą umowę na prowadzenie i 

administrowanie gminnym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Kijewie z 

Usługami Komunalnymi Spółka z o. o. w Środzie Wielkopolskiej. W ramach tej 

umowy pracownicy schroniska zatrudnieni przez Usługi Komunalne zajmowali się 

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.  

2. Zbiorcze dane ilości zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2011 r. 

przedstawione są w dołączonym załączniku. 

3. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 180 000 zł. zgodnie z umową jaką Gmina 

zawiera z Usługami Komunalnymi, Gmina wypłaca należność za administrowanie 

schroniskiem w comiesięcznej stałej kwocie. 

Należy nadmienić, że ww. koszty dotyczą wyłącznie kosztów bieżących dotyczących 

schroniska, natomiast inne wydatki np. na budowę nowych kojców Gmina pokrywa z 

innych środków finansowych. 

W 2011 r. Gmina pokryła koszty przebudowy boksów kwarantanny i pozostałe roboty 

naprawcze boksów w wysokości 23 000 zł i założenie strony internetowej schroniska za   

1 709,70 zł. 

 
W załączeniu: 
- raport o stanie zwierząt w 2011 r. 
 
Sprawę prowadzi: 
Joanna Pyrzyńska 
Referent w Referacie Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Środzie Wielkopolskiej 
Tel. 061 28 677 25 



 styczeń 
2011 

luty 
2011 

marzec 
2011 

kwiecień
2011 

maj 
2011 

czerwiec
2011 

lipiec 
2011 

sierpień
2011 

wrzesień
2011 

październik
2011 

listopad
2011 

grudzień 
2011 

razem 
2011 

Stan początkowy 
 

72 75 73 73 67 64 69 74 69 67 71 76 72 

Przyjęcia 
 

15 13 13 8 7 12 19 20 14 21 16 11 169 

Adopcje 
 

8 9 11 8 8 7 14 20 15 14 11 12 137 

Zgony 
 

3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 12 

Eutanazje 
 

0 3 0 5 1 0 0 3 0 2 0 2 16 

Zbiegłe 
 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6 

Stan końcowy 
 

75 73 73 67 64 69 74 69 67 71 76 70 70 

 



URZĄD GMINY
STARE MIASTO

ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
tel. 063 2416216, fax 063 243 6580

RGOŚ.6140.5.2012

Stare Miasto, 2012-04-17

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

02.04.2012 roku (data wpływu 05.04.2012r.) na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie informuję, co następuje:

1. w 2011 roku Gmina nie miała podpisana stałej umowy w zakresie wyłapywania

bezdomnych zwierząt oraz zapewniania im opieki. Doraźnie wyłapywaniem

zajmowali się pracownicy Towarzystwa opieki nad zwierzętami prowadzącego

schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie oraz pracownicy Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Starym Mieście. Zwierzęta bezdomne trafiały do adopcji lub były

umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Pomoc lekarsko -

weterynaryjna zapewniana była bezpośrednio w schronisku, a także doraźnie zlecana

lekarzowi weterynarii z terenu Gminy Stare Miasto,

2. na koszt Gminy utrzymywanych było ok. 20 szt. zwierząt

3. koszt realizacji zadania w 2011 roku to kwota ponad 40 tyś. zł. Za utrzymanie zwierząt

w schronisku i opiekę weterynaryjna Gmina była obciążana miesięcznie na podstawie

bieżącej ewidencji zwierząt, za doraźną pomoc lekarsko - weterynaryjną lekarz

weterynarii obciążał Gminę po wykonaniu zlecenia.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt: Magdalena Kusiak, tel: 063 2416-

216 w. 237.

Z,up. WÓJTA

Magaauena Kusiak
inspektor



3 Stawiszyn 16.04.2012r
••020 STĄ Wi SZYN

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

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje:
l .W 2011 roku udzielaliśmy doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt Prywatnej Lecznicy dla Zwierząt
w której zwierzęta przebywały na kwarantannie po tym
okresie przekazywaliśmy je osobom fizycznym do dalszego
utrzymywania.
2.Wyłapano 4 sztuki dorosłe (psy) i 7 szczeniąt.
3.Koszt realizacji całego zadania wynosił l 500,00 zł.
(tysiąc pięćset złotych),za pobyt w schronisku płaciliśmy
jednorazowo 600,-zł

Zup. Burmistrza
Gminyk Miasta

inź. Cześ JaWEu czak



Burmist rz Stęszewa
62-060 Stęszew Stęszew, dn. 13.04.2012r.

ul. Poznańska 11

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

Znak: Oś.6140.2.2012

Na podstawie art. 2 ust. l i art. 10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2011 o dostępie do

informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, póz. 1198), w odpowiedzi na pismo z dnia

2.04.2012r. Urząd Miejski Gminy Stęszew udziela wnioskowanych informacji:

1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Stęszew wyłapuje Zakład Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62 - 060 Stęszew. Jest to

zakład budżetowy gminy. Gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem w

Przyborówku, które prowadzi Fundacja „Radość Psiaka", w którym umieszczane są

bezdomne psy z terenu gminy Stęszew.

2. W 2011 do schroniska trafiły 24 psy.

3. Ryczałtowa opłata za opiekę nad zwierzętami w schronisku wyniosła w 2011 r.

30 OOOzł.

Z upf. B
/

mgr\Jofinna Zaborska
Selćretarz Gminy



. Szkolni. i j
Suchy Las 17.04.2012 r.

ROŚ.6140.2.3.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwSietnia 2012 r. Urząd Gminy Suchy Las,
udziela informacji z wykonania zadania publicznego, z zakresu zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Suchy Las w 2011 roku.

Bezdomne zwierzęta, 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, z którym gmina ma podpisaną umowę lub porozumienie.

Na terenie gminy Suchy Las, w 2011 r. wyłapano 46 bezdomnych psów, które
zostały przekazane do schroniska.

W 2010 roku gmina Suchy Las, miała zawarte porozumienie w sprawie udzielenia
dotacji dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na dofinansowanie przyjmowania
bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy, w prowadzonym przez Urząd Miejski w
Obornikach, Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek" w Obornikach, przy
ul. Łopatyńskiego 1. Na realizację togo zadania Gmina Suchy Las przekazała do budżetu
Gminy Oborniki kwotę 60 000,00 zł, na dofinansowanie przyjmowania bezdomnych
zwierząt z terenu naszej gminy.

f T

Grzegorz Wojterc



Swarzędz
li !</. A J » M l AS l A l (i M l N V

ROS.6140.1-0015/2012

Swarzędz, 13 kwietnia 2012r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A, 04-886 Warszawa
e-mail; boz@boz.ogr.pl

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informujemy:

- w 2011 roku Gmina Swarzędz podpisała umowę z Lekarzem Weterynarii

Sławomirem Nabiałkiem ze Swarzędza, na usługi weterynaryjne związane z:

1. doraźnym odławianiem zwierząt stwarzających zagrożenie dla ludzi i zwierząt, zwierząt

podejrzanych o wściekliznę, zwierząt bezpańskich,

2. prowadzeniem konsultacji i oględzin zwierząt zgłaszanych jako podejrzanych /chorych/,

które po wykonaniu w/w czynności z weterynaryjnego punktu widzenia nie są chore i nie są

w związku z tym odławiane.

Na ten cel Gmina Swarzędz w 2011 roku wydała 17 026,20 zł

- w 2011 roku Gmina Swarzędz podpisała również umowę z Fundacją „Radość Psiaka",

ul. Spółdzielcza 27/2, 64-500 Szamotuły, na zapewnienie opieki nad b e z d o m n y m i

zwierzętami.

Na ten cel Gmina Swarzędz wydała 37 200,00 zł. Zgodnie z zapisami w/w

umowy, Gmina Swarzędz płaciła wynagrodzenie za usługę w wysokości

3000zł miesięcznie. Kwota ta pozostawała niezmieniona przy l iczbie nie

przekraczającej 20 psów przyjętych do przytuliska i tam pozostających.

Po przekroczeniu tej l iczby gmina winna dopłacić 100 zł za każde dodatkowe

zwierzę. Łącznie dopłacono 1200,00 zł.

- w 2011 roku przekazano do przytuliska 40 psów z terenu Miasta i Gminy

Swarzędz.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a
Kierownik

Referatu Rolnictwa. Melioracji

:a Blurmistrza
rzędzjr

Adom Trawbiski
Sprawę prowadzi
Anna Bernaciak

rei, 61-65-12-403 pok. 115
rf Oa^wCM^oJ ,̂ ™9r î ^omrin Sonnafc

yrząd Miasto i Gmin.Rynek l. 62-020 Swarzędz, tel. 061)65120gg.fa(g^^ www.swarzedz.pl^



U R Z Ą D G M I N Y
ul. Zwycięstwa 2

77-416TARNÓWKA
tel./fax (067) 266 40 02

NIP 767-14-15-708
Roi. I-Z.1.2012 Tarnówka, dnia 06 kwietnia 2012 r.

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

dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

W nawiązaniu do pisma z dnia 02 kwietnia 2012 r. podajemy poniżej żądane
informacje:

1. Gmina posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z VET-AGRO-
SERWIS Trzcianka.

2. Średnio rocznie wyłapuje się 10 szt. zwierząt - psów, które trafiają do
schroniska dla zwierząt

3. Koszt wyłapywania i utrzymania zwierząt bezdomnych za 2011 r wynosił - 14
403,32 zł.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

ran



                                                                                                                   Trzcinica, 19.04.2012r.
GKM-IV. 6140.5.2012

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków 

wykonywania zadania  "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przedstawiamy 

poniższe  informacje:

1. W 2011 r. Gmina Trzcinica  posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

i zapewnienie im opieki z firmą Hotel Dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56/2.

2. W roku 2011 nie było zwierząt wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy.

3. W roku 2011 gmina nie poniosła kosztów w zakresie opieki nad zwierzętami.

                                                                                          Z poważaniem

          Andrzej Stryjakiewicz

           Kierownik Referatu 



URZĄD MIASTA I GMINY
W TRZEMESZNIE

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. (0-61) 41 54 306, fax (0-61) 41 54 412

Trzemeszno, 2012-04-17

NrRGNK.614.3.2012

Urząd Miasta i Gtr
ul. Gen hv;u..,-K.

-y w frzemesznie
.urowskiego 2

t'.',i - /,•*>„• ] r. .meszno
N1P 557-Ouu-b i- U. KEGON 000530123
tel. 061/4 15-^i-u6,fax 061/415-44-12

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

Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy
w Trzemesznie w dniu 5 kwietnia 2012 r.) uprzejmie informuję, że

1) Gmina Trzemeszno zawarła umowę z Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym
na wyłapywanie bezdomnych psów na terenie miasta i gminy Trzemeszno i dostarczania ich
do schroniska zwierząt w Gnieźnie zgodnie z uchwałą Nr XLI/247/2001 Rady Miejskiej w
Trzemesznie z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. Dnia 9 maja 2011 r. zostało zawarte
Porozumienie, pomiędzy Miastem i Gminą Trzemeszno, a Miastem Gnieznem dot. opieki
nad bezdomnymi psami z terenu gminy Trzemeszno.

2) Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne wyłapało i dostarczyło w roku 2011
do schroniska w Gnieźnie z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno 10 psów.
Firma TRAPER S. C. w trybie awaryjnym wyłapała i dostarczyła do schroniska w Gnieźnie
z miejscowości Zieleń l psa.

3) Koszt wyłapania i dostarczenia psów przez Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
wg cennika ustalonego umową oraz zlecenie wyniósł 594 zł.
Koszt wyłapania i dostarczenia psa przez TRAPER S.C wyniósł 344,40.
Gmina Trzemeszno zapłaciła Schronisku dla Zwierząt w Gnieźnie w 2011 r. kwotę 9 900,00
zł. Oprócz wsparcia Gmina stara się współpracować ze Schroniskiem, w celu zapewnienia
jak najlepszej opieki dla bezpańskich psów.

Ponadto informuję, że na podstawie art. l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 142, póz. 1591 ze zmian.) Rada Miejska w Trzemesznie uchwaliła
na sesji w dniu 28.03.2012r. uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Trzemeszno w
2012r. Zostały na ten cel zabezpieczone środki w budżecie gminy i po wejściu w życie uchwały
będzie ona realizowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Sprawę prowadzi:

Angelika Sobczak (tel. 667 747 209)



        Tuliszków, dnia 19 kwietna 2012r. 
 
RRG.RM.1431.2.2012 
 

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

 
 
 

W nawiązaniu do pisma w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i skutków 

wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie 

informuje, że w 2011 roku: 

1. zawarta była umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. 

Polna 4 62-700 Turek, 

2. w schronisku dla zwierząt na koszt gminy utrzymywanych było 13 psów 

3. koszt realizacji zadania  wyniósł 71.722,80zł. Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji 

zwierząt. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Mariola Musiałowska Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie 



Turek, dnia 6-04-2012

IDG. 6140.3.12

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „ Argos"
Ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Miasta w Turku w odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2012

dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem"

informujemy, że Gmina Miejska Turek w 2011 miała podpisaną umowę z

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku na

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Turku.

Liczba przetrzymywanych zwierząt w schronisku na dzień 31-12-2011 to 87

psów oraz l kot, koszt utrzymania schroniska w roku 201 1 wyniósł 351 538,63

zł, płatność realizowana była na podstawie faktur wystawionych co miesiąc

zgodnie z prowadzoną ewidencją zwierząt przebywających w schronisku.

BURMISTRZ



r URZĄD GMINY;!
ul.Ogrodowa 4, 62- /OO TureK ..

woj.wielkopolskie
NIP: 668-12-24-174 REGON: 000549341

GKI-GD. 6140.2.2012

Turek, dn. 13.04.2012 r.

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2.04.2012 r. o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Turek informuje, że:

1. W dniu 17.08.2006 r. pomiędzy Gminą Turek a Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku zawarta została umowa na wyłapywanie
i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Turku.

2. Dane o ilości zwierząt przebywających w schronisku utrzymywanych na koszt gminy
w poszczególnych miesiącach 2011 r.

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

Ilość zwierząt
27 psów
25 psów
27 psów
36 psów
34 psy
35 psów
32 psy w tym 8 szczeniąt
28 psów
21 psów
1 9 psów
20 psów + 4 koty
19 psów

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2011 wynosił: 123.550,92 zł. (sto dwadzieścia
trzy złote 92/100). Forma płatności oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką schroniska.

Inwe

jp. WÓJTA
NIK REFERATU

'ospodarki Komunalnej
"oju Lokalnego

MIELCARSKI
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Wągrowiec, dnia 26 kwietnia 2012
TI.1431.3.2012 
  
  

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT 
Fundacji dla Zwierząt "Argos" 

ul. Garncarska 37A 
04-886 Warszawa 

  
    Odpowiadając na pismo z dnia 2 kwietnia 2012 roku, w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", 
Urząd Miejski w Wągrowcu informuje, że: 
1. W roku 2011 gmina realizowała powyższe zadanie na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem 
VET-AGRO SERWIS z Trzcianki, które kompleksowo zajmowało się odławianiem i opieką nad 
zwierzętami bezdomnymi z obszaru miasta Wągrowca. 
2. Na początku 2011 roku, w schronisku w Jędrzejewie, przebywało 21 wągrowieckich psów. W ciągu 
całego 2011 roku liczba psów w schronisku oscylowała wokół 25 osobników (ilość adpocji była równa 
ilośći odłowień nowych psów) i ostatecznie w grudniu liczba ta wzrosła do 27 psów. Koty przyjmowane do 
schroniska (ok. 7 osobników w trakcie całego roku) były we wszystkich przypadkach oddane do adopcji. 
3. Koszt realizacji zadania w roku 2011 wynosił 67 074,63 zł brutto. Kwota poszczególnych faktur była 
uzależniona od ilości inwerwencji podjętych na terenie Wągrowca oraz od liczby psów aktualnie 
przebywających w schronisku. 
  
W przypadku konieczności pozyskania bardziej szczegółowych danych proszę o kontakt. 
  
z poważaniem 
  
Arkadiusz Kiszka 
Specjalista ds. ochrony środowiska 
Urząd Miejski Wągrowiec 
ul. Kościuszki 15a 
62-100 Wągrowiec 
tel. 67 268 03 15 
e-mail: a.kiszka@wagrowiec.eu 
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W odpowiedzi na wniosek Gmina Wapno informuje, iż:
1. Gmina posiada umowę  podpisaną z firmą VET-ARGO SERWIS  
    Trzczianka. 
2. Aktualnie w schronisku nie posiadamy zwierżat. 
3. Płacimy tylko ryczałtowo a w przypadku przebywania zwierząt stawke dobową. 
  
Bożena Stachowiak 



URZĄD GMINY WIJEWO
ul. Parkowa l 64-150 W i j e w o tel. (65) 549-40-85, 86 tel./fax. (65) 549-47-55

www.wiiewo.pl e-mail: wijewo@wijewo.pl NIP 697-16-06-659 REGON 001004402

Wijewo, 17 kwietnia 2012 r.
BRŚ 1431.5.2012

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
Urząd Gminy Wijewo informuje, iż:

1. W roku 2011 nie została podpisana stała umowa ani udzielone doraźne zlecenie na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki.

2. W roku 2011 zbiorcza ilość wyłapanych zwierząt wyniosła O (słownie: zero).
3. W roku 2011 Gmina Wijewo nie poniosła kosztów w związku z realizacją zadania

polegającego na wyłapywaniu oraz opiece nad złapanym bezdomnym psem lub
kotem.

CTORu v
mgr,'

Otr
adresat

2~ a/a
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Wilczyn, dnia 12.04.2012 r.
NrRGŻ6140.05.2012

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

W odpowiedzi na państwa wniosek z dnia 02.04.2012 r. o udzielenie informacji publicznej

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie"

informuję, że w roku 2011 na terenie Gminy Wilczyn nie było potrzeby wyłapywania bezdomnych

zwierząt, w związku z tym nie posiadamy zbiorczych danych o ilości zwierząt wyłapanych.

W związku z powyższym w roku 2011 Gmina Wilczyn nie poniosła kosztów związanych

z umieszczeniem zwierząt w schronisku.

Z poważanie

ński

Otrzymują;

(jLy Adresat,

2. RGŻa/a.



Urząd Gminy Władysławów

OŚ.6140.8.2012
Władysławów, 16.04.2012 r.

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

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. „opieki nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywania"

Odpowiadając na wniosek z dnia 02.04.2012 r. o udostępnieniu informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania" składam następujące wyjaśnienia:

- Gmina 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 ewskiego,
a Gminą Władysławów reprezentowaną przez Wójta Gminy - Krzysztofa Zająca która określa
warunki wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku,

- w 2012 roku Gmina przekazała do schroniska 5 psów, które nie posiadały właścicieli, a przez
cały rok w schronisku przebywało w sumie 9 piesków z terenu gminy, zarówno małych
szczeniaków jak i psów zgłoszonych w latach wcześniejszych,

- koszt realizacji całego zadania w 2011 roku wynosił 27 895,22 zł, forma płatności przelew na
podstawie wystawionej faktury 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. Zgodnie z uchwałą Rady Gmiry Władysławów z dnia 18.02.2009 r. nr 171/9
w sprawie wprowadzania Programu „Zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na
terenie Gminy Władysławów", podjętej na podstawie art. l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003r., Nr 106, póz. 1002, z późn. zm.). W ramach
przedmiotowej akcji w 2012 roku mieszkańcy przygarnęli 11 bezdomnych piesków z terenu
Gminy, na zakup karmy i budy Gmina w 2011 roku poniosła koszty 7 490,56 zł.

1. Otrzymują:
Adresat:
A/a.

2. Sprawę prowadzi:
Magdalena Kujawa - Zając
tel. 0-63 2804648, srodowiskoCoiwladyslawow.pl

.-Zając
iDOWISK/,

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Władysławów

ul. Rynek 43

62-710 Władysławów

powiat turecki

Telefony:

63-2795003

63 - 280 46 57
fax. 63-2804667

Kontakt:

e- maił: ua(3wladv5lawow.p|

http:// www.wiadvslawow.pi

http://wladyslawow.bip.net.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek

7:15-15:15

Dyżur Wójta:

Poniedziałek 10:00-12:00
Numer konta Urzędu Gminy we Władysławowie: 77 85570009 07000007 20070001 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie O./Władysławów

NIP : 668-12-90-490 REGON : 000551131



URZĄD MIEJSKI
w Wolsztynie Wolsztyn, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Rynek 1, 64 - 200 WOLSZTYN

RGK.6042.1.2012

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 2011 r. podpisał umowę na wyłapywanie bezpańskich psów

z prywatnym przedsiębiorcą panem Przemysławem Maraszkiem.

W 2011 r. wyłapano 48 bezpańskich psów, które zostały umieszczone w Przytulisku dla

zwierząt w Ruśćcu prowadzonego przez Fundację na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość

Psiaka". Koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2011 r. 2400 zł- kosz związany z

wyłapaniem psów (50 zł x 48 psów) oraz 24 tyś. Zł za opiekę nad zwierzętami w Przytulisku

w miejscowości Rusiec.

Zup.

Barbar
Z-ca NACZEbNfKA? WYDZIAŁU
r-.|nlelva l Gospodarki Komunalnei



i trąd Miejski w Wyrzysku
osXa'79 89-300 Wyrzysk Wyrzysk, dnia 18.04.2012r.

N|P7&M7-7W'50.R.000530755

OR.1431.18.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 02.04.2012 roku (wpłynęło dn. 05.04.2012 r.)

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

wyłapywanie" informuję:

1. Gmina Wyrzysk w 2011 roku oraz nadal posiada umowę z Vet-Agro Serwis ul.

^conopnickiej 62 64-980 Trzcianka na wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu

gminy z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla

Bezdomnych Zwierząt w Jędrzej ewie.

2. Wyłapano i przekazano do schroniska w2011 roku 27 zwierząt bezdomnych.

3. W 2011 roku koszt związany z wyłapywaniem, utrzymaniem i opieką

weterynaryjną wyniósł 58858,54 zł, forma płatności oparta jest na bieżącej ewidencji

zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

TRZA

' Krasocka
SEKRETARZ MIASTA ! GMINY

Sporządził:

Sławomir Mikołajczak-Komendant SM

tel. 672864128
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                                                              Zakrzewo, dnia 05 kwietnia 2012 r. 
GKM.6140.3.2012 
  
  
  
     
                                         
  
                                                               Biuro Ochrony Zwierząt 
                                                               Fundacji dla Zwierząt „Agros” 
                                                               ul. Garncarska 37A 
                                                               04-886 Warszawa 
  
  
  
  
  
                                                                    
Dotyczy: informacji za 2011 r. – opieka nad zwierzętami bezdomnymi.. 
   
            Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że Gmina Zakrzewo posiada od 
2006 r. podpisaną umowę z firmą:  
VET-AGRO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka 
na wyłapywanie, transport i pobyt zwierzęcia w schronisku. W ciągu 2011roku w 
schronisku przebywało średnio 7-9 sztuk zwierząt miesięcznie. Ich koszt utrzymania 
wyniósł za 2011 r. 22.000 zł. Były to opłaty bieżące, zawierające: 
- opłatę stałą (abonamentową),  
- opłatę za pobyt, opierającą się na bieżącej ewidencji zwierząt, 
- opłatę za konieczne badania i zabiegi (m.in. sterylizacją, kastracja),  
- opłatę za znakowanie, 
- opłatę za przeprowadzone akcje łapania i transport zwierząt.  
Do pisma załączamy nasz  
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZAKRZEWO. 
Prosimy wystawienie opinii dotyczącej naszego programu.  
Osoba prowadząca sprawę: Tadeusz Dywel – tel. 67 266 70 75,  516 150 822.  
  



IJrssącI Gminy
ul. Sredzka 9

03-020 Zaniemyśl
woj, wielkopolskie

NIP ntifl4u» «EQON 000546302 Zaniemyśl, 16.04.2012r.

RR 6140.2.2012

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.br. w sprawie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami -Urząd Gminy w Zaniemyślu informuje, że Gmina Zaniemyśl w 2011

roku udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie

im opieki Zakładowi Komunalnemu ul. Wiosny Ludów 3; 63 - 000 Środa Wlkp.,

który prowadzi schronisko dla zwierząt na terenie Środy Wlkp.

W roku 2011 z terenu gminy Zaniemyśl wyłapano i przekazano do schroniska

dla zwierząt w Środzie Wlkp. 6 bezpańskich psów.

Koszt całego zadania w 2011 roku wyniósł 3.175,07zł - opłaty wnoszone

są jednorazowo za każdego umieszczonego psa.

W Ó J T

In*. Krzysztof Urbas

Sporządziła: E. Siudzińska



W f
Gmina Miasto lłotów

Al. Piasta I
77-4OO ZłotÓW Zlotów, dnia 16.04.2012r.

NIP 767-166-94-26, REGON 570791342
GK.6140.4.2012

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Gmina Miasto Zlotów w odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji publicznej na temat

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

wyłapywanie" informuje, że:

1. Gmina Miasto Zlotów w 2011 roku na wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami miała umowę z firmą: YET-AGRO SERWIS, ul. Konopnickiej 62, 64-980

Trzcianka.

2. Zbiorcze dane o ilości zwierząt przedstawia załączona tabela.

3. Forma płatności za opiekę była oparta na bieżącej ewidencji, zgodnie z w/w tabelą

Z poważaniem

Wełniak



BEZDOMNE ZWIERZĘTA MIASTA ZŁOTOWA W 201 1 ROKU
MIESIĄC
styczeń

luty
marzec

kwiecień
maj

czerwiec
lipiec

sierpień
wrzesień

październik
listopad
grudzień

PRZYJĘCIA
1
4
1
1
2
2
-
3
1
1
4
2

ADOPCJE
1
1
4
-
-
2
1
-
1
-
2
1

UPADKI
-
-
1
-
-

-
-
-
-
-
-

EUTANAZJ^TERYLIZACJ
1 l 2

-
-
-

-
-
-
-
3
-

-
-
-
1
1
-
-
2
-
1
1

STAN
6
9
5

FAKTURA
2.075,61
1.968,70
1.583,69

6 1.599,12
7
7
6
9

10
11
10
11

1.987,69
1.713,88

1.802,60
2.827,83
2.939,50
3.059,75
2.836,26

UWAGI
Kot 3 dni

Kot 1 dzień
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