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8 lutego 2008 roku

RÓL. 7070/Y/4/2008 r.
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, dotyczącej sposobu
i skutków wykonywania zadania „ opieka na bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniem „ informujemy, iż :
ad l. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki z terenu gminy
Banie zajmuje się Firma „Animal Control „ z siedzibą w Policach przy ul.
Piaskowej 86/6, reprezentowana przez Zbigniewa Kossewskiego ;
ad 2 . z terenu gminy Banie Firma „Animal Control „ w 2007 roku wykonała opiekę nad
bezdomnymi psami w ilości 5 sztuk;
ad 3. za wyłapane bezdomne psy w 2007 roku gmina poniosła koszty w kwocie
2.246 zł, płatna za realizację zgłoszonego zadania i wystawieniu rachunku.

730 lat

1278 - 2008

Barlinek, dn. 14.04.2008r.

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

Nasz znak: RGM. V. 7055- 04/08

W związku z wnioskiem z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej, dotyczącej zwierząt bezdomnych , informuję:
1) w celu zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym zlecamy osobie prywatnej poszukiwanie
nowego właściciela,
2) w roku 2007'przekazano nowym właścicielom ok.60 szt. psów,
3) koszt realizacji zadania w zakresie przekazania psów nowym właścicielom oraz sterylizacji
bezdomnych kotów to 14.800,00 zł w 2007r.
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Urząd Miasta i Gminy w Barwicach
ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice

tel. 094 373 63 09, fax. 094 373 63 49
www.barwice.pl
e-mail: urzad@umig.barwice.pl

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
'Wasze pismo z dnia:
18-02-2008

Znaf(:

(Data:
2008-03-04

Nasz
IOŚ. 7062 - OS/08

Dotyczy: Opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

W odpowiedzi na ww. pismo informujmy:

Ad.l.
Gmina posiadała w 2007 i nadal posiada ważną umowę współpracy w zakresie
opieki nad zwierzętami, w szczególności nad zwierzętami bezdomnymi. Umowa
jest podpisana z: Towarzystwem Ochrony Zwierząt „ANIMALS" z siedzibą
w Białogardzie.
Ad.2.
Ilość zwierząt wyłapanych w 2007r.: 7.
Ad.3.
Koszt jaki z tego tytułu poniosła gmina: 3.500,00 zł, była to jednorazowa
zapłata za umieszczenie w schronisku.
B U R M l S T

/

mi. Zfjnon Mahsalon /

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

2, p

OD :UG BEDZINO

NR FfiKSU :94 31623137

29 LUT. 2008 09:54

STR.l

RZG. D .613471/08

B<;dzino,dn.26.02.2008 r.
Urząd Gminy Bedzino

Bedzino 19

76 - 037 Bedzino

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argus'
Ul Gancerska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn.
18.02.2008 r, informuje, iż posiadamy stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 2
Inspektoratem Ochrony Zwierząt „Animals" 78 - 200 Białogard ul, Zwycięstwa 58,
W 2007 roku zostało wyłapanych 29 bezdomnych psów. Gmina ponosi koszty
jednorazowego umieszczenia zwierzęcia w schronisku i taka opłata wynosi 500 zł. Koszt
realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł 14 500 2,1

u p. W

Z ] z i slau>

P!f.ban

t l AR/: GMINY

»'•'. "ftiy«f>?iJ40B

^

Białogard, 29 lutego 2008 r.

ZPOŚ. 7082/1/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Nawiązując do pisma z dnia 18 lutego 2008 r. w powiązaniu z ustawą z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001 r., Nr 112, póz. 1198)
informuję, że:
1. Miasto Białogard zawarło umowę z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS"
w Białogardzie na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt z terenu miasta
w 2007 r.
2. W 2007 roku na terenie miasta Białogard zostało wyłapanych 98 bezdomnych zwierząt.
3. W 2007 r. Miasto Białogard podpisało umowę z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt
„ANIMALS" w Białogardzie na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt z
terenu miasta, na kwotę 15.000,00 zł
Ponadto informuję, że zgodnie z § 4 zarządzenia nr 186/04 Burmistrza Miasta Białogard z
dnia 14 kwietnia 2004 r. opłata za przekształcanie informacji publicznej, polegającej na
opracowaniu informacji zbiorczej, w szczególności w postaci zestawienia, w tym tabelarycznego, na
podstawie dokumentów urzędowych i innych danych publicznych znajdujących się w Urzędzie
Miasta, za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 sporządzonej informacji wynosi 12,00 zł. W § 7
ww. zarządzenia za przesyłanie przesyłką pocztową informacji publicznej, w tym kopii
dokumentów urzędowych, pobiera się opłatę w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych
przez Pocztę Polską S.A., zwiększona o 0,50 zł. Ogólna kwota poniesiona za udostępnienie
informacji publicznej wynosi 12,50 zł.
W związku z powyższym na konto Miasta Białogard Bank Pekso S.A. Oddział Białogard 36
1240 3666 1111 0000 4344 6782 należy wpłacić kwotę 12,50 zł.

SEKRETARZ

M

mgr inz. Urszi OlKrupińsko

U R Z Ą D GMINY

85AŁOGARD
ul Wileńska 8, 78-200 Białogard
woj. zachodniopomorskie

PR MJ 7080/1/2008

Białogard, 06.03.2008r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy Białogard informuje, że:
1) gmina Białogard ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie im opieki z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" z siedzibą w
Białogardzie, ul. Zwycięstwa 58. Umowa została zawarta w dniu 19.04.2005r. z
możliwością przedłużenia jej na następne lata i ważna jest do dnia 31 grudnia 2008r.,
2) w 2007 roku wyłapano 47 sztuk zwierząt,
3) całkowity koszt realizacji zadania za 2007 rok wyniósł 14.100 zł, zgodnie z § 5
zawartej umowy Gmina wypłaca wynagrodzenie ryczałtowo w wysokości 300, 00 zł
od jednego zwierzęcia.
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ds. Rolnictwa i Cclirony Środowiska
Małgorzat JAKUB1CZ

z?

Ośr. 6134/1/08

Biały Bór, 26 lutego 2008 r.

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

dot: pisma z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.
URZĄD MIEJSKI w Białym Borze w odpowiedzi na prośbę z dnia 18 lutego 2008 r.,
informuję, że:
1. W roku 2007 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki ze schroniskiem prowadzonym przez
Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Białogardzie (powiat koszaliński).
2. W roku 2007 przeprowadzono 6 akcji wyłapania bezdomnych psów, podczas
których schwytano 6 psów.
3. W roku 2007 koszt całego zadania wyniósł 3 tyś. zł (forma płatności za opiekę
jest jednorazowa za umieszczenie zwierzęcia w schronisku).

Marianna Lisiewicz
Insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska

ZP
Bielice, 25.02.2008r.
OB. 6134/01 /08
U R Z Ą D GMINY
w BIELICACH
ui. Niepokalanej 34
74-202 BIELICE
woj. zachodniopomorskie

tel. (091) 564-42-35, fax (091) 564-41-73
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

FUNDACJI „ARGOS"
Ul. Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

Nawiązując do wniosku Biura Ochrony Zwierząt dotyczącego informacji
publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania - Urząd
Gminy w Bielicach (województwo zachodniopomorskie) przekazuje dane dotyczące
w/w sprawy:
Współpracujemy z firmą „ANIMAL CONTROL" Zbigniewa Kossewskiego, adres ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police .Nie podpisaliśmy stałej umowy. Firma wykonuje
zadania w oparciu o nasze zlecenie. W 2007 roku zleciliśmy wyłapanie l psa
bezdomnego. Zbliżał się okres zimowy, pies nie miał żadnej opieki.
Za tę usługę Urząd Gminy poniósł następujące koszty:
- transport 140 km
l,50zł/km
- odłowienie psa
za l szt./40,00zł.
- karmienie i hotelowanie - za l dzień 15,00zł.
RAZEM:

- 210,00zł.
- 40,00zł.
- 21Q,OOzł
460,00zł.

„Animal Control" z Polic ma podpisaną umowę ze schroniskiem, gdzie kierowane są psy
po 14 - dniowej obserwacji przez lekarza weterynarii.
Często zdarza się, że w naszych miejscowościach mieszkańcy są świadkami, jak obce
pojazdy zatrzymują się, a z nich wypychane są psy. Po 1-2 dniach pobytu na naszym
terenie wędrują dalej, nie jesteśmy w stanie ustalić właściciela.
W 5 przypadkach bezdomne psy przygarnęli mieszkańcy.
Gmina Bielice jest gminą typowo rolniczą, psy zazwyczaj pilnuj ą gospodarstw, są pod
opieką właścicieli.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
wykonała H.W. tel. 091 56-44-235
wew. 20

ZdzisławJ

^chTwardowski
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G MINl
sernika 2

teJ. (095} 768-01-30
fex (095) 768-01-34

BRGG 7620/3/08

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

•
Bierzwnik, z dnia 03.03.2008r.

Odpowiadając na pismo z dnia 18.02.08 uprzejmie informuję, że:
Ad. l W 2006 roku zawarliśmy umowę na czas nieokreślony z Towarzystwem Ochrony
Zwierząt„Animals" 78-200 Białogard, ul. Zwycięstwa58.
Ad. 2 W roku 2007 roku nie było konieczności i potrzeby wyłapywania bezdomnych zwierząt
v

na terenie gminy Bierzwnik.

ngr Bogumił OŁjrębsfci

Page l of l
Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

ZP

"UG Biesiekierz" <gbiesiekierz@post.pl>
<boz@boz.org.pl>
25 lutego 2008 08:23
dot. pisma z dniał8.02.2008 r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu przesyła odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania:
1. Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt zawarta jest z Towarzystwem Ochrony Zwierząt "Animals", 78-200 Białogard,
ul. Zwycięstwa 58,
2. W 2007 r. było 9 przypadków wyłapania bezpańskich psów,
3. Koszty związane z wyłapaniem i dostarczeniem do schronisk wynosiły 4.500 zł.
Z poważaniem
Inspektor Bogdan Hałuszka

2008-02-25

t/e
NR FflKSLJ :091 3B61194

OD :UG BROJCE

26 LUT.

z-p
21308 12:21

STR. l

Brojce, dnia 26.02.2008 r.

,

72-304 Sk*jc«, ul. Diuge 4S
WOJ, zachodniopomorskie
ftM. 9t/3« 611 14, fcx8« 61189

Nasz znak; 7224/2/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 A
04-886 W a r s z a w a

Uprzejmie informuję, ze gmina Brojce posiada umowę na wyłapywanie
zwierząt z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" Białogard. Gmina w
schronisku posiada wybudowany kojec.
W 2007 r wyłapano na terenie gminy 7 bezdomnych psów na wartość 3.500,00 zł,

URZĄD

zf

GMINY

78-316 BRZEŹNO SO
woj. zachodniopomorskie
tel, (094) 3642 740, fax (094) 3642 741

Brzeźno, dn. 04 marca 2008 roku
OŚ-7620/1/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy Brzeźno odpowiadając na Wasze pismo z dnia 18 lutego 2008
roku informuje, co następuje:
1. Gmina Brzeźno umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im opieki podpisała w 2006 roku z Panem Jerzym Harłaczem - przedsiębiorcą
działającym

pod nazwą:

Schronisko

dla bezpańskich

zwierząt,

78-200

Białogard, ul. Zwycięstwa 58. Przedmiotowa umowa podpisana jest na czas
nieokreślony.
2. W roku 2007 na terenie gminy wymieniona w pkt l instytucja wyłapała 2 psy.
3. Koszt realizacji całego zadania zamknął się kwota 1.000,- zł. Jest to koszt
umieszczenia wyłapanych psów w schronisku. Innych kosztów z tego tutułu
gmina w 2007 roku nie ponosiła.

Z poważaniem
! |
Z-ca W D J T A

l

Zf

Cedynia, dnia 3 marca 2008 r.

URZĄD MIEJSKI
Plac Wolności l

7 4 - 5 2 0 CEDYNIA
nr i d e n t . 000528296

Znak: INF.AC.6134-2/08

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

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu do UM Cedynia:
25.02.2008 r.), udzielam następujących informacji:
1. W 2007 r. gmina Cedynia nie udzieliła zlecenia na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Jednocześnie nadmieniam, że w gminie Cedynia istnieje jednostka organizacyjna
przygotowana do przyjęcia zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt (Zakład
Remontowo-Budo wlany przy Urzędzie Miejskim w Cedyni), natomiast w ciągu roku nie
zaszła potrzeba udzielania takiego zlecenia. Problemem na terenie gminy jest przede
wszystkim wypuszczanie psów w miejsca publiczne i ogólnodostępne bez smyczy (w ciągu
2007 roku miały miejsce dwa zgłoszenia dotyczące psów trzymanych poza terenem
ogrodzonym lub pomieszczeniem zamkniętym oraz jedno zgłoszenie dotyczące bezdomnego
psa, wycofane ze względu na odnalezienie dla niego nowego właściciela).
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy (w latach poprzednich były to opłaty jednorazowe)

Zarizycki

Otrzymują:

1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt,
2. a/a

Zf

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel
tel.( 091) 5622-001, 5622-024, fax.(091) 5622076
e-mail: urzadki

Chociwel, dnia 2008.03.06.

Nasz znak: OS. 6134/3/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lutego 2008 r. informuję;
1. Nie mamy stałej umowy z uprawnionym podmiotem na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. W roku 2007 trzy razy zlecaliśmy zabranie zwierząt.
2. Pierwszym razem zabrano 9 psów, następnie l lisa a za trzecim razem, 8 kotów.
3. Łącznie kosztowało nas to 2.370 zł, płatne po otrzymaniu rachunku za wystawioną
usługę.

BTJRMI!

IjMiHA CHOJNA
«{. Jagiellońska 4
Chojna

Chojna, dnia 2008-08-20

BGK 70541/01/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS'
ul. Grunwaldzka 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji nt. wyłapywania
bezdomnych zwierząt uprzejmie informuję, że Gmina Chojna nie posiada własnego
schroniska dla zwierząt.
Gmina Chojna posiada podpisaną umowę dotyczącą wyłapywania bezdomnych zwierząt z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie. Złapane zwierzęta przekazywane są do
przytuliska w Moryniu lub schroniska w Stargardzie Szczecińskimi,
W roku 2007 na terenie Gminy Chojna wyłapano i przekazano do schronisk 11 bezdomnych
psów. Koszt utrzymania, wyłapania i transportu zwierząt w 2007 r wyniósł 5.900 zł
W chwili obecnej gminy borykają się z trudnościami dotyczącymi umieszczania zwierząt w
schroniskach z powodu ich przepełnienia, co jest spowodowane pozbywaniem się
niechcianych psów i innych domowych zwierząt przez ich właścicieli. Do czasu nowelizacji
ustawy o ochronie zwierząt, która wymuszałaby na właścicielach ich tatuowanie lub
czipowanie oraz zakaz hodowli zwierząt uznawanych za niebezpieczne, problem z ich
umieszczeniem w przepełnionych schroniskach nie ulegnie zmianie. Gminy jako pojedyncze
jednostki samorządowe nie są w stanie poradzić sobie z tak wielkim problemem z uwagi na
bardzo wysokie koszty budowy oraz utrzymania schroniska.

IRMISTRZA
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chch Dhfkoborski
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Choszczno, dnia 10 marca 2008 r.

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania informuję, że w 2007 r. Gmina
Choszczno, zawarła

umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierząt

z firmą Vet-Agro Serwis z Czarnkowa
W roku poprzednim na terenie Gminy zostało wyłapanych i przewiezionych do
Pogotowia dla Zwierząt w Jędrzej ewie, 28 psów. Zwierzęta te podawane są profilaktycznie
obserwacji i opiece weterynaryjnej, 6 sztuk samic zostało poddane sterylizacji. Łączny koszt
tej akcji oscyluje w granicach 11 856,60 zł Oplata za utrzymanie zwierząt w schronisku jest
umowna i uzależniona od ilości przebywających w nim zwierząt.

BURMISTRZ

L/

>ngr Robert A damczylt

Otrzymuje:
dl) adresat
2. aa

:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 6,78-550 Czaplinek
tel. O 94 37 26 200/201, tax O 94 37 26 202

REGON ooo5254i2

Czaplinek 08.07.2008r.

GKO-7081/1/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Agros"
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2008r informuję, że Gmina
Czaplinek w 2007r nie miała zawartych stałych umów ani nie udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, jednocześnie informuję, że na koszt
Gminy w 2007 roku utrzymywanych było około 15 bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem

WrtóWr f>»t.nf

MIASTO I GMINA CZŁOPA

ul. Strzelecka 2
M 78-630 CZŁOPA

tel. '067'' 2591069, fax (067) 2591065
NIF 76ó 1302873, REGON 570791490

IGOS - 7 0 6 - 1 3 / 0 8

Człopa, dnia 05.02.2008 r.

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

Urząd Miasta i Gminy w Człopie udziela informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie:
1. Gmina Człopa co roku zawiera umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z
opieką nad nimi oraz na zbiórkę i unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezpańskich. W
2007 r. umowę zawarto z „VET - AGRO SERWIS" z siedzibą przy ul. Myśliwskiej
1A/6 w Czarnkowie. Umowa obowiązuje do dnia 27 kwietnia 2008 r.
2. W 2007 r. wyłapano na terenie gminy 3 bezpańskie psy i odebrano zwłoki ptaka
gatunku Łabądź biały.
3. Koszt realizacji zadania w ciągu roku 2007 wyniósł 3.830, 37 zł. Formę płatności
zawarto w umowie i obejmuje ona dojazd do miejscowości Człopa, czas trwania akcji,
przyjęcie psa do schroniska wraz z koniecznymi szczepieniami i zabiegami
weterynaryjnymi, pobyt psa w schronisku za dobę, koszty kastracji, tatuowania,
sterylizacji, zbiór zwłok zwierząt. Rozliczenie następuje na podstawie wykonanych
czynności raz w miesiącu po przedstawieniu faktury na wykonane usługi.

URZĄD MIEJSKI
•

Zf

76-150 DARŁOWO Plac Kościuszki 9
NIP 669-10-10-138
REGON 000523867

Darłowo, dn. 06.03.2008 r.

GKM-III-6073/04/2008

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

W odpowiedzi na pismo Biura Ochrony Zwierząt w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuję,
co następuje.
Ad. 1. bezdomne zwierzęta oraz agresywnie zachowujące się psy z terenu miasta wyłapuje Straż
Miejska przy nadzorze lekarza weterynarii, z którym podpisana jest umowa na wykonywanie usług
weterynaryjnych na rzecz Gminy Miasto Darłów c. bezdomne zwierzęta wywożone są do
schroniska w Kołobrzegu.
Ad. 2. w 2007 roku Straż Miejska wyłapała 40 sztuk bezdomnych psów. z czego:
- 6 sztuk psów agresywnie zachowujących się.
- l O sztuk psów odebrali właściciele.
- 24 sztuki, to psy potrącone w: wypadkach samochodowych w okresie sezonu letniego.
Ad. 3. w 2007 roku w budżecie miasta na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług
weterynaryjnych na rzecz Gminy Miasto Darłowo wydano 15.000.00 zł.
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Biuro Ochrony Zwierząt
M rsHiE

Nasz znak:GNiOŚ-6073/4/08

Fundacji dla Zwierząt „Agros'

uLGarcarnska 37A
04-886 Warszawa

Dębno: dn. 07.03.2008r

Dotyczy: informacji o opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu
Wydział Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Dębnie odpowiadając na Wasze pismo z dnia 18 lutego 2008r
udziela informacji:
Ad. l

Znalezione,
bezdomne zwierzęta można przekazać do miejscowego „Azylu"
prowadzonego przez dr.wet. Ryszarda Baum ul. Baczewskiego 6a 74-400 Dębno.
Ponadto Gmina podpisała umowy na świadczenia usług weterynaryjnych dot. leczenia
zwierząt bezdomnych, przeprowadzania zabiegów np. sterylizacji, znakowania itp
Jak wspomniano wyżej gmina w 2007r zawarła również umowę na wykonywanie w/w usług
weterynaryjnych z Lecznicą Weterynaryjną „REKS" w Dębnie ul.Gorzowska 18 prowadzoną
przez lek. wet. Konrada Bełezinę. Ponadto gmina organizuje dwukrotne w ciągu roku
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Prowadzone były przez Prywatną Wielobranżową Firmę
Usługową „HART" Dozór Sanitarno-Porządkowy z siedzibą w Świebodzicach z udziałem
dr.weterynarii, przedstawicieli Straży Miejskiej pracownika UM d/s ochrony zwierząt, a
wyłapane bezdomne zwierzęta przewożone są do Schroniska - Inspektorat Towarzystwa
Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie.
Ad.2
Ogółem w trakcie roku 2007 wyłapano 160 szt zwierząt w tym 34 kotów.
W trakcie dwóch akcji wyłapano 31 psów z czego do Schroniska przewieziono 12
bezdomnych psów pozostałe przekazano dla ich właścicieli.
Zwierzęta wyłapane były poddane szczegółowym badaniom lekarskim z czego decyzją o
eytanazji objętych było 16 szt bezdomnych zwierząt
Pozostałe wyłapane zwierzęta po badaniach lekarskich zostały przekazane nowym
właścicielom na podstawie umów adopcyjnych (113 szt).
Ad.3
Ogólny koszt działań związanych z ochroną zwierząt to kwota 55 788zł w tym:
- oznakowanie psów
8 017 zł
- wyłapywanie zwierząt
37 771 zł
- budowa kojca w Schronisku l O 000 zł
Forma płatności była różna: umowna - ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt.
Sporządził:
Janusz Fabiańczyk
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URZĄD MIEJSKI

W DOBREJ

ul. Rynek l, 72-210 Dobra
tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541
e-mail: burmistrz@dobragmina.pl, www.dobragmina.pl

Urząd MMjski w Dobrej
ul. Rynek l
72-210 Dobra

Dobra, dnia 17.03.2008 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 18.02.2008 r. uprzejmie informujemy, że gmina Dobra
posiada umowę (z INSPEKTORATEM TOWARZYSTWA OCHRONY ZWIERZĄT
„ANIMALS" z siedzibąw Białogardzie, przy ul. Zwycięstwa 58, reprezentowanym przez
Przewodniczącego Zarządu Jerzego Harłacza), na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, która
obejmuje ich transport i przetrzymywanie w schronisku dla zwierząt. Usługi w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wykonuje Lecznica dla Zwierząt, p. Tadeusza Soroki z
siedzibą w Nowogardzie.
W 2007 r. wyłapano z terenu gminy l O bezpańskich psów, koszty związane z
wykonywaniem usług wynoszą: za przyjęcie psa do schroniska 500 zł (słownie: pięćset
złotych) - opłata jednorazowa, w cenę wliczone jest wyłapanie psa, transport, opieka
weterynaryjna, utrzymanie psa.
Jednocześnie informujemy, że poniesiono również jednorazową opłatę za utworzenie
kojca dla zwierząt bezdomnych z terenu naszej gminy w wysokości 5000 złotych brutto.
Z poważaniem
Z up
Sęk

strza
miny
Kisiel

URZĄD
Wydział GMli
ds. Obywatelskich
i Informacji Niejawnych

Wokzko.o 72-003 Dobra
091-311-23-0"

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

Nasz znak: WSO.OS.RA. -0717-78/08

Dobra, dnia 25 lipiec 2008 roku

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca 2008 roku ( data wpływu) dotyczącego
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków realizacji zadania publicznego „ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Dobra informuje co następuje:
1. W 2007 roku Gmina Dobra zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie
Animal Control oraz firmie Lupar Ryszard Czeraszkiewicz.
2. Ilość padłych zwierząt na terenie Gminy Dobra wynosiła 92 sztuki.
Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie planowana jest budowa gminnego
schroniska na terenie Gminy Dobra.

Otrzymują:
l .Adresat

2.A/a

Zup. W
iwski
S/ydziału
~-: -;iw Obywatelskich

zf

l 'RZĄD MIEJSKI w DOBfiZANACH

73-130 DOBRZANY
pow. stargardzki
woj. zachodniopomorskie

Znak:Rol.6052/4/2008

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

Dobrzany, data 2008-02-28

Dotyczy: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie , uprzejmie informuję , że
gmina miała w 2007 roku zawartą umowę z firmą prowadzącą działalność
gospodarczą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Animal Control z
siedzibą w Plicach przy ul. Piaskowej 86/6.
Z terenu gminy Dobrzany w roku 2007 wyłapano 11 psy bezdomne.
Koszty całkowitego zadania wyniosły 3 655 zł, forma płatności za wyłapywanie,
transport, hotelowanie , karmienie i opieka lekarska.

ZP
U R Z Ą D GMINY
73-115 D O L I C E
"'•oj. zachodniopomorskie
tel. cenir. (091) 564-01-29
^ L / F A X (0911 564-02-37
RGK-6134/1/08

Dolice 17.04.2008 r.

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

W odpowiedzi na pismo dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprzejmie
informuję że Gmina Dolice udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie:
- Animal Contorl, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police
- liczba wyłapanych zwierząt - 15 szt.
- koszt realizacji - 5560,00 zł

O J T GMINY

feąd Miesił w Drawnic
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'73-220 D R A W N O
LH. Kościelna 3

WOJ, Zachod^OWn^l,^

PIOŚ-AL.6134-3/08

Drawno, dnia 11.03.2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnym zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję, że:
1. Gmina posiada podpisaną umowę od 15.02.06r. z INSPEKTORATEM TOWARZYSTWA
OCHRONY ZWIERZĄT „ANIMALS" 78-200 Białogard, ul. Zwycięstwa 58,
reprezentowanym przez: Przewodniczącego Zarządu Jerzego Harłacza na wykonanie usługi
polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt domowych (psów) z terenu Miasta i
Gminy Drawno wraz z ich przetransportowaniem i przetrzymywaniem.
2. Ilość wyłapanych psów - 7 sztuk.
3. Koszt realizacji całego zadania - 3500 zł
forma płatności -jednorazowa za umieszczenie psów w schronisku

RMU»TRj
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B U R M I S T R Z
MIASTA l GMINY
ORAWSKO POMORSKIE

Drawsko Pomorskie, dnia 26 lutego 2008 r.

Og.I.0565-2/ l /08

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

Odpowiadając na w Państwa wniosek z dnia 18 lutego 2008 r. o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie „ - Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim informuje:
Ad. l

Gmina Drawsko Pomorskie w 2007 roku miała zawartą umowę ze schroniskiem dla
bezpańskich zwierząt , Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" ul.
Zwycięstwa 58 w Białogardzie.
Ad. 2

W 2007 roku na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie wyłapano i umieszczono w
schronisku 23 bezpańskie psy.
Ad. 3

Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 11.500,00 PLN . Stosowano opłatę
jednorazową za umieszczenie w schronisku.

B U R M
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WÓJT GMINY
O Y O O 'W O
ZWT-7082/3/08

Dygowo, dn. 25.02.2008 r.

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

Dotyczy wniosku z dn. 18.02.2008 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
W odniesieniu do przedmiotowego wniosku Urząd Gminy w Dygowie informuje:
Od. 1. Czy i z kim gmina miała w 2007 roku stałe umowy albo udzielała zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki?
Wyłapywane zwierzęta były oddawane do Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu
W chwili obecnej gmina Dygowo ma podpisaną ze Schroniskiem stałą umowę..
Od. 2. Jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i utrzymywanych
na koszt gminy w 2007 roku?
W 2006 roku oddano do Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu 11 psów.
Od. 3. Jaki był w 2007 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności
za opiekę?
Całkowity koszt poniesiony przez gminę za opiekę nad psami wyniósł 5504zł.
Płatność była jednorazowa za umieszczenie psa w schronisku.

ifefcf

j Urząd Miejski w Dziwnowie
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
, NIP 861 -00-05-939

Dziwnów, dnia 27 lutego 2008 r.

Tel. (091) 3275177, fex3813300

OSR.mn-7081-01/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18.02. 2008 r. (data wpływu:25.02.2008r.) w sprawie sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, że :
1. Gmina nie miała w 2007 r. stałych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt
la. Gmina współfinansowała budowę schroniska dla zwierząt w Sosnowicach gm. Golczewo
Ib. Gmina współfmansuje prowadzenie schroniska jw.
2. W 2007 r. wyłapano i utrzymywano w schronisku na koszt gminy 7 psów
2a. Na dzień 31.12. 2007 r. w schronisku przebywały 2 psy ( 4szt.-adopcja, Iszt.-zgon)
3.W roku 2007 gmina poniosła następujące koszty związane z realizacją zadania:
a)koszty inwestycyjne -dokończenie budowy schroniska- 20 000 zł
b)koszty związane z utrzymaniem schroniska:
-stałe- 24 989, 46 zł rocznie; płatne w miesięcznych transzach
-zmienne- 1 129, 14 zł; płatne co miesiąc; oparte na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
w schronisku; koszt dziennego pobytu (wyżywienie) psa -2, 46 zł.

Krzysztof Kozicki

Otrzymują:
1. Adresat
2. OSR a/a

ul. Zwycięstwa 23
72-410 OOLCZEWO

Golczewo, dnia ^ marca 2008 r.

ZOS-7080/2/08

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lutego 2008 r. mniejszym informuję, że:
Na terenie gminy Golczewo bezdomne zwierzęta wyłapywane są przez sanitariuszy
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach jest prowadzone przez Zakład
Usług Publicznych w Golczewie, będący jednostką budżetową Gminy Golczewo.
W 2007 roku z terenu gminy Golczewo skierowano do schroniska 29 bezdomnych
zwierząt.
4. Łączny koszt skierowania i utrzymania bezdomnych zwierząt na schronisku
w 2007 roku wyniósł 23439 zł.

URZĄD GMINY l MIASTA
w Goleniowie
72-100 Goleniów
Plac Lotników 1

tel. 091 469 82 00
091 469 82 22
fax 091 469 82 98
Nr konta: PEKAO S.A. l o/Goleniów
35124038391111000044134765

INTERNET:
www.goleniow.pl
e-mail: ugim@goleniow.pl

NIP 856-00-08-981

Goleniów, dnia 14 marca 2008r.

WAOS - AM.0717/21/2008

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

W odpowiedzi na pismo dnia 18 lutego 2008r. dot. sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" , informuję, iż w 2007r.
Gmina podpisała umowę

z Towarzystwem Ochrony Zwierząt "ANIMALS" z siedzibą w

Białogardzie, w ramach której odbierane były wyłapane zwierzęta i umieszczane w
schronisku dla bezdomnych zwierząt. Bezdomne zwierzęta wyłapywane były przez Straż
Miejską, a następnie, przed przekazaniem do schroniska w Białogardzie poddawane kontroli
lekarskiej i szczepione.
W 2007 roku Straż Miejska wyłapała 131 sztuk bezdomnych zwierząt, z czego 85 sztuk
zostało przekazanych do schroniska, a pozostałe oddane nowych właścicielom, lub po
zidentyfikowaniu ich aktualnym właścicielom.
Całkowity koszt związany z przekazywaniem zwierząt do schroniska wyniósł 34.000zł.
i rozliczny był jednorazowo po każdym przyjęciu do schroniska.
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mgr

Strona l z l

Tadeusz Wypych
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Wacław Chadkiewicz" <srodowisko@goscino.com.pl>
<boz@boz.org.pl>
21 marca 2008 08:47
bezdomne psy

W 2007roku gmina Gościno podpisała umowę ze Schroniskiem dla zwierząt - Danuta Szczepankiewicz w
Kołobrzegu przy ul. VI Dywizji Piechoty 60.
W 2007 roku wyłapano 6 psów. Gmina zapłaciła 3.000 zł przelewem.Kwota ryczłtowa według umowy wynosi
400 zł za jednego psa plus koszty obserwacjo, leczenia i wydania zaświadczenia oraz transport. Wacław
Chadkiewicz insp. ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Gościno. Pozdrawiam.

2008-03-21
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BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
„.
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04 - 886 WARSZAWA

Gryfice dnia 16.07.2008r.

Dot. Informacji n/t opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
1. Gmina Gryfice partycypowała w kosztach budowy międzygminnego Schroniska dla
zwierząt w Sosnowicach, gmina Golczewo, które rozpoczęło działalność
z dniem
01.01.2007r. Ostateczne „ Porozumienie Komunalne" w sprawie prowadzenia schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach oraz utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi
zwierzętami zawarto 11 maja 2007r., na okres 2007- 2017, z możliwością przedłużenia o
kolejne 10 lat.
2. W roku 2007 przekazano do Schroniska dla zwierząt w Sosnowicach 19 sztuk bezpańskich
zwierząt, które są utrzymywane na koszt gminy.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Gryfmo, dnia I0.03.2008r.
BMK-7080/9/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek złożony do tutejszego Urzędu w dniu 26.02.2008r.
dotyczący udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt informuję, co następuje:
1. Bezpańskie psy z terenu Gminy Gryfino w roku 2007, po wcześniejszym odbyciu 14
dniowej kwarantanny były przewożone do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Szczecinie i utrzymywane na podstawie umowy z Gminą - Miasto Szczecin Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie. Wyłapywanie, czasowe utrzymywanie
w kojcach w okresie kwarantanny oraz przewóz psów do schroniska realizowane były
przez PUK Sp. z o.o. w Gryfinie, natomiast zabiegi w okresie kwarantanny (szczepienie,
odrobaczenie,
odpchlenie)
przez
Specjalistyczne
Usługi
Sanitarno
- Weterynaryjne s.c. w Gryfinie, na podstawie odrębnych umów.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

W roku 2007 wyłapano 80 psów, z czego:
49 szt. przewieziono do schroniska,
18 szt. zostało adoptowanych,
10 szt. oddano właścicielom,
2 szt. zostały uśpione (po wypadku)
l pies uciekł z kojca.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2()07r. na terenie Gminy Gryfino wyniósł
41 692,65 zł z czego:
a) wyłapywanie, czasowe przetrzymywanie w kojcach w okresie kwarantanny i przewóz
psów do schroniska 16 982,95 zł - na podstawie faktur PUK Sp. z o.o. w Gryfinie,
b) koszt utrzymania psów w schronisku 19 100 zł - na podstawie faktur Zakładu Usług
Komunalnych - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie,
c) usługi weterynaryjne na bezpańskich zwierzętach 5 609,70 zł - na podstawie faktur
wystawianych przez Specjalistyczne Usługi Sanitarno - Weterynaryjne s.c. w Gryfinie.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

BURMIST

Miasta i Gminy Gry
inż. Henry.

Grzmiąca, dnia 28.03.2007 rok.
GK.7081/3/07

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 18 lutego 2008 roku o
udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i sposób wykonywania
zadania" Urząd Gminy w Grzmiącej informuje jak niżej:
Ad. l
Gmina ma podpisaną umowę z „Schroniskiem dla bezpańskich
zwierząt" w Białogardzie na czas nieokreślony na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki.
Ad. 2 - w roku 2007 wyłapano 8 psów, które zostały wyłapane, transportowane
do Schroniska i utrzymywane na koszt gminy.
Ad. 3 - w roku 2007 koszty umieszczenia bezdomnych zwierząt zamknęły się
kwotą 4000,00 zł. Za wyłapanie, umieszczenie i zapewnienie dalszej opieki
bezdomnej sztuki gmina płaciła przelewem kwotę 500 zł.

Zf

U r z ą d Gminy i Miasta
IŃSKO
powiat stargardzki
woj zachodniopomorskie
ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko
lei. (091 } 5623-025, 5623-028
fax: (091) 5623-063

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

Nasz znak: ROL.DT.OS 7062/6/08

Ińsko, dnia 03.03.2008 rok

Urząd Gminy i Miasta Ińsko w odpowiedzi na wiosek z dnia 18.02.2008 roku
informuje, że gmina Ińsko w 2007 roku posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie
i transport bezdomnych zwierząt ( psów, kotów ) z Firmą „ANIMAL CONTROL"
Zbigniew

Kossewski, 72-010

Police, ul. Piaskowa

86/6. W

roku

2007

z terenu gminy odłowiono 6 psów. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2.058
złotych, płatne przelewem na konto firmy. Urząd Gminy płaci zleceniobiorcy
za umieszczenie psa w schronisku przez okres 14 dni. Po tym terminie zleceniobiorca
oddaje zwierzęta

do adopcji. W przypadku

zgłoszenia się właściciela psa

zleceniobiorca oddaje go właścicielowi po uregulowaniu wcześniej poniesionych
kosztów.

ISTHZ
^__

Andrłeflłacinc

v_x

Kalisz Pomorski dnia 2008.02.29

URZĄD

MIEJSKI

78-540 Kali:u Pomorski
ul. Wolnosn 25
H (094) 3616263,3616259, l« ((»4) %i 6288
il: ratusz@kalis2pom.pl

NO 7140 // 08

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

Odpowiadając na pismo Nr ZP 40 z dnia 22 lutego 2008r informuję, że Gmina Kalisz
Pomorski w 2007 roku miała umowę zawartą ze Schroniskiem Towarzystwa Ochrony
Zwierząt „ ANIMALS" 78-200 Białogard ul. Zwycięstwa 58 na wyłapywanie i zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom.
W 2007 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 8 psów. Koszt całego zadania w 2007
roku wyniósł 4000 zł.

-Aa

K

Strona l z l

Tadeusz Wypych
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Sebastian Mamzer" <s.mamzer@kamienpomorski.pl>
<boz@boz.org.pl>
8 maja 2008 11:12
Kamień Pomorski - odpowiedz na zapytanie

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
przesyłam następującą informację:
1. W całym okresie roku 2007 Gmina posiadała obowiązująca nadal umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Towarzystwem Ochrony Zwierząt
"Animals" z Białogardu [ul. Zwycięstwa 58] . Podmiot został wyłoniony
w wyniku przetargu. Towarzystwo wyłapuje zwierzęta jak również zapewnia
im dalszą opiekę w schronisku.
2. W roku 2007 zwierzęta przekazywano do schroniska w Białogardzie jak
również do schroniska w Sosnowicach.Do Sosnowic skierowano jednego
bezdomnego psa [koszt l .200 zł] do Białogardu trafiło 11 psów [koszt
5.50 zł].
3. Cały budżet przeznaczony w roku 2007 na zwierzęta wynosił 30.000 zł.
Z kwoty tej przeprowadzono akcję znakowania psów posiadających
właścicieli, zakupiono sprzęt do wyłapywania zwierząt [ok.5.000 zł] oraz
pokryto koszt leczenia, wyłapywania i utrzymania w schroniskach
bezdomnych zwierząt. Zwierzęta umieszczone w Białogardzie rozliczane jsą
na zasadzie kwoty ryczałtowej [500 zł za wyłapanie, leczenie i pobyt w
schronisku niezależnie od długości pobytu] zwierzęta umieszczone w
Sosnowicach rozliczane są na podstawie stawki dziennej wg ilości dni
pobytu w schronisku. Gmina poniosła także koszty umieszczania zwierząt! w
schronisku w Sikorkach. W Sikorkach umieszczano jedynie ptaki [bocian,
mewy] gdzie były leczone a następnie uwalniane. Skomplikowane przypadki
leczenia kierowano do lecznicy w Szczecin Dąbiu. Trafił tam jeden
bezdomny pies z rozległym złamaniem. Koszt leczenia 200 zł. Po
wyleczeniu pies trafił do schroniska w Szczecinie- Gmina nie ponosiła
dalszych kosztów jego pobytu w schronisku gdyż udało się ustalić
właściciela.
Jednocześnie bardzo przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi
pozdrawiam
Sebastian Mamzer

2008-05-08

zf
Karlino 26.02.08

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa
Pan Kierownik Biura
Tadeusz Wypych
W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lutego 2008r dotyczący wykonania
zadania w zakresie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję:
1. Podpisano 31.01.07 roku umowę z Towarzystwem Ochrony Zwierząt
„Animals" 78-200 Białogard ul. Zwycięstwa 58 prowadzona przez
Jerzego Harłac/a (wpis nr ewidencyjny 4828 z dnia 2003r). W/w umowa
dotyczy: wyłapywania dowozu i zapewnienia bezdomnym psom z terenu
Gminy Karlino opieki w prowadzonym w schronisku.
2. W 2007 roku wyłapano i wywieziono do „Animals" Białogard 47 psów
z terenu Miasta i Gminy Karlino, ponadto dodatkowo udzielono pomocy
35 razy a dotyczyły one innych zwierząt (koty, łabędzie , nietoperze oraz
inne ptactwo).
3. W 2007 roku wartość ryczałtowa umowy wynosiła 10000; (słownie:
dziesięć tysięcy złotych).
W/w zadania wykonywano ściśle z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
i Inspektorem Ochrony Środowiska.

Z r'
URZĄD GMINY

<ii. ll-go Marca 7, tel. 38 77 224
72-343 KARNICE
idenł. 000538870

Kamice, 2008.03.04

RLŚ. 7083/1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja 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"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję:

1. Gmina Kamice w 2007 r. posiadała stałą umowę na wyłapywanie zwierząt
z „ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police.
Wyłapywane zwierzęta umieszczane są w klatkach hotelowych przedmiotowej firmy.
2. W 2007 r. na koszt Gminy wyłapano i umieszczono w klatkach hotelowych 3 szt.
psów.
3. Koszt realizacji w/w zadania w 2007 r. to kwota 2.200zł płatna po otrzymaniu
rachunku.
t GMINY

L

URZĄD GMINY KOBYLANKA
ul. Szkolna 12
73-108 KOBYLANKA
woj zachodniopomorskie
teL (091)5788821, 5610310

Kobylanka, dnia 5 marca 2008 r.

OŚ. 6134/5/08

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

W

odpowiedzi

na Państwa

wniosek

o udzielenie informacji

publicznej z

dnia

25 lutego 2008 r. informuję, że:
na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego między Miastem - Gminą Stargard Szczec.,
Towarzystwem

Opieki

nad Zwierzętami w

Stargardzie

Szczec.

i

Gminą Kobylanka

do schroniska w Kiczarowie 29 (właściciel Miasto - Gmina Stargard Szczec.) w roku ubiegłym
trafiły 3 bezdomne psy z terenu Gminy Kobylanka,
koszt realizacji zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł w roku
ubiegłym 12 600 zł,
roczny pobyt jednego psa ww. wymienionym schronisku kosztuje 1800 zł, płatności oparte są na
aktualizowanej ewidencji psów.

2Lf
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Kołbaskowo, dnia: 4 marca 2008 r.

IK.MK-6134/2/08

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Kołbaskowo uprzejmie informuje:
1. Gmina Kołbaskowo w roku 2007 posiadała umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt

i zapewnienia

im opieki

z

Panem

Zbigniewem

Kossewskim

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ANIMALS CONTROLS" z
siedzibą w Policach ul. Piaskowa 86/6,
2. W roku 2007 wyłapano 30 bezpańskich zwierząt,
3. Koszt realizacji zadania w roku 2007 wyniósł 7.500 złoty, forma płatności za
opiekę jest ustalona ryczałtowo.

up. WOfKTA

mgr in^. Waldemar_pruseu>icz
Kierownik Repernti;
Inwestycji, Ła("u
Gospodarki Nieruchomrościarni i Promocji
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Urząd Miasta Kołobrzeg
Wydział Komunalny
Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

2008.03.10

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623
e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000
K-IO.IV.7080/13/08

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

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej
Nawiązując do Państwa pisma z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Urzędu)
Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg przedstawia informacje dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w roku 2007.
1. W roku 2007 Gmina Miasto Kołobrzeg miała zawarte umowy na prowadzenie
schroniska dla zwierząt z nw. podmiotami, do których obowiązków należało między
innymi wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki:
a. Od dnia 01.11.2006 r. do dnia 31.10.2007 r. - Schronisko Dla Zwierząt
Danuta Szczepankiewicz, ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.
b. Od 01.11.2007 r. do dnia 30.10.2010 r. - Stowarzyszenie Wspierania i
Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS", ul. 6 Dywizji Piechoty
60 78-100 Kołobrzeg.
2. Ilość wyłapanych psów w roku 2007: 194
3. Wydatki w 2007 roku na prowadzenie schroniska dla zwierząt wyniosły 229.573,16 zł.
Przyjętą formą płatności za opiekę jest forma ryczałtowa.

N A C Z E L NIK

WYD/iAiJJ KOM i NALNEGO

tffzTA.arol i\i'ólikowski

Sporządził: Przemysław Ulewicz - inspektor ds. ochrOony środowiska, tel. (94) 35 515 39

Tadeusz Wypych
From:
To:
Sent:
Subject:

°f

"artur dabkowski" <arturdab7@wp.pl>
<boz@boz.org.pl>
27 lutego 2008 14:51
informacja publiczna

Szanowny Pan
Tadeusz Wypych
Kierowni Biura Ochrony Zwierząt
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd
Gminy Kołobrzeg informuje:
1.Gmina Kołobrzeg posiada zawartą Umowę na wyłapywanie i
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki ze
Stowarzyszeniem Rozwoju i Wspierania Schroniska dla zwierząt w
Kołobrzegu - administratora schroniska.
2.W roku 2007 wyłapano zterenu Gminy Kołobrzeg 28 psów - koszt 8.500
zł.
3.koszt całego zadania 8.500 z ł . -«za jednego psa 500 zł za
szceniaki po 250 zł- forma płatności - faktura za każdego psa 500 zł
lub 250 zł - ryczałtowa
Z wyrazami szacunku
Artur Dabkowski
Inspektor UG Kołobrzeg
Seksowne tancerki i zakochani młodzi mężczyźni,
oraz gangsterzy trzymający twardą ręką show biznes.
Zobacz to na żywo: http://kiik,wp^
interesy, html&sid=236

2008-02-27

zr
PREZYDENT MIASTA
. 708&047Q&

Koszalin 4 marca 2008 r

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

W odpowiedzi na państwa wniosek z dnia 18 lutego 2008 r. uprzejmie
informuję, że Gmina Miasto Koszalin w roku 2007 miała zawartą umowę na
wyłapywanie zwierząt bezdomnych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Koszalinie z siedzibą przy ulicy Komunalnej 5, które jednocześnie na
podstawie zawartej umowy z Gminą Miastem Koszalin jest podmiotem
prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Ilość wyłapanych w roku 2007 zwierząt
wynosi 117 psów i 15 kotów.
W schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Topolowej 49 w Koszalinie
utrzymywanych jest średnio ok. 145 psów i 25 kotów (w miesiącach letnich ilość
utrzymywanych zwierząt dochodzi do 170 szt.). Koszt wyłapanych zwierząt w
Koszalinie w roku 2007 wyniósł - 28,800 zł. , a koszt utrzymania schroniska 471,207 zł. Płatność za utrzymanie zwierzęcia w schronisku i opiekę weterynaryjną
zgodnie z umową ustalana jest w oparciu o udokumentowane faktyczne i niezbędne
koszty utrzymania schroniska w danym miesiącu.

MIASTA

URZĄD GMINY KOZIELICE
KozłeHce 73,74-204 Kozielłce
powiat Pyrzyce
woj. zachodntoporno^de

tcl. 091 561 11^0,0915630377

Kozielice, dnia 04.03.2008r.

NtP 853-124-06-00. Regon 000541581

GKD 6134/1708

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

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 lutego 2007r. o udzielenie informacji publicznej
na temat „opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, iż w 2007r. na terenie naszej
gminy nie było ani jednego przypadku wyłapania bezdomnych zwierząt.
Gmina Kozielice nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie zwierząt, jednak
gdyby taka potrzeba zaistniała współpracujemy na podstawie zlecenia z „ANIMAL
CONTROL" z Polic.

U P- Z Ą I> G M I N Y
w K R Z P, C ( N I E
73-231 Kr7fxii\ ul. Tylna 7
teL/iks. 0-95/65-52-13

Nasz znak: GPKOS 6130/01/08

Krzęcin, 28.02.2008 r.

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

Urząd Gminy w Krzęcinie w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.02.br. informuje:
1. Gmina Krzęcin nie miała stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w
roku 2007.
2. W roku 2007 wyłapanych zostało i przekazanych do przytuliska w Choszcznie 5
psów.
3. Koszt całego zadania w roku 2007 wyniósł 453,50 zł, za kwotę tą kupiono karmę
dla psów które trafiły do przytuliska.

z,
URZĄD MIEJSKI W LIPiANACH

74-240 Lipiany, Piać Wolności 1
woj. zachodniopomorskie
tel.0915641049.tel/fax0915641385
NIP 853-000-29-27

Lipiany, 05.03.2008r.

Nasz znak: OS.7062 - 5/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przesyłam
odpowiedź na pytania zawarte w/w piśmie.
1) W 2007 roku Urząd Miejski w Lipianach nie posiadał podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zlecenia na wyłapywanie zwierząt bezdomnych
wykonywała dla nas firma Animal Control z Polic.
2) W 2007 roku trzykrotnie zlecano wyłapanie psów - w miejscowościach Batowo
(styczeń), Skrzynka (lipiec) oraz nad Jeziorem Chłop (lipiec). Zwierzęta nie
pochodziły z terenu Gminy Lipiany - zostały porzucone.
3) Łączny koszt wyłapania psów wyniósł - 960 zł. Koszt obejmował odłowienie
i transport do Polic.
Z poważaniem
INSPEKTOR'
8» gOłpac!ari:i t*e<}nej, ochrony śłbdowiska
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mka
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BURMISTRZ ŁOBZA

7 3 - 1 5 0 ŁOBEZ
u l . N i e p o d l e g ł o ś c i 13

IK.PD.7080/02/08

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

Łobez, dnia 3 marca 2008 r.

Dot. zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
1. Gmina Łobez zawarła na czas nieokreślony umowę z Panem Jerzym Harłaczem
- przedsiębiorcą działającym pod nazwą Schronisko dla bezpańskich zwierząt,
mającym swą siedzibę w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58.

Schronisko to

zobowiązuje się w ramach powyższej umowy do wyłapywania, dowozu i zapewnienia
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Łobez opieki w prowadzonym przez siebie
schronisku.
2. W 2007 roku Gmina Łobez przekazała do schroniska w Białogardzie dwadzieścia
osiem porzuconych psów (w tym pięć szczeniąt).
3. Koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2007 r. wyniósł
12.500 zł, z czego za wykonywanie doraźnych usług weterynaryjnych dla bezpańskich
zwierząt zapłaciła 1862,58 zł Spółce Cywilnej EKO-WET Przychodni dla Zwierząt ul. Rolna 18, 73- 150 Łobez. Jednorazowy koszt umieszczenia psa w schronisku
wyniósł 500,00 zł, zaś szczeniaka 200 zł.

Z poważaniem
Z up.

Otrzymują:
1) Adresat
2) aa. (IK)

// ^

mgr lrqifeT)~sz Kabat
ZAST$F£A BURMISTRZA
/
/

URZĄD GMINY
w MALECHOWIE

Malechowo, dnia 26.02.2008 r.

76 - 142 M A L E C H O W O

pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie
tel.(094)3184-213,214, łax (094)3184-305

NfP 669-14-63-489

REGON 000537ć22

RR.I6134-/l/2008r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
Ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 18.02.2008 r. w sprawie o udzielenie
informacji publicznej

na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy w Malechowie uprzejmie
informuje, że nie zawierał umowy w 2007 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Gmina w 2007 r. podpisała umowę na usługi weterynaryjne z Lekarzem weterynarii, który w
swoim zakresie ma przewiezienie pasa do swojej lecznicy, leczenie go, a następnie
przewiezienie do schroniska.
W 2007 r. zostało zgłoszonych 6 przypadków bezdomnych psów (mieszkańcy
zgłaszają sołtysowi sołectwa a sołtys zgłasza tut. Organowi - eliminuje to zabranie psa
będącego własnością innej osoby ). Dwa psy oddano do adopcji, trzy psy uśpiono (jeden pies
agresywny, dwa psy

ciężko ranne, cierpiące), jednego oddano do schroniska. Urząd ma

podpisaną umowę ze schroniskiem w Kołobrzegu .
Koszt umieszczenia jednego psa w schronisku ryczałtowo wynosi 400 zł netto + 7 VAT bez
dodatkowych kosztów.
Wszystkie koszty poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2007 r. wyniosły 2741,34 zł.

zr
Manowo, dnia 28 luty 2008 r.
GGN.RO. 7080-1/2008

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

Pot, wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na zapytanie o sposobie i skutkach wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawa o ochronie
zwierząt, Urząd Gminy Manowo informuje :
1. w 2007 roku Gmina Manowo podpisała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i opiekę nad nimi z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „ ANIMALS" w
Białogardzie,
2. zlecono wyłapanie 2 szt. psów za kwotę 1000 zł. ( 500 zł. od sztuki),
3. koszt realizacji całego zadania wyniósł: 10.000 zł. zakup kojca dla psów z terenu gm.
Manowo - forma płatności przelew. Jednorazowe umieszczenie w schronisku zwierzęcia
wynosi 500 zł.

Podpisał
Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

URZĄD GMINY
ul. Mieszka I-go l, 73-121 Marianowo
woj. Zachodniopomorskie,
tel. / fax. (091) 561-38-66 w. 33, e-mail: ug@marianowo.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
KRS: 286138
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Naszznak:RG-7081/01/08

Marianowo,dn.l0.03.2008 r.

W odpowiedzi na Wasz wniosek, informuję, że Gmina Marianowo w 2007 roku miała
podpisane zlecenie na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki
z firmą „ANIMAL CONTROL" w Policach. W ubiegłym roku wyłapano pięć zwierząt. Koszt
realizacji całego zadania wynosił 2.051,00 zł. Forma płatności za wykonywane przez firmę
czynności była zgodna ze zleceniem.

Z poważaniem

URZĄD MIEJSKI
Plac Wolności 2

,,

, .

™

no 0
0
Maszewo, dnia on
29.02.2008r.

72-130 M A S Z E W O
woj. z a c h o d n i o p o m o r s k i e
tel. 418 75 67,418 78 43, fax 418 75 06

BiOŚ.MG-7614/26/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

Urząd Miejski w Maszewie przesyła informację publiczne na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".
1. Gmina w latach 2006 i 2007 miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnieniu im opieki z Przychodnią Weterynaryjną „SIKORKA",
Sikorki 41, 72-205 Błotno.
2. rok 2006 - 15 psów, l bocian
rok 2007 -17 psów, 3 bociany, l sowa, l orzeł
3. Forma płatności w latach 2006-2007 oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką, w roku 2006 koszt realizacji całego zadania wynosił
22 764,68 zł, a w roku 2007 -32 779, 93 zł.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

mgr mz: Marta Gibka

-L?
URZĄD G M I N Y w MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 75-032 MIELNO

wcj zachodniopomorskie

Mielno dnia 28.02.2008 r.

tal. 345-Ł'S-SO, vax 345-98-34

RK.II.2.6134-4/08

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

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 lutego 2008 r.
na temat sposobu i skutków wykonania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie " przedkładam następujące informacje :
1. Współpraca w zakresie opieki nad zwierzętami zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie
zwierząt

- z Towarzystwem

Ochrony Zwierząt „Animals",

78-200 Białogard

ul. Zwycięstwa 58.
2. Zwierzęta wyłapane i przewiezione do schroniska w 2007 r. - 19 psów.
3. Koszt realizacji zadania jednorazowy za umieszczenie w schronisku w 2007 r. - 9.500 zł.

iełdon

1

T J j ; / A D MIEJSKI
t

ficszkowicach
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ł-:' '• "T? 70 fix 091 414 50 31

Mieszkowice, dnia 28.02.2008r.

GP.6211-1/2008

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2008r.,
informuję że wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mieszkowice ma
charakter stały i odbywa się na zgłoszenia interwencyjne. Usługi w tym zakresie świadczy
firma, która posiada uprawnienia na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt tj.
Animal Control, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police.
W 2007 roku Gmina zleciła wyłapanie 3 bezpańskich psów a koszt związany
z wyłapywaniem wyniósł: 80,00 zł za jednego psa oraz koszty transportu 1,50 zł za
kilometr, płatne po wykonaniu zlecenia.

B U R MX ST R Z
biewicz

BURMISTRZ MORYNIA
Plac Wolności l
74-503 MORYŃ

GMOS.7082-4/08

Moryń, dnia 15.07.2008r.

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

Odpowiadając na wniosek Waszego Biura w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków realizacji zadania publicznego
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuje, że w roku
2007r. zlecono wyłapanie 9 szt bezpańskich psów na kwotę 3055,00 zł dla firny
Animal Conrrol, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police.

URZĄD MIASTA l GMINY
ul. Rynek im. Jana Pawła H l

74-300 MYŚLIBÓRZ
tel. (095) 747 20 61, fax (095)
747 33 63
1 r
e-mail-nwslibr""5"" * 'horz Dl

Nasz znak: RGG 7080-3/08

Zf

Myślibórz, dnia 4 marca 2008 r.

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

Nawiązując do pisma z dnia 18 lutego 2008 roku uprzejmie informuję, iż w roku 2007
Gmina Myślibórz zawarła umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie psów, z terenu Miasta i
Gminy Myślibórz, z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w
Myśliborzu. Termin ważności umowy upłynął z dniem 31 grudnia 2007 r. Wysokość
wynagrodzenia za wykonane zlecenie nie przekroczyło kwoty brutto: 10 000, 00 zł za rok
2007.
Na terenie gminy funkcjonuje przytulisko dla bezdomnych zwierząt, którego administratorem
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Myśliborzu.
Przytulisko nie jest schroniskiem dla zwierząt, ma na celu jedynie zabezpieczenie doraźne w
stopniu minimalnym potrzeb w zakresie opieki nad bezdomnymi psami. Koszt
przetrzymywania i wyżywienia jednego psa w roku 2007 wynosił brutto: 3,20 zł/dobę.
DM/DD

ZASTĄP :A BURMISTRZA
Otrzymuje:
1. Adresat,
2. A/a.

mgr A

anowcz

Zf
Nowe Warpno, dnia 18.03.2008 r.

URZĄD GMINY
Pl. Zwycięstwa l
72-022 Nowe Warpno

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
KRS:286138
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Znak: Och. 6134/01/08

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania w temacie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" uprzejmie informuję, że: Gmina Nowe Warpno w roku 2007 nie miała
stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz nie udzielała zleceń na ich
wyłapywanie - w związku z czym nie poniosła kosztów na realizację ww. zadania.
W miesiącu kwietniu 2007 r. Gmina Nowe Warpno wystąpiła z pismem do
schroniska dla bezdomnych zwierząt o określenie warunków i zasad na jakich mogła
by zostać zawarta umowa na przekazywanie bezdomnych zwierząt. Zakład Usług
komunalnych w Szczecinie pismem z dnia 23.04.2007 r. znak: L.dz.WS/KH/959/07
udzielił odpowiedzi, że ze względu na nagminnie przepełnienie szczecińskiego
schroniska nie maj ą możliwości przyjęcia i zapewnienia właściwej opieki zwierzętom
z innych Gmin. Gmina Nowe Warpno poszukując rozwiązania sprawy opieki nad
bezdomnymi zwierzętami nawiązała współpracę z sąsiednią gminą „Dobra".,
wyrażając chęć współpracy w zakresie uruchomienia schroniska dla bezdomnych
zwierząt na terenie tej gminy. Z informacji Gminy „Dobra" wynika, że prace nad
przedmiotowym przedsięwzięciem są na etapie budowy obiektu a zakres współpracy
zostanie omówiony na zorganizowanych spotkaniach Gmin.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.
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piać Wolność,

7 2 - 2 0 0 N O WO G A K D
woj. zachodniopomorski?

GKMiOŚ. 7080/4/08

Nowogard, dnia 28 lutego 2008 r.
a

a

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonania
zadania pn. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
informuję co następuje:
1. W roku 2007 gmina Nowogard miała zawartą umowę na świadczenie
usług polegających na wyłapywaniu oraz objęciu opieką weterynaryjną
bezdomnych zwierząt domowych z terenu naszej gminy z Przychodnią
Weterynaryjną „SIKORKA" z siedzibą w Sikorkach 41, gm. Nowogard.
Umowa ta obejmowała wyłapanie i objęcie niezbędna pomocą
weterynaryjną zwierząt oraz przekazanie ich do schroniska dla
zwierząt w Sosnowicach gm. Golczewo.
2. W roku 2007 zostało wyłapanych i przekazanych do Schroniska dla
zwierząt w Sosnowicach 65 zwierząt.
3. Ogólny koszt związany z wyłapaniem i objęciem niezbędną opieką
weterynaryjną zwierząt wyniósł 32.516,96 zł. Poza tym za utrzymanie
zwierząt w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach poniesione zostały
wydatki w kwocie 27.695 zł. Forma płatności była oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt wyłapanych oraz przebywających pod opieką
świadczącego usługi.

Otrzymują:

1. adresat

2. aa

BURMTSTRS
/Kazimierz Zi

Zf

Strona l z l

Tadeusz Wypych
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Piotr Piwko" <oc@osina.pl>
<boz@boz.org.pl>
29 kwietnia 2008 11:32
Informacja publiczna - Gmina Osina

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.02.2008r. w sprawie informacji publicznej, przedstawiam
odpowiedzi na postawione pytania:
1. Gmina Osina posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki ze
Schroniskiem dla zwierząt w Białogardzie, które prowadzi pan Jerzy Harłacz.
2. W 2007r. na terenie Gminy Osina nie stwierdzono przypadku wyłapania zwierząt.
3. Koszt wyłapywania i zapewnienia utrzymania wyłapanych zwierząt w 2007r. był zerowy.
Umowa ze schroniskiem w Białogardzie opiewa na jednorazową kwotę 500 zł za każdego wyłapanego psa.
Umowa obejmuje także opiekę nad nim.
Z poważaniem
Piotr Piwko
inspektor ds. ochrony środowiska

2008-04-29

URZĄD GMINY
78-506 Ostrowice 6
woj zachodniopomorskie

Ostrowice, 05.03.2008 r.

RGG.0717-1/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 18.02.2008 r. Urząd Gminy
Ostrowice prosi o doręczenie aktualnego sądowego odpisu z KRS o sposobie reprezentacji
Fundacji w stosunku z innymi podmiotami.

W O J T G M ! BT V
mgr Wacław Miceuiski

Zf
Pełczyce, dnia 6 marca 2008 r.

D8Z

V> MIEJSKI W PEŁCZHUflB
lwa
73-26? * *»wy 2

Biuro Ochron

y Zwierząt
Fundacji pod Zwierząt „ Argos"
ul:
Garncarska 37 a
04-886 Warszawa

Nasz znak: RB-7015/.f 72008

Odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ uprzejmie informuję:
1. W roku 2007 Gmina miała podpisanych sześć umów o dzieło na wyłapywanie psów.
2. Wyłapano 36 psów, łączny koszt za wyłapywanie i obserwację wyniósł - 7.410,00 zł.
3. Wyłapane psy po przeprowadzonej obserwacji przez lekarza weterynarii zostały
przekazywane dla nowych właścicieli.

Andrzej

'l&rfyżkiewicz

Sekrefars Miasta i Omtny

zf

URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE
ul. Wolności 4 • 76-010 Polanów
tel 094 3188 329, 3188 351 • fax 094 3188 387
www.polanow.pl • e-mail: umig@polanow.pl

GNR-Y-7080-1 /08

Polanów dn. 27.02.2008r

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

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam
następujące informacje:
l .W 2007r gmina zawarła umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie
bezdomnych zwierząt ze schroniskiem dla zwierząt „Bajer" koło Lęborka.
2.W 2007r przewieziono do schroniska 12 bezdomnych psów.
3.Opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku za każde przyjęte bezdomne
zwierzę wynosi 200 zł +VAT (r-m 214 zł).
IC/IC

Gr\e$orz lipski
N1

Zf

URZĄD MIEJSKI
ul. Stefana Batorego 3
_010 POLICE
72

tel 091 431-18-30. fax 091431-18-32

Nasz znak: OS-6134-257 08

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Police, 25.03.08 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.02.08 r. przekazuję poniżej informacje
dotyczące ochrony bezpańskich zwierząt.
Na terenie gminy Police działają dwie firmy posiadające zezwolenie Burmistrza Polic
na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z art. 7 ust l
pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236 , póz. 2008 z późn.zm.).
Firma „Animal Control" posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi psami i kotami. Gmina Polica współpracuje z wymienioną firmą
na podstawie umowy. Firma „Lupar" posiada zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed zwierzętami wolnożyjacymi. Gmina Polica współpracuje
z wymienioną firmą na podstawie zleceń.
W roku 2007 r. z wyłapano na terenie gminy 137 bezpańskich psów, w I półroczu 60
psów trafiło bezpośrednio do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. W drugim
półroczu 77 psów po wyłapaniu zostało poddane kwarantannie na terenie gminy Police.
W ramach której psy zostały zaszczepione szczepionką przeciw wściekliźnie, szczepionką
wieloważną, odrobaczone i odpchlone. Po zakończeniu kwarantanny 46 psów zostało
przekazanych do adopcji a 37 przekazano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Szczecinie. Z terenów zurbanizowanych w 2007 r. przeniesiono do naturalnych siedlisk 13
zwierząt wolnożyjących.
Na zadanie: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police ( w tym
dzikich)" gmina Police wydatkowała 22.005,88 zł. Na zadanie: „Zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych
zwierząt lub wymagaj ą opieki " gmina Police wydatkowała kwotę w wysokości 82.435 zł.
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URZĄD MIASTA I GMINY

Z-f

Plac Wolności 3-4

78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ
WP:672-10-00-246 REGON:0005?38M

Połczyn-Zdrój, dnia 26 lutego 2008 r.

OŚ- 7062/2/08

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

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lutego 2008 r.(wpłynęło: 22 lutego 2008 r.) w
sprawie informacji na temat zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", uprzejmie informujemy:
1. Gmina Połczyn-Zdrój zawarła w 2005 r. umowę na wyłapywanie i odbiór bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im opieki z panem Jerzym Harłaczem - przedsiębiorcą
działającym pod nazwą „Schronisko dla bezpańskich zwierząt" 78-200 Białogard ul.
Zwycięstwa 58.
2. W 2007 r. z terenu miasta i gminy Połczyn-Zdrój do schroniska w Białogardzie trafiło 20
zwierząt (bezdomnych psów).
3. Koszt realizacji zadania w 2007 r. wyniósł 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł
00/100).

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

JJW

ZP

WÓJT GMINY
POSTOMINO
Postomino, dnia 10.03.2008 r.
GKOŚ 7083-2/2007

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie podania
informacji w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie uprzejmie
informuję, że :
1. W roku 2007 Gmina Postomino nie przeprowadzała wyłapywania bezdomnych zwierząt.
W/w okresie
gmina miała zawarte umowy na przyjęcie bezdomnych zwierząt ze
schroniskiem zwierząt w Kołobrzegu oraz z Lecznicą Zwierząt w Darłowie w zakresie opieki
weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi.
2.W roku ubiegłym nie ustalono właścicieli 16 psów, które zostały potrącone przez pojazdy
i były chore . Zwierzęta te zostały przekazane do Lecznicy Zwierząt w Darłowie
3.Koszt opieki weterynaryjnej w 2007 roku wyniósł 5.748,04 zł.
Za opiekę weterynaryjną płacono jednorazowo za wykonaną usługę realizacji zadania.

SĘK
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URZĄD GMINY
74-210 PRZELEWCE 75
powiat Pyrzyce
J. »ełłoclniot>omorskie
OS. 6137/ 1/08

Biuro Ochrony Zwierząt
ul. Garncarska 37 a

.

04 886 Warszawa

Przelewice, dnia 04.03.2008 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 18 lutego 2008 r. uprzejmie informuję, że Gmina
Przelewice nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Gmina korzystała z usług firmy „ANIMAL CONTROL" z Polic, która dokonała
wyłapania 5 agresywnych psów na wniosek mieszkańców Gminy Przelewice. Łączny koszt
poniesiony przez Gminę to kwota l 725 zł.
Otrzymują:
l . adresat
2. a/a

2f

BURMISTRZ PYRZYC

7

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

Nasz znak: GKŚiR-7080/01/08

Pyrzyce, dnia 12 marca 2008 r.

/
W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochionie zwierząt uprzejmie informuję, iż Gmina Pyrzyce udziela
stałych zleceń firmie „Animal Control" Zbigniew Kossewski, z siedzibą w Policach, przy ul.
Piaskowej 86/6, 72-010 Police.
Środki finansowe przekazywane na ten cel są określone jako zadanie w Gminnym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2007 r. została przekazana na ten
cel kwota 5.485,00 złotych.
Odłowienie przez specjalistyczną firmę psów i kotów następuje na podstawie
zgłoszenia mieszkańców. W 2007 r. zostały odłowione przez firmę „Animal Control" 24 psy i
5 kotów.
W statystykach nie umieszcza się danych na temat zwierząt, które znalazły nowych
właścicieli.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że schroniska dla zwierząt są przepełnione i nie chcą
zawierać umów z gminami. Założenie, a potem utrzymanie schroniska jest zadaniem
kosztowym. Może mają Państwo propozycje alternatywne w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami. Z chęcią skorzystamy z Państwa doświadczenia.

Tere\ajańńska
-CA BURMISTRZA

Pagelofl

Argos BOZ
From:
To:
Sent:
Subject:

"Janusz Piotrowicz" <jpiotrowicz@radowomale.pl>
<boz@boz.org.pl>
5 marca 2008 02:08
Urząd Gminy w Radowie Małym

Odpowiedzi:
1. Gmina w 2007 roku udzielała zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierzśt lub zapewnianie im opieki firmie "ANIMAL
CONTROL" Zbigniew Kossewski ul. Piaskowa 86/6 72-010 Police
2. W 2007 roku wyłapano 2 psy bezdomne z terenu Gminy Radowo Małe
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 950 zł

Z poważaniem
Wójt Gminy
Józef Wypijewski
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Ręcz, 05.03.2008 r.
BM: 7610/06/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla 2wierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" udzielam odpowiedzi na zadane przez Państwo pytania:
1. czy / z kim gmina miała w 2007 r. stałe umowy albo udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?
Każdego roku zawierana jest umowa - zlecenie z Zakładem Usług Komunalnych
„Komunalnik" w Reczu na zbieranie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ręcz oraz
zapewnienie im opieki w azylu dla zwierząt, zlokalizowanym na terenie miejskiej
oczyszczalni w Reczu.
2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach
utrzymywanych na koszt gminy w 2007 roku?

wyłapywanych

i/lub

W 2007 r. w azylu znalazło się 12 psów.
3. jaki był w 2007 roku koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności
za opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?
Koszt realizacji zadania wyniósł około 10.000 tyś. zł, płatność nastąpiła w 2 ratach
wciągu roku (czerwiec, grudzień).

Z poważaniem
LURMiSJRZ RĘCZĄ
r faz. Józef Romanowski

:
-

STRAŻ MIEJSKA
RESKO
ul. Rynek l

Resko, dnia 8.07.2008 r.

72-315 Resko,
tel 091395) 503 w. 40

1797/S/2008
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt "Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.07.2008 r.(bez numeru) informuję, że
1. Urząd Miejski w Resku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 września
2006 roku co roku podpisuje umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Ostatnia
umowa została podpisana z firmą "Animal Control"
Zbigniew Kossewski
72-010 Police ul. Piaskowa 86
Regon 81084222
2. w 2007 roku odłowiono 10 bezdomnych psów i 4 koty. Koszty odłowienia,
hotelowania, karmienia i transportu zamknęły się w kwocie 6826,73 PLN.

p. ,
KOMENDAN1
KOMENDANl
\ A Straży
MiejsKjej w RRes,y Miejsl^fj
\Jr^
•—*-^Robert Bogdana k

Wyk. Egz. 2
egz. Nr l - adresat
egz. Nr 2 - a/a
ag/ag

ZP
U R Z A O GMIIW
72-344 RC WAŁ
u! Mickiewicza 19

Rewal, dnia 20 marca 2008 r.

PU.Ś.6134/.4-../08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Grunwaldzka 37 A
04-886 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lutego 2008 r. informuję, że:
1. Gmina zleca telefonicznie wyłapanie bezdomnego zwierzęcia ( z reguły
pojedyncze sztuki) firmie ANIMAL CONTROL, ul. Piaskowa 86/6, 72-010
Police, która odwozi psy po wyłapaniu do Schroniska w Kołobrzegu.
2. Za 2007 r. - 5szt.
3. a) Przybliżony koszt realizacji w 2007 r. za wyłapanie i odwiezienie zwierząt
do schroniska - 2.989,00 zł (słownie dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt
dziewięć złotych 00/1000.
b) za umieszczenie zwierzęcia w schronisku - 200,00 zł + Vat
c) w przypadku pozostawienia zwierzęcia w schronisku powyżej 15 dni dopłata 300,00 zł +Vat
IlV5a«»,~_
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"Wini. Jo,

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

OR

7?

URZĄD GMIN Vi MIASTA
w SIANOWIE
ul. Armii Polskiej 30

" zachodniopomorskie

Sianów dnia 26.02.2008 r.

OŚGNyoSo/ # /o8
Biuro Ochrony Z\vierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 18 lutego br. dotyczącego udzielenia
informacji

publicznej

na

temat

sposobu

i

skutków

wykonywania

zadań

przewidzianych dla gmin i określonych w ustawie o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
i Miasta w Sianowie odpowiada na zadane pytania:
Ad. l

Gmina Sianów ma podpisaną umowę z Ochotnicza Strażą Pożarną w Sianowie
na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
i Miasta Sianów, które stanowią zagrożenie miejscowe i transport do schroniska.

Ad. 2

W 2007 r do schroniska dla Bezdomnych zwierząt trafiło 5 psów.

Ad. 3

W 2007 r Gmina Sianów w związku z opieką i wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt poniosła koszty w wysokości 10.710,06 zł
B UR
mar Ryszard

Wątfoba

zf
,ZĄO GMINY SIEMYŚL

S

U

i Kołobrzeska 14
78-l23Siemysl
(11)

Siemyśl, 03 marca 2008 r.

ITR.IY.0717-3/08

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z 18 lutego 2008 r. w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że
Gmina Siemyśl ma zawartą umowę z Fundacją „PRO-ANIMALE DLA
ZWIERZĄT W POTRZEBIE" mająca swoją siedzibę w Charzynie ,
gmina Siemyśl. Przedmiotem tej umowy jest świadczenie usług
polegających na przyjęciu pod opiekę 6 bezdomnych psów z terenu Gminy
Siemyśl wskazanych przez Gminę.
„PRO-ANIMALE..." pokrywa wszystkie płatności związane utrzymaniem i
leczeniem tych zwierząt.

Misiak

'tępca Wójta

zr
URZĄD GMINY SLAWOBORZK
ul. Kolejowa 8
78-314SŁAWOBORZE
woj. zachodniopomorskie
tel./fax 094 364 75 59

Sławoborze 28.02.2008r.
OC .T.SZ6072/2/2008

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

Urząd Gminy przesyła informację na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem".
1.Gmina ma podpisaną stałą umowę na wyłapanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie opieki, jest to -Schronisko Towarzystwa Ochrony Zwierząt
„ ANIMALS" w Białogardzie.
2.W roku 2007 wyłapano 14 sztuk zwierząt, koszt wyniósł 6000.OOzł.
3. Opłaty są dokonywane przelewem po wykonaniu zlecenia i wystawieniu faktury.

Z poważaniem

URZĄD GMINY
76-100 SŁAWNO
ul. M.C. Skłodowskiej 9
tel. 059/ 810-75-26

Sławno, dnia 04.03.2008 r.

RG.6137-10/08

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

Odpowiadając na pismo z dnia 18.02.2008 r. informuję, że:
1) na terenie Gminy Sławno wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnianiem im
opieki zajmuje się Pan Bójkę Mieczysław lekarz weterynarz, na zlecenie Urzędu
Gminy,
2) w roku 2007 z terenu Gminy Sławno wyłapano 10 szt. bezdomnych zwierząt,
3) w roku 2007 całkowity koszt wyłapywania i umieszczenia zwierząt w schronisku
wyniósł 6.000 zł, forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w schronisku.

ażnienia Wó:
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BURMISTRZ
MIASTA SŁAWNO

Sławno dn. 12.03.2008r

BI7081/4/2008r

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

Odpowiadając na pismo z dnia 18 lutego 2008roku informują :
Ad.l. Urząd Miejski ma podpisane stałe umowy ze Schroniskiem Zwierząt
w Kołobrzegu oraz z Lecznicą Zwierząt w Darłowie .
Ad.2. W 2007roku wyłapano , udzielono pomocy weterynaryjnej oraz przewieziono
do schroniska 22 sztuki zwierząt tj. psy, koty i ptaki.
Ad.3. Na wyłapanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano
9845.95 złotych .

BURMI
dr inż. K

IASTA
i gk Frankenstein

WÓJT GMINY

Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski b
73-110 Stargard SzczecmsKI

Stargard Szczeciński, dnia 10.03.2008 r.

GNR: 6052- 1/08
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania - „Opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego w ustawie
o ochronie zwierząt, informuję, że:
1.Gmina Stargard Szczeciński w roku 2006 i 2007 miała zawarte umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, (umowy były zawierane co roku,
na rok bieżący).
2.W roku 2006 roku, wyłapano 17 psów, a w roku 2007 wyłapano 57 psów, obecnie
utrzymywanych zwierząt w schronisku jest 30.
3.Koszt realizacji wyłapywania bezdomnych zwierząt wynosił:
- 3 145,25 zł w roku 2006,
- 6 374,46 zł w roku 2007.
Ogółem koszt realizacji 9 519,71 zł w roku 2006 i 2007, płatność dokonywana była
w formie przelewu.

Kazi mię

m mm SMICA
Gk. 7080-4/08

Zf

Stepnica, dnia 04.03.2008 r

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2008 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej ria temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", udzielam następujących odpowiedzi:
Odp. l Gmina Stepnica w 2007 r. podpisane miała porozumienie na przyjmowanie
bezdomnych zwierząt z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" z siedzibą w
Białogardzie ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard, obejmuje okres od 05.12.2005 r. do
31.12.2008 r.
Odp. 3 W 2007 roku przekazano do schroniska 4 bezdomne psy.
Odp. 4 Koszt realizacji całego zadania w 2007 r. wyniósł 2000 zł brutto. Rodzaj płatności to
500 zł za przekazanie i umieszczenie jednego bezdomnego psa w schronisku.

WÓJT

SISftrtiCA
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mgr widraei Wvganowski
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MIEJSKI

Nasz znak: RGG.6052-1/08

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros'
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Data:2008-03-04

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
18.02.2008 r. data wpływu 25.02.2008 r. na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuję, co następuje:
1) gmina Suchań nie ma podpisanej stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienia im opieki, natomiast zadania te realizuje na zasadzie
udzielania indywidualnych zleceń,
2) w 2007 r. wyłapanych zostało 5 psów z czego 2 odstawiono do schroniska dla
zwierząt w Stargardzie Szczec., 2 znalazło nabywców wśród miejscowej
społeczności natomiast jeden utrzymywany jest na koszt gminy dla ochrony
miejskiej oczyszczalni ścieków,
3) w 2007 r. koszt realizacji zadania wyniósł 5.300 zł. W każdym przypadku
forma płatności za umieszczenie w schronisku jednorazowa.

jAip. BURMISTRZA
Sekretarz Miejski

2. p
Szczecin, 29.02.2008 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Nasz znak: WGKiOŚ.VII/MG/7080/63/08
Wasze pismo: z dnia 18.02.08 r.

Dotyczy:
wykonywania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Miasto Szczecin
W odpowiedzi na pismo jw. na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie
do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin informuje, że:
ad 1. - W 2007 r. Miasto nie miało zawartej, ani nie zawarło umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Schronisko dla bezdomnych zwierząt jest prowadzone przez zakład budżetowy
Miasta. W ramach schroniska działa całodobowe pogotowie interwencyjne, którego interwencje polegają na zbieraniu (w konsekwencji zgłoszenia) zwierząt bezpańskich i błąkających się bez opieki, jak również zabieraniu zwierząt, które zostały ranne w wypadkach
ulicznych oraz udzieleniu pomocy rannym lub chorym zwierzętom wolno żyjącym;
ad 2. - W roku 2007 schronisko dla bezdomnych zwierząt przyjęło 2.416 psów i 353 koty, pogotowie interwencyjne przeprowadziło 929 interwencji na terenie Miasta;
ad. 3 - Koszt funkcjonowania schronisk? w 2007 r. wyniósł 1.054.013 zł, z czego -dofinan-sowanie
z budżetu Miasta wyniosło 705 tyś. zł, zaś pozostała część kosztów została pokryta z darowizn oraz dochodów własnych zakładu budżetowego.

Z poważaniem
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel.: +4891 42 23 425
+48914245630
fax +4891 42 45 627
wgkioś@um. szczecin.pl
Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10
Bezpłatna infolinia O 800 300 300

CERTYFIKAT
PN-EN ISO9001: 2001

www.szczecin

ŁP
URZĄD MIASTA
Płac Wolności 13
78-400 SZCZECINEK

Szczecinek, 07.03.2008 r.

TI-7080/02/4/08

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

Urząd Miasta Szczecinek w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia
22.02.2008 r. w sprawie udzielenia informacji o opiece nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie miasta, uprzejmie informuje co następuje:
1) Miasto Szczecinek w 2007 r nie przeprowadzało akcji wyłapywania
bezdomnych zwierząt i nie zawierało stałej umowy na wykonanie takiej usługi.
2) W 2007 roku miasto posiadało pod opieką łącznie 210 bezdomnych zwierząt
(w tym: psy 130 sztuk i koty 80 sztuk), które przebywały w zorganizowanym
i prowadzonym przez „Szczecineckie Stowarzyszenie Przyjaciół Psa, Kota i Nie
Tylko" pogotowiu dla Zwierząt. Funkcjonowanie pogotowia było wspierane
finansowo i organizacyjnie przez tuLUrząd, poprzez zakupy karmy, sprzętu
i zapewnienie opieki weterynaryjnej itp. działania.
Zwierzęta przebywające w Pogotowiu pochodziły z terenu miasta i były
dowożone przez Straż Miejską w wyniku podejmowanych działań i
otrzymywanych zgłoszeń o wałęsających się psach. Część zwierząt była
podrzucona przez nieznane osoby. Do pogotowia przyjmowane były również na
stałe i czasowo zwierzęta, których właściciele z różnych przyczyn losowych nie
miały możliwości ich utrzymywania.
3) Wydatki poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 2007 roku przez
miasto wyniosły łącznie 107.800 zł. W tym na sterylizacje bezdomnych kotów
(kocie gniazda) w ramach Programu zapobiegania bezdomności
zwierząt
wydano kwotę 18.500 zł i wykonano 192 zabiegi.

Otrzymują:
(i/Adresat
21 a/a

KIEROWNIK REFERATU
|R
mgrinż.AMa Mista
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SZCZECINEK
Szczecinek, dnia 4 marca 2008

Ośr. -6134/1/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla zwierząt" Agros"
Ul. Gancarska 37A
04-886 Warszawa

Urząd Gminy Szczecinek przekazuje informacje na temat sposobu i skutków wykonania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
1. Gmina ma stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej
opieki z Zenonem Jażdżewskim zamieszkałym Czarnków, ul. Myśliwska l A/6, posiadającym
zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z dnia 17.09.2003r.
wydanym przez Wójta Gminy Czarnków.
2. Liczba zwierząt wyłapanych w 2007r. - 4 psy.
3. Koszt realizacji całego zadania w 2007r. - 15.189,95 zł
a)

forma płatności za opiekę - na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających
pod opieką schroniska.

Otrzymują:
\\J adresat
2. a/a
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Urząd Gminy wierzno
72-405 Świerzno 13, tel/fax 091 38 327 23/ 93

Pan
Tadeusz Wypych

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
Fax. 0226155282
Nasz znak: KS- M - 6134-2/08

Świerzno, dnia 4 marca 2008 r.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 póz. 1198 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek złożony
w dniu 26 marca 2008 r. informuję, że w 2007 r. Gmina Świerzno miała podpisaną z
Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie stałą umowę na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki.
W 2007 r. wyłapano na terenie gminy 2 bezpańskie psy, koszt realizacji zadania
wyniósł l .000,00 zł., opłata następowała po wyłapaniu psów i umieszczeniu w schronisku.

Opracowała
Elżbieta Myślicka

Zf ^'Knflfi0
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Argos BOZ
From:
"Momot Edward" <emomot@poczta.fm>
To:
<boz@boz.org.pl>
Sent:
10 marca 2008 12:49
Subject: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
Urząd Gminy w Świeszynie odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18 lutego 2008 r. informuję :
1. Posiadamy umowę zawartą na czas nieokreślony z Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS z Białogardu,
2. w roku 2007 na terenie naszej gminy wyłapano 23 psy bezdomne.
3. w roku 2007 wydatkowaliśmy z naszego budżetu 11500 zł. .płacąc po 500 zł. za psa.
Z poważaniem; Edward Momot - podinspektor.

Zobacz - 180 km/h w skodzie tatusia!
kliknij >» httg: //link . interia .jol/f Idle

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.518 / Virus Database: 269.21.7/1319 - Release Datę: 2008-03-08
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Z.P

Urząd Gminy Świdwin
Pl. Konstytucji 3 Maja l
78-300 Świdwin

łel. 094 36 520 15 fax. 094 36 535 68

Świdwin, dnia 25-02-2008r.

RUII.7081-1/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Odpowiadając na pismo z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Urząd Gminy Świdwin informuje:
1. gmina Świdwin w 2007 roku nie posiadała stałych umów na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,
2. gmina Świdwin nie posiada zbiorczych danych o zwierzętach wyłapanych lub
utrzymywanych na koszt gminy, gdyż w 2007 roku nie przyjęliśmy żadnego
wniosku dot. bezdomności zwierząt,
3. nie dotyczy
r

Z poważaniem
i A WÓJTA
Pawelec

e-mail: poczta@swidwin.gmina.pl
strona internetowa: www.swidwin.gmina.pl

<&>
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boz
From:
To:
Sent:
Subject:

"swidwin-ratusz" <ratusz@swidwin.pl>
<boz@boz.org.pl>
28 lutego 2008 14:58
(bez tematu)

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.ll.2008r. Urząd Miasta uprzejmie
informuje, że w 2007 roku podpisał umowę z Gabinetem Weterynaryjnym na
"Wyłapywanie bezdomnych psów oraz świadczenie bezdomnym, chorym
zwierzętom błąkającym się na terenie Miasta Świdwin usług weterynaryjnych".
Tadeusz Fabianiak

2008-03-28

zf
URZĄD MIASTA
ŚWINOUJŚCIA

Wydzia! Gospw&ki Koisu*!wj i Środowiska
ul. Wojska Polskiego 1/5

Świnoujście, dnia 28.02.2008r.

72-600 ŚWINOUJŚCIE

WGK- 7080/S.R./03/2008
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt
„ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa.

Pot:

Udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 lutego 2008r., Wydział Gospodarki
Komunalnej i Środowiska tut. Urzędu uprzejmie informuje, co następuje:
Ad. l

Gmina - Miasto Świnoujście ma podpisaną umowę na okres trzech lat z
Zachodniopomorskim Towarzystwem Praw Zwierząt, 73-110 Stargard Szczeciński,
ul. Gałczyńskiego 49, na prowadzenie w imieniu gminy Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt, mieszczącego się przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.
W ramach podpisanej umowy obowiązkiem prowadzącego w/w placówkę jest
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ad.2 W roku 2007 do schroniska przyjęto 643 zwierzęta, opuściło schronisko 561 zwierząt.
Przyjęto 437 psów, z czego do adopcji wydano 404 psów.
Kotów przyjęto 206, z czego do adopcji wydano 157 kotów.
Ad.3 Na prowadzenie przedmiotowego schroniska przekazywana jest co miesiąc kwota
w wysokości 23.333,33 zł. ( kwota wynikająca z przeprowadzonego przetargu ).
Roczny koszt jaki ponosi miasto z tytułu prowadzenia placówki to: 279.999,96 zł.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta
tnż. Gra
2-ca

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a.

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Sportowa t S
72-320 T r z e b i a f ó w
t e l . / f a x (091) 3872623
NIP 857-18-02-317

Trzebiatow 04.03.2008

ZDGiGKS^/7081/02/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla zwierząt
„ARGOS"
Ul. Garncarska 37 a
04-886 Warszawa
Dot.
Informacji na temat „opieka
zwierzętami i ich wyłapywanie."

nad

bezdomnymi

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 lutego 2008 - Zarząd
Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie uprzejmie
informuje:
Ad.1. W roku 2007 ZDGiGK-Trzebiaiów miał podpisane umowy:
a) z firmą Schronisko dla Zwierząt Danuta Szczepankiewicz
78-1OO Kołobrzeg, ul. VI Dywizji Piechoty 6O - na
przechowywanie wyłapanych zwierząt,
b) ze. Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla
Zwierząt w Kołobrzegu „KEKS" ul. VI Dywizji Piechoty 6O
78-1OO Kołobrzeg na przechowywanie wyłapanych
zwierząt,
c) z firmą Animal Control Zbigniew Kossewski, 72-O1O Police,
ul. Piaskowa 86/6 - na wyłapywanie zwierząt.
Ad.2.
W roku 2007 na terenie gminy Trzebiatow wyłapano i
umieszczono w schronisku 26 szt. bezpańskich psów.
Ad. 3. Koszt wyłapywania i przechowywania bezpańskich zwierząt w
całym roku 2007 wyniósł 13.845 zł.

Z poważaniem

tysiak

BURMISTRZ TUCZNA
7R-ft4G Tuczno
6

Tuczno, dnia 13.03.2008r.

SM-5231/04/2008

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lutego 2008 roku dotyczącego sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Burmistrz
Tuczna uprzejmie informuje że Gmina Tuczno korzysta z usług Schroniska dla zwierząt w
Czarnkowie, VET - AGRO SERWIS, ul. Myśliwska l A/6,64 - 700 Czarnków.
Obecnie w schronisku przebywa siedem bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Miasta i
Gminy Tuczno. Koszt realizacjicełego zadania związanego z wyłapaniem i utrzymaniem ponosi
Urząd Miejski na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.458.08 zł., kwota oparta jest na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką.

Z poważaniem

zup. BURMISTRZA
rzyzto nam

Zastępca

z.f

GMINY TYPOWO
ul. Bobolicka 17
78-22 O TY C H ÓW O

T

^™°'
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8r
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GBŚ.GO.762-1/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W związku z wnioskiem z dnia 18 lutego 2008 r. informuję, że:
1. na wyłapywanie zwierząt gmina ma umowę z Inspektoratem Towarzystwa
Ochrony Zwierząt „ANIMALS" z siedzibą w Białogardzie,
2. w 2007 r. na terenie gminy wyłapano 16 psów,
3. koszt realizacji zadania w 2007 r. wyniósł 5.600,00 zł (płatność ryczałtowa).

Zup.WtUta
Grzegorz y$k
i H s P F\ TJT) R

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE

ul. Rolno 2
pow kołobrzeski,, woj.. zachodniopomorskie
9

i n K^MMW

Ustronie Morskie, dnia 2008.03.04.

GKO 7082/1/2008

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 lutego 2008 r. ( do Urzędu
wpłynęło w dniu 22.02.2007 r.) o przekazaniu informacji w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami informuję :
Ad. l ) w roku 2007 na terenie gminy nie były organizowane akcje wyłapywania bezdomnych
psów , były natomiast zgłaszane pojedyncze przypadki przez mieszkańców o bezdomnych
psach , które każdorazowo na zlecenie Urzędu Gminy zabierane były do Schroniska dla
Zwierząt w Kołobrzegu, z którym posiadamy podpisaną umowę,
Ad . 2 ) w roku 2007 do schroniska w Kołobrzegu przekazano siedem bezdomnych psów
z terenu gminy Ustronie Morskie,
Ad. 3 ) w 2007 r. koszt przekazania bezdomnych psów do schroniska wyniósł 3.267,00 zł
(płatne było każdorazowo po wystawieniu faktury).

a/a GKO.

URZĄD MIASTA
78-600 W A Ł C Z
Plac Wolne ici 1
tel. (0-67) 253-,47i,fex 238-2613

Wałcz, 11 marca 2008 r.

IM. 7080-2/08
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 18.02.2008 r. uprzejmie informuję:
Gmina Miejska Walcz ma podpisaną umowę z firmą YET-AGRO SERWIS
z Czarnkowa na realizację zadań związanych z wyłapywaniem i utrzymywaniem pod
opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Wałcza.
W roku 2007 do schroniska w miejscowości Jędrzejewo gmina Czarnków
prowadzonego przez firmę YET-AGRO SERWIS z Czarnkowa trafiło 26 psów
z terenu miasta Wałcza, które są utrzymywane na koszt Gminy Miejskiej Wałcz.
Koszty utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z Wałcza (za 2007 rok)
wyniosły 73.661 złotych.
Jednorazowa opłata za przyjęcie l szt. zwierzęcia wynosi 30 zł netto , koszt pobytu
l zwierzęcia (za l dobę) wynosi 5,30 zł netto (dotyczy roku 2007).

A<?
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Wydzlołu Infrostrumjry Miejskiej i^odowista
(L^^ ł^~*.

a

Magdalena Atróżyńska-Zaziabek

Zf

Urząd Miejski
73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek l 9 (091) 3971483, 3971251

fax (091) 3971567

e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http://
W ę g o r z y n o , dnia 4.$. . 03 . 2 0 0 8 r

Znak:WNRiOŚ.MJ. 6134/1/08

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

W odpowiedzi na pismo
25.02.2008

z dnia

r.) o udzielenie

18.02.2008

informacji

r.,

publicznej

(wpłynęło
na

temat

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:
1. Gmina Węgorzyno ma podpisaną
w

zakresie

działającym

opieki
pod

nad

nazwą

stosowną

zwierzętami
Inspektorat

umowę o współpracy
z

przedsiębiorcą

Towarzystwa

Ochrony

Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58.
2. W 2007 roku wyłapano 7 psów.
3. Koszt
3.500

realizacji

całego

zadania

w

2007

roku

wyniósł

zł. Zgodnie z umową zawartą ze schroniskiem koszt

wyłapania jednego psa wynosi 500 złotych. Należność ta jest
płatna

przelewem

na

podstawie

wystawionej

faktury

każdorazowym wyłapaniu psa.

Z poważaniem

po

ZP

WÓJT GMINY
WIDUCHOWA

Widuchowa, 2008-02-27

Biuro Ochrony Zwierząt
r
s
Fundacja dla Zwierząt ,,A g° '
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

GNG:7062/21/08
W związku z pismem z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przesyłam odpowiedź na zadane w piśmie pytania:
1.Gmina Widuchowa w 2007r. udzielała zlecer na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie
„Animal Control" Zbigniew Kossewski ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police.
2. W 2007r. Pan Kossewski wyłapał 4 bezdomne psy.
3. Całkowity koszt w 2007r. za wyłapanie bezdomnych zwierząt to 1200zł.

mgrmż. MichatLiawin

Zf
URZĄD GMINY

78-530 Wierzchowo. ul. Długa 29
woj. zachodniopomorski
lat 3618327. 36186»7.361*

Wierzchowe, dnia 25.02.2008r.

OŚ. 7015-14/2008
BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Argos"
UL Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy Wierzchowe, odpowiadając na państwa wniosek z dnia 18.02.2008r. w
sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" informuje, co następuje:
1. Gmina Wierzchowe posiada podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnienie im opieki z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" ul.
Zwycięstwa 58, 78 - 200 Białogard.
2. W roku 2007 wyłapano 4 bezdomne zwierzęta.
3. Koszt poniesiony przez Gminę Wierzchowe za wyłapanie bezdomnych zwierząt w 2007r.
wyniósł 2000,00 zł. Również w 2007r. wykupiony został kojec o powierzchni 36 m2 za
kwotę 10.000,00 zł.

72-510 Wolin

NnRG.HK. 7134-2/2008

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwietrząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa
Data:2008-03-13

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".
Odpowiadając na powyższy wniosek z dnia 18.02.2008 r. /wpłynął do
tut. Urzędu 25.02.2008 r. / uprzejmie informuję, że:
l.W 2007 r. Gmina Wolin nie miała podpisanej stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych
zwierząt. Zwierzęta wyłapywane były przez pracowników
Referatu Gospodarczego tut. Urzędu i przewożone były do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Sosno wicach, gm. Golcze wo. Gmina Wolin zawarła w
2007 r. porozumienie z Gminą Golczewo w zakresie prowadzenia schroniska
oraz utrzymania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Gmina Wolin
partycypowała w kosztach budowy tego schroniska.
2.W 2007 r. było 13 przypadków wyłapania bezdomnych zwierząt,
3.W2007 r. Gmina Wolin wydatkowała 44 612,29. zł. tytułem kosztów
utrzymania schroniska w Sosnowicach i 2305,02 zł. tytułem kosztów
wyżywienia psów w schronisku oraz 81,60 zł. na zakup karmy dla bezdomnych
kotów.
Z poważaniem

W ZŁOCI

STRAŻ MIEJSKA

ul. Wolności l O

78-52O Złocieniec

tel. O 94 36 72 022 wew. 29 , 59 tel. O 94 36 71 272
tel. kom. 606608155
www.zlocieniec.pl

fax. O 94 36 71 618

e-mail uinig.strazffljzlocienicc.pl

Złocieniec, dn. 14 marca 2008r

SM-5234-4 / l 708
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt
„ Argos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lutego 2008r w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania " opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" , informuję, iż w Gminie Złocieniec dane przedstawiają się
następująco:
l/ w dniu 05 stycznia 2006 Gmina Złocieniec, zawarła umowę na czas nieokreślony ze
Schroniskiem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ Animals" 78-200 Białogard,
ul. Zwycięstwa 58- reprezentowanym przez Jerzego Harłacza.
21 w roku 2007 gmina zleciła wyłapanie 8 bezdomnych psów , które przebywały na terenie
Miasta i gminy Złocieniec Psy te zgodnie z powyższą umowa zostały wyłapane
i przetransportowane do schroniska w Białogardzie.
3/ w 2007r koszt realizacji zadania wyniósł 8.900.,00 zł, tj.:
- 5.000,00 zł -1 rata opłaty jednorazowej za wykup kojca
- 3.900,00 zł - wyłapanie 8 bezdomnych psów.
W przypadku wyłapania psa Gmina ponosi jednorazowy koszt w wysokości 500,00 zł
KOMENDANT
Straży Miejskiej
w Złocieńcu
Paweł Kajtaniak

