
Z f

URZĄD GMINY BANIE
ul. Skośna 6

74-110 BANIE Banie, dn. 16.04.2009 r.
woj. zachodniopomorskie

RÓL. 7070/Y/l0/4/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, na temat sposobu i skutków

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

ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im

opieki z terenu gminy Banie w 2008 r. zajmowała się firma „ANIMAL CONTROL" Zbigniew

Kossewski, ul. Piaskowa 86/6 z siedzibą w Policach. W 2008 r. wyłapanych i objętych opieką na

koszt gminy było 8 psów. Za wyłapane psy w 2008 r. gmina poniosła koszty w kwocie 2.654,00 zł,

płatne przelewem po wystawieniu rachunku.
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GMINA BARLINEK

ul. Niepodległości 20
74-320 Bariinek
N!P 597-164-84-91 Barlinek, dn.!4.04.2009r.

Biuro
Ochrony Zwierząt

ul.Garncarska 37 A
04-886 WARSZAWA

nasz znak: RI.IV. 7082-10/09

W związku z pismem z dnia 30 marca 2009r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, informuję,
1. Gmina Barlinek zleca osobie prywatnej wyłapywanie i przekazywanie nowym właścicielom

psów agresywnych bezdomnych.
2. W 2008 roku przekazano nowym właścicielom ok. 60 szt. psów.
3. Na wyżej wymienione działania przeznaczono w 2008r. ok. 11000,00 zł.

a/a

g uuKMISTRZA

==>
Amelia Pakosz
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C 6 Barwice,03.04.2009roki

IOŚ 6134/01/09

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

Dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej ;

Urząd Miasta i Gminy w Barwicach w odpowiedzi na pismo z dnia
30.03.2009 roku informuje :

W 2008 roku Gmina Barwice przekazała 12 szt. bezdomnych psów dla
Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie na łączną kwotę
6.000,00 zł.

™ Straż Miejska ukarała 13 osób za nieprawidłowe warunki trzymania
zwierząt (psów) mandatami na kwotę 2.600,00 zł.

25 osób zostało zobowiązanych do natychmiastowego szczepienia psów.



Będzino 2009-04-03

RZG.II.6134/02/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek Urząd Gminy w Będzinie uprzejmie informuje:
Ad l . Gmina Będzino miała i ma podpisana umowę z Towarzystwem Ochrony Zwierząt

„ANIMALS" ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard, na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki.

Ad.2 W 2008 r. wyłapano 12 szt. psów.
Ad 3. Koszt wyłapania i utrzymania 12 szt. psów w 2008 r. wyniósł 6000,00 z ł .

Odpłatność za jednego psa złapanego i powierzonego opiece dla schroniska jest opłatą
ryczałtową! wynosi 500,00 zł od jednej sztuki.



GMINA BIAŁOGARD Białogard, 14.04.2009r.
URZĄD GfyliNY BIAŁOGARD
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

N!P 672-19-51 -177
!al. (094; 311 02 05, fax (094) 312 78 44

PR MJ 7080/1 /2009 Biuro Ochrony Zwierząt
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie Urząd Gminy Białogard informuje, że:

1) Gmina Białogard ma ;odpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie im opieki z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" z siedzibą w
Białogardzie, ul. Zwycięstwa 58. Umowa została zawarta 19.04.2005r. z możliwością
przedłużenia jej na następne lata i ważna jest do dnia 31 grudnia 2012 roku.

2) w 2008 roku wyłapano 55 sztuk zwierząt (psów),
3) całkowity koszt realizacji zadania za 2008r. wyniósł 14.750 zł, zgodnie z § 5 zawartej

umowy Gmina wypłaca wynagrodzenie ryczałtowo w wysokości 300,00 zł od jednego
zwierzęcia.

Zup.
PODINS

ds. R o l n i c t w a i Ot

Małjior/ata
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Białogard 8 kwietnia 2009 r.

ZPOŚ.7082-2/11/09

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

Pan Tadeusz Wypych

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pod nazwą „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.) informuję, iż w roku 2008:

1) Miasto Białogard nie posiadało stałej umowy na wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom, udzielono trzech zleceń na wykonanie w/w czynności - dwa
dla Inspektoratu Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie i jedno
dla Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu
„REKS".

2) Wyłapano 45 bezdomnych zwierząt.
3) Koszt realizacji całego zadania wyniósł 19000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy 00/100).

Forma płatności po przedstawieniu faktur za wykonane zadanie.

Otrzymują:
1. adresat
2. aa
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Biały Bór, 7 kwietnia 2009r.
OŚ. 6134/3/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

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

dot.: pisma z dnia 30 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na prośbę z dnia 30 marca 2008r, informuję, że:

1. W roku 2008 gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki ze schroniskiem prowadzonym
przez Schronisko Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS"
w Białogardzie

2. W roku 2008 przeprowadzono wyłapanie 11 bezdomnych psów, na koszt
gminy na kwotę 5,5 tyś. zł.

3. W roku 2008 koszt całego zadania wyniósł 5,5 tyś. zł (forma płatności za
złapanie i opiekę w schronisku jest jednorazowa - 500 zł/1 szt.).

Z upoważnienia Burmistrza Białego Boru
Marianna Lisierwicz

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa



URZĄD GMINY BIELICE Bielice' °4-05-2009 r-
ul. Niepokalanej 34

74-202 BIELICE
woj. zachodniopomorskie

OB. 6234/16/09

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

W nawiązaniu do wniosku dotyczącego udzielenia informacji na temat opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, Urząd Gminy Bielice wyjaśnia:

1. Do 2008 roku gmina udzielała jednorazowych zleceń na wyłapywanie bezdomnych psów
specjalistycznej firmie „ANIMAL CONTROL" Zbigniewa Kossewskiego,
ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police.

2. W 2008 r. zostały wyłapane 2 bezdomne psy przez w/w firmę. Za odłowienie agresywnego
psa oraz transport do schroniska Urząd Gminy zapłacił 320,00 zł.
Drugi pies pozostawiony został bez opieki przez rozwiedzionych właścicieli, którzy
wyprowadzili się z miejscowości. Po odnalezieniu adresu współwłaścicielki psa
i poinformowaniu o sytuacji, Pani zgłosiła się do schroniska i opłaciła koszty transportu ,
odiowienia i utrzymania tego psa w schronisku - 461,00 zł.

3. Koszt realizacji zleceń poniesiony przez Urząd Gminy Bielice w 2008 r. wynosi 320,00 zł.
Opłata przelewem na konto firmy ANIMAL CONTROL.

4. 3 marca 2009 r. zostało zawarte POROZUMIENIE między Gminą-Miastem Stargardem
Szczecińskim, a Gminą Bielice, dotyczące przyjmowania do schroniska dla bezdomnych
zwierząt (zlokalizowanego w Kiczarowie 29) bezdomnych psów z terenu gminy w okresie
do 31.12.2010 roku. Po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Szczecinie zostanie przyjęta na najbliższej sesji Rady Gminy odpowiednia uchwała.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
sporządziła: H.Wiącek
teł 091 56-44-235
wew. 20



W £. • BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
&ftłtłiy Bierzwnlk Fundacja dla Zwierząt „Agros"

U R Z Ą D C* M I N Y 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A
73-240 Bierewnik, ul Kopernika 2

tel (09S) 768-01-30
fax. (095)768-01-34

NIP:594-100-20-40, Regon:000533363

BRGG:7060/3/09 Bierzwnik, z dnia 06.04.2009r.

Odpowiadając na pismo z dnia 30.03.2009r. uprzejmie informuję, że:

Ad. l Zawarto umowę z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" 78-200 Białogard

ul. Zwycięstwa 58.

Ad. 2 W roku 2008 oddano do schroniska dwa psy,

jednorazowa kwota - 500 zł za jednego psa umieszczonego w schronisku.

Ad. 3 Koszt realizacji całego zadania:

Kojec o wielkości 24 m2 - 5 000 zł ( zgodnie z umową opłata jednorazowa).
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U R Z Ą D G M I N Y
76-O39 BIESIEKIERZ

tei ./fax 31-80 310 Biesiekierz dn. 07.04.2009r.

UG.Or.R.7227/35/09

Biuro Ochrony Zwierząt

w Warszawie

dot. fax 0226155282 informacja

Urząd Gminy w Biesiekierzu informuje, że posiada
zawartą umowę z Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS - Schronisko w
Białogardzie na opiekę na bezdomnymi zwierzętami.
W 2008 r. zanotowano 8 przypadków wyłapania i dostarczenia do schroniska
bezdomnych psów. Odpłatność za usługę wynosi 500 zł od l szt. i płatna jest
każdorazowo po dostarczeniu rachunku.

2. up.
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INŚ.IB.7080-1/09 Bobolice,2009-04-07

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos1'
Ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dot, udzielenia informacji publicznej

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji public/nej na temai
sposobu i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwier/ętami i ich
wyłapywanie" za 2008 r. przewidzianego ustawa o ochronie zwier/ąt informuje :

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gmina Bobolice wykonywań,
jesl na podstawie /awartej w dniu 22,06.2006 r. umowy z Panem Jer/ym llarłac/em
Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwier/ąt ANIMALS ul. Zwycięstwa 58. 78-20*'
Białogard;

2. W 2008 r, wyłapanych /.ostało 18 psów;
3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 9.000.00 zł (jednorazowa opłata za

umieszczenie psa w schronisku (według zawartej umowy) wynosi 500,00 -A)

a/a

Sprawę prowadzi : Z-CA BURMISTRZA

Ireneusz Bielecki inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska >,'
UM Boboliccpok, Nr 19,lel. (094) 345 84 26, e-maił i.bieleckifrihobolice.pr m^^wa

(yi/
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(jrnina ''Borne. Sulincrwo

^Burmistrz,
kornego Sutinowa

Jifeja Niepocttegfości 6 78-449 (Borne Sudnowo
te(. (094) 3734120 fa%(094) 37 34133

www.bormsulinowo.fi
bormsulmowo@bormsiilinowo.fi

Borne Sulinowo, dnia 3 kwietnia 2009 r.
RO. 0566-1/2009

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

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywaniem, poniżej podaję wnioskowane dane:

1. Gmina Borne Sulinowo posiada umowę z firmą „YET-AGRO SERWIS" ul. Myśliwska
ł a/6 64-700 Czarnków na wykonywanie usług polegających na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Borne Sulinowo wraz z przewiezieniem
i umieszczeniem ich w Pogotowiu dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.

2. Statystyka przyjęć i wydań zwierząt Gminy Borne Sulinowo w 2008 roku przedstawiała
się następująco:

przyjęto 4 zwierzęta,
zaadoptowano 9 zwierząt,
wystąpiło 5 upadków zwierząt,
wykonano l eutanazję zwierzęcia,
poddano zabiegom sterylizacji 10 zwierząt.

Stan zwierząt przebywających w schronisku w 2008 r. w rozbiciu na poszczególne
miesiące przedstawiał się następująco: styczeń 12 szt., luty 11 szt., marzec 9 szt., kwiecień
9 szt., maj - 9 szt., czerwiec - 10 szt., lipiec 11 szt., sierpień 11 szt., wrzesień 9 szt.,
październik 8 szt., listopad 9 szt., grudzień 9 szt.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. wyniósł 29.156,23 zł. Zgodnie z podpisaną
umową płatność za usługi wykonywane przez firmę „YET-AGRO SERWIS" następuje
przelewem w terminie 30 dni po wystawieniu faktury przez wykonawcę.

M 5 S T R Z A

. Bogdan Korpa!
Z-ca Burmistrza



2 P
G M I N A BRZEŹNO
78-316 BRZEŹNO 5O

woj. za< hodniopomorskic
tel. (094) 3642740, fax (094) 3642741
N I P 672-20-3!-622, R L G O N 330920848

Brzeźno, dn. 02 kwietnia 2009 roku
OŚ-7620/1/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

KRS:286138

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy Brzeźno odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009

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 2008 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 tytułu

gmina w 2008 roku nie poniosła.

Z poważaniem

) TT A



URZĄD MIEJSKI
Plac Wolności l

74-520 CEDYNIA
nr i d e n t

Znak:INF.AP.6134-4/09

Cedynia, dnia 14 kwietnia 2009 r.

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

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu do UM
Cedynia: 01.04.2009 r.), udzielam następujących informacji:

1. W 2008 r. gmina Cedynia nie podpisywała stałej umowy na wyłapywanie
zwierząt i udzielenie im opieki, natomiast udzieliła jednego zlecenia na
wyłapanie bezpańskiego agresywnego psa, dla Zakładu Remontowo-
Budowlanego przy Urzędzie Miejskim w Cedyni, który przez pewien okres
zapewniał opiekę nad zwierzęciem (Zakład Remontowo-Budowlany przy
Urzędzie Miejskim w Cedyni dysponuje kojcami, wraz z budami) dla
wyłapanych zwierząt-do czasu zgłoszenia się właściciela).

2. Dane liczbowe: wyłapanie i utrzymanie jednego psa.

3. Koszt realizacji:
Forma płatności: płatność jednorazowa na podstawie faktur VAT

1. faktura: wyłapanie psa oraz karma-3 opakowania -149,25 zł
2. faktura: karma l opakowanie- 49 zł

Otrzymują:
1. Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „
2. a/a

Urząd Miejski w Cedyni
Plac Wolności l; 74 - 520 Cedynia
tel. (091) 4144006; fax (091) 4144162

NIP 858-15-01-155
infoCo^cedynia.pl

www.cedynia.pl; www.bip.cedynia.pl
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URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel

Tel. /0-91/ 56 22 001; 56 22 024; 56 22 161, fax. /091/ 56 22 076

e-mail: urzad@chociwel.pl

Chociwel, dnia 2009.04.07.

Nasz znak: OŚ. 6134/3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.03.2009 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej uprzejmie informuję;

1. Nie mamy podpisanej stałej umowy na świadczenie usługi w zakresie
wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki. W 2008 r. 5 ray
zlecaliśmy zabranie podrzuconych na nasz teren zwierząt.

2. Zabrano;
1) 5 psów - koszt 1355 zł
2) 1 kozioł - koszt 450 zł.

3. Łącznie w/w zadanie kosztowało nas 1805 zł. Płatne było po wystawieniu
rachunku przez podmioty które świadczyły usługi (inny do psów a inny do
kozła).



S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Dorota Borowska" <dborowska@gmina.Choszczno.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 10 kwietnia 2009 08:40
Temat: dot opieki nad zwierzętami - informacja

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 kwietnia 2009 r. informuję:
1. Gmina Choszczno posiada stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oraz ich utrzymanie w
Schronisku - Pogotowiu dla zwierząt prowadzonym przez Firmę Vet-Agro Serwis z siedzibą w Czarnkowie
prowadzona prze zlek. Wet. Zezona Jażdżewskiego
2. Do końca roku 2008 do schroniska trafiło 31 psów sterylizacji poddano 19 sztuk
3 w 2008 r. Gmina na wyłapywanie, opiekę oraz sterylizacje wydała łącznie 55 161,48 zł. Opłata jest
pobierana na podstawie ewidencji zwierząt oraz ryczałtowo za przeprowadzone akcje.

List przeskanowano programem ĄrcaMaii, This message been scartned by
ĄrcaYjr 2008 ArcaMaiJ, . ArcaYir 2008
przeskanowano 2009-04-10 08:40:39, stoik: 2008.01 01 12'OG.OO. scanneo 2009-04-19 08.4CK39. englne: 2008.01 O i !2130:00.
bazy: 2008.11.04 12:22:34 base: 2008,11.04 12:22:34

2009-04-10



NIP674-K, i,' !lfax094 3726202 ^ r 1 1 T n/i onnne-,'!.; '''••'N'33092054 Czaplinek 17.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A
04- 886 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku, informuje że Gmina Czaplinek nie
posiada stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt lub zapewnienia im opieki.
Gmina w 2008r poniosła koszt zakupu karmy i leczenia zwierząt pozostających
pod opieką w wys. 6200,00 zł. na zakup karmy, oraz w wys.7 000.00 zł. na
koszty leczenia, sterylizacji i szczepień bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem



tel. (067)25Qinfio , *"OPA
wS8S£fiSBSK8

IGOS - 763 - 13 / 09 Człopa, dnia 20.04.2009 r.

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

W 2008 r. Gmina Człopa posiadała umowę z firmą „YET-AGRO Serwis" z
Czarnkowa na wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy z przetransportowaniem i
przetrzymywaniem w Pogotowiu dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie. W ciągu roku
średnio w schronisku przebywały 4 bezdomne psy. Całkowity koszt poniesiony na realizację
zadania wyniósł 9.762,03 zł. Płatności realizowane są miesięcznie zgodnie z warunkami
umowy i świadczonymi w tym czasie usługami w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.

owska



Urząd Gminy Darłowo
76-150 Darłowo

ul. Dąbrowskiego 4
tel. 094 344 63 01 lub 094 314 22 27 do 29;

fax. 094 344 63 09 lub 094 314 20 07
http://www.ucjdarlowo.pl poczta@ugdarlowo.pl

Gminny Zakład

Użyteczności Publicznej

ul. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

tel. 0943144408

Gminny Ośrodek Sportu

i Rekreacji

ul. Dąbkowicka 7

76-156 Dąbki

tel. 0943148064

Gminny Ośrodek

mocy Społecznej

ul. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

tel. 0943446372

lub 094 314 16 50

fax 094 344 63 73

OS 6134/05/09 Darłowo 06.04.2009 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 r. informuję, że
Gmina Darłowo w 2008 roku miała podpisana umowę z lecznica dla
zwierząt Pana Mieczysława Bójkę ul. Morska 43 A, 76-150 Darłowo, na
świadczenie usług weterynaryjnych polegających na:

- leczeniu zwierząt dziko żyjących,
- hotelowaniu i leczeniu bezpańskich zwierząt z terenu Gminy,
- obserwacji w kierunku wścieklizny bezpańskich psów,
- udziale w akcjach wyłapywania bezpańskich psów, organizowanych
przez Policję,
- transportu bezdomnych zwierząt do schroniska.

Ponadto od dnia 08.02.2007 r. do 08.02.2011 r. Gmina Darłowo ma
podpisana umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt z siedzibą
w Kołobrzegu na przyjmowanie zwierząt. Za pobyt bezpańskich zwierząt
w schronisku Gmina Darłowo wpłaca jednorazową wpłatę w wysokości
400 zł.
W 2008 r. Gmina Darłowo odłowiła 21 szt. bezpańskich psów, 3
bezpańskie koty, oraz udzieliła pomocy dla 3 saren, łabędzia oraz
jastrzębia. Koszt realizacji całego zadania wynosił 4 710,26 zł.

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
NIP 669-18-82-252 REGON 330017901



zP
URZĄD MIEJSKI

76-150 DARŁOWO
P l a c K o ś c i u s z k i 9
REGON9oo0d52°3867 Darłowo, dn. 07.04.2009 r.

GKM-III-6073/03/2009

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 Darłowo, bezdomne zwierzęta wywożone są do
schroniska w Kołobrzegu.
Ad. 2. w 2008 roku Straż Miejska wyłapała 34 sztuki bezdomnych psów. z czego:
- 6 sztuk psów agresywnie zachowujących się.
- 8 sztuk psó\\ odebrali właściciele.
- 3 sztuki psów wywieziono do schroniska w Kołobrzegu.
- 17 sztuk, to psy potrącone w wypadkach samochodowych w okresie sezonu letniego.
Ad. 3. w 2008 roku w budżecie miasta na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług
weterynaryjnych na rzecz Gminy Miasto Darłowo wydano 21.745.47 zł.

AM

Z-ca

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

Nasz znak:GNiOŚ.JF.6073/l 709 Dębno: dn. 21.04.2009r.

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej o opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywaniu w 2008 roku.

Wydział Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Dębnie odpowiadając na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009r. udziela informacji:

Ad. l
Znalezione, bezdomne zwierzęta można przekazać do miejscowego „Azylu"

prowadzonego przez dr wet. Ryszarda Baum, ul. Baczewskiego 6a, 74-400 Dębno,
z którym w 2008 r. zwarto także umowę na świadczenia usług weterynaryjnych dot. leczenia
zwierząt bezdomnych, przeprowadzania zabiegów np. sterylizacji, znakowania itp. W 2008r.
gmina 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 zorganizowała w 2008 roku akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt.
W/w akcja prowadzona była przez Prywatną Wielobranżową Firmę Usługową „HART"
Dozór Sanitarno-Porządkowy z siedzibą w Świebodzicach z udziałem dr weterynarii,
przedstawicieli Straży Miejskiej oraz pracownika d/s ochrony zwierząt tut. Urzędu. Wyłapane
bezdomne zwierzęta przewiezione zostały do Schroniska prowadzonego przez Inspektorat
Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie.

Ad.2
Ogółem w trakcie 2008 roku wyłapano 90 szt. zwierząt w tym 17 kotów.

W trakcie w/w akcji wyłapano 9 psów, które przewieziono do Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Białogardzie.
Wyłapane zwierzęta były poddane szczegółowym badaniom lekarskim, natomiast 27 psów
i 9 kotów z uwagi na stan zdrowia zostały poddane eutanazji.
Pozostałe wyłapane zwierzęta po badaniach lekarskich zostały przekazane nowym
właścicielom na podstawie umów adopcyjnych (70 szt.).

Ad.3
Ogólny koszt działań związanych z ochroną zwierząt to kwota 47 977,88 zł w tym:

- oznakowanie psów 12 219,00 zł
- wyłapywanie oraz opieka lekarska bezdomnych zwierząt 35 758,88 zł

Forma płatności była różna: umowna - ryczałtowa oparta na bieżącej ewidencji zwierząt.

Sporządził:
Janusz Fabiańczyk



DOBRA
U R Z Ą D M I E J S K I W D O B R E J

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 Miński w Dobrej
ul. Rynek l

72-210 Dobra
OŚ i GW.AW.

Dobra, dnia 06.04.2009 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30.03.2009 r. uprzejmie informujemy, że gmina Dobra
posiada umowę (z INSPEKTORATEM TOWARZYSTWA OCHRONY ZWIERZĄT
„ANIMALS" z siedzibą w 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 2008 r. wyłapano z terenu gminy 11 bezpańskich psów, koszty związane z
wykonywaniem usług wynoszą: za przyjęcie psa do schroniska 500 zł (słownie: pięćset
złotych) - opłata jednorazowa płatna przelewem, w cenę wliczone jest wyłapanie psa,
transport, opieka weterynaryjna, utrzymanie psa.

Z poważaniem



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

Znak:Roi.6052/4/2009 Dobrzany, data 2009-04-10

Dotyczy: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie, uprzejmie informuję , że
gmina miała w 2008 roku zawartą umowę z firmą prowadzącą działalność
gospodarczą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt-Animal Control
z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej 85/6.
Z terenu gminy Dobrzany w roku 2008 wyłapano 8 psów bezdomnych.
Koszty całkowitego zadania wyniosły 3 464 zł, forma płatności za wyłapywanie,
transport, hotelowanie , karmienie i opieka lekarska.
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PIOŚ-AL.5243-2/09 Drawno, dnia 7.04.2009r.

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 - l sztuk.
3. Koszt realizacji całego zadania -500 zł

forma płatności -jednorazowa za umieszczenie psów w schronisku.

B U Ri

Ireneutsz Rzeźniewski



URZĄD MIASTA I GMINY
W DRAWSKU POMORSKIM
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Małgorzata Beata Jakubowska podinspektor

Drawsko Pomorskie, dnia 14 maja 2009 r.

ROŚ.II.613-3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt ,^4rgos"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udzielnie informacji publicznej na temat sposobu
wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania

skutków

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Miasta i Gminy
w Drawsku Pomorskim informuje, że:

1. gmina posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z Jerzym Harłaczem,
przedsiębiorcą działającym pod nazwą: Schronisko dla bezpańskich zwierząt
w Białogardzie, ul. Zwycięstwa 58 działającym w ramach Inspektoratu Towarzystwa
Ochrony Zwierząt „ANIMALS" z siedzibą w Białogardzie. [Na podstawie
stosownych porozumień z w/w Schroniskiem gmina sfinansowała budowę dwóch
kojców (drugi - w styczniu 2009r) dla psów na terenie Schroniska];

2. w 2008r. wyłapano na koszt gminy z terenu gminy Drawsko Pomorskie 29szt. psów;
3. koszt realizacji zadania wyniósł w 2008r. 14.500,00zł;
4. ponadto w 2008r. gmina rozpoczęła realizację programu identyfikacji i rejestracji

psów poprzez ich chipowanie. W tym celu zakupiono 375 chipów oraz czytniki
do kontroli i odczytu kodów chipowych. W ramach projektu przeprowadzono akcję
edukacyjne - informacyjną poprzez publikację w prasie lokalnej i rozprowadzenie
wśród mieszkańców ulotek edukacyjnych. Dane o zarejestrowanych i oznakowanych
przez weterynarzy zwierzętach umieszczono w bazie danych o zasięgu
ogólnopolskim. Koszt realizacji zadania w 2008r. wyniósł 15.000,00zł.

B D R/M

Otrzymują:
(Q)) Fundacja dla Zwierząt „Argos"

2) a/a.

R Z

ul. Gen. Wl. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 363-34-85 wew. 206; fax 094 363-31-13

e-mail: ekologia@drawsko.pl, internet: www.drawsko.pl



Urząd Miejski w Dziwnowie
ul. Szosowa 5

72-420 Dziwnów
NIP 861 -00-05-939
(091) 3275177, f« 3813300

OSR.ab-7081-01/09

Dziwnów, dnia 6 kwietnia 2009 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30.03. 2009 r. (data wpływu:2.04.2009r.) 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 2008 r. stałych umów i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt

la. Gmina współfinansowała budowę schroniska dla zwierząt w Sosnowicach gm. Golczewo

Ib. Gmina współfinansuje prowadzenie schroniska jw.

2. W 2008 r. wyłapano i utrzymywano w schronisku na koszt gminy 3 psy

2a. Na dzień 31.12. 2008 r. w schronisku przebywał l pies ( 3szt.-adopcja)

3. W roku 2008 gmina poniosła następujące koszty związane z realizacją zadania:

koszty związane z utrzymaniem schroniska:

-stałe- 25 252,08 zł rocznie, płatne w miesięcznych transzach

-zmienne- 2 076,25 zł płatne co miesiąc oparte na bieżącej ewidencji ; koszt dziennego pobytu

(wyżywienie) psa -2, 52 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. OSR a/a



KOMUNALNE SCHRONISKO
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWI GACH
Sosnowice nr 6, 72-410 Golczewo
N1P9860214892,REGON 320606025

PK09609Z
fl 60535

Golczewo, dnia 23 kwietnia 2009

Nasz znak: SCHR 02/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacja dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia informacji

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

zwierzętami ich wyłapywanie" informuję, iż na terenie Gminy Golczewo funkcjonuje

Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Podstawą działalności

w/w Schroniska jest świadczenie usług związanych z zakresu wyżywienia, pielęgnowania

oraz leczenia bezpańskich psów.

Gmina Golczewo w 2007 roku podpisała porozumienia z takimi gminami jak:

Dziwnów, Wolin, Międzyzdroje, Gryfice, Nowogard. Na podstawie tego porozumienia każda

Gmina we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązana jest do wyłapania i transportu

bezdomnych psów do Schroniska w Sosnowicach.

Do Komunalnego Schroniska w Sosnowicach w 2008 roku trafiło łącznie 148 psów, w

tym z terenu Gminy Golczewo 34.

Koszty utrzymania psów w Schronisku były naliczane na podstawie prowadzonej

ewidencji zwierząt. Fundusze otrzymane z Gmin Dziwnów, Wolin, Międzyzdroje, Gryfice,

Nowogard na wydatki bieżące wyniosły 190 288,30 zł., natomiast wydatki Gminy Golczewo

na koszty bieżące oraz inwestycje w Schronisku wyniosły łącznie 339 415,08 zł.

W związku z podpisanymi porozumieniami komunalnymi, każda z Gmin zobowiązana

jest do przekazania środków na pokrycie kosztów stałych związanych z utrzymaniem

Schroniska oraz kosztów zmiennych uzależnionych od ilości zwierząt przebywających w

Schronisku z danej Gminy.

W porozumieniu tym zaznaczono również, iż ewentualne koszty leczenia psa

przypisane będą indywidualnie dla każdej z w/w Gmin.

TRZA

rtniczuk
nĄistrza

z poważaniem

p.o. KIEROWNIKA SCHRONISKA
Ous^c - Stepiću

mgr /warta Tysiąc-Stępień
U



URZĄD GMINY l MIASTA
w Goleniowie

72-100 Goleniów
Plac Lotników 1

INTERNET:
www.goleniow.pl

e-mail: ugim@goleniow.pl

tel. 091 469 82 00
091 469 82 22

fax 091 469 82 98

Nr konta: PEKAO S.A. l o/Goleniów
35124038391111000044134765

NIP 856-00-08-981

Goleniów, dnia 17 kwietnia 2009r.

WAOS.AM.0717/39/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009r., dot. udzielenia informacji publicznej na

temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuje, iż:

- wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Goleniów zajmuje się Straż Miejska

w Goleniowie,

- w 2008r. wyłapano 124 szt. bezdomnych zwierząt,

- koszt wyłapywania i przekazywania bezdomnych zwierząt do schroniska wyniósł w 2008r. -

32.070zł.. Rozliczenie za przyjęcie zwierząt do schroniska odbywa się na podstawie

podpisanej umowy - określona stawka za przyjęcie jednego zwierzęcia.



URZĄD GMINY
78-120 w GOŚCINIE
ul IV D y w i z j i WP 58

Gościno, dnia 2009-04-1 6
OŚD-61 34/2/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie
„opieki nad zwierzętami i ich wyłapywanie" niniejszym informuję, że:
1.Gmina Gościno na wyłapywanie zwierząt bezdomnych udziela zleceń
doraźnych na umieszczenie ich w schroniskach w Kołobrzegu. Zawarta
została umowa Nr 4/2007 z dnia 2.11.2007r. pomiędzy Wójtam Gminy a
Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla zwierząt w
Kołobrzegu „Relaks" ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu
2.W 2006 roku wyłapano i umieszczono w w/w schroniskach 11 psów.
3.Koszt realizacji zadania wyniósł ca 5,5 tyś. zł. za umieszczenie plus
1.700,-zł za transport. Średni koszt umieszczenia bezdomnego psa w
schronisku wynosi 500zł/szt. plus koszty transportu z Gościna do
Kołobrzegu.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A / a



BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
URZ^SYFtcIaiJ S KI Fundacja dla zwierząt „ARGOS"

WYDZIAŁ ROLNICTWA Tji Garncarska 37A
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ul. Vr*rm,«UMUI J 11\

PI. i$V^37?~ °4 - 886 Warszawa

Nasz znak : WNOŚ .III ictfololad Gryfice dnia

Dotyczy: Informacji n/t „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie".

Ad. l
Gmina Gryfice posiada zawarte „ Porozumienie Komunalne" z Gminą

Golczewo na dostarczanie bezdomnych zwierząt do między gminnego
schroniska dla zwierząt w Sosnowicach, które funkcjonuje od stycznia 2007
roku. Wyłapywanie zwierząt należy do zadań własnych gminy. Przeprowadzenie
łapanki na terenie Gminy Gryfice roku 2008 zlecono firmie ANIMAL
CONTROL z POLIC.

Ad.2
W dniu 01 lipca 2008 roku w/w firma przeprowadziła łapankę bezpańskich
zwierząt . Złapano i dostarczono do schroniska w Sosnowicach 10 sztuk psów.
Koszt zadania wyniósł 850 złotych.
W roku 2008 w ramach pojedynczych zleceń dostarczono do Schroniska w
Sosnowicach 43 sztuki, z tego w wyniku adopcji i padnięć na dzień 31 grudnia
było 16 sztuk.

Ad. 3
Koszty realizacji całego zadania w roku ubiegłym wyniósł: 39.577,32 zł
- koszty stałe za 2008 r - 23.860,87zl
- koszty wyżywienia psów - 13.894,74zł
- koszty dowozu psów 1.821,71 zł
Forma płatności odbywała się co miesiąc na podstawie faktur opartych na
bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

M A C Z B Ł J
Wydziału Rolni!

GospoclarKi Nierucho-.
i Ochrnny jtrri/̂ p...
.....

mgr



URZĄD MIASTA I GMINY
u i - 1 Maja 16, 74-100 GryT^J
tel. 4162210, fax 41 62702

Z a ° r S k i e Gryfino, dmą 14.03.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul.Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek złożony do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w dniu
02.04.2009r. 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 2008 roku, 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 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfmie, natomiast zabiegi
w okresie kwarantanny (szczepienie, odrobaczenie, odpchlenie) - przez
Specjalistyczne Usługi Sanitarno - Weterynaryjne s.c. w Gryfinie, na podstawie
odrębnych umów.

2. W roku 2008 wyłapano 77 psów, z czego:
a) 52 szt. przewieziono do schroniska,
b) 19 szt. zostało adoptowanych,
c) 3 szt. oddano właścicielom,
d) 2 szt. zostały uśpione,
e) l pies uciekł podczas szczepienia.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. na terenie Gminy Gryfino wyniósł 68 371,42
zł, z czego:

a) koszt pobytu psów w schronisku - 26 000,00 zł,
b) usługi weterynaryjne na bezpańskich zwierzętach - 9 683,50 zł,
c) wyłapywanie, utrzymanie i przewóz psów do schroniska - 31 588,12 zł,
d) ogłoszenia w gazecie z tytułu adopcji psów - l 099,80 zł.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
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fax <PM> 3jw££,,^4- Grzmiąca, dnia 10.04.2009 rok.
REGON owr"

GK.7081/2/09

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009 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 2008 wyłapano 22 psy, w tym 7 szczeniaków, które zostały
przewiezione do Schroniska i utrzymywane na koszt gminy.

Ad. 3 - w roku 2008 koszty umieszczenia bezdomnych zwierząt zamknęły się
kwotą 9000,00 zł. Za wyłapanie, umieszczenie i zapewnienie dalszej opieki
bezdomnej sztuki gmina płaciła przelewem kwotę 500 zł.

W Ó
KA-.

Krzysztof AndrzeM&ysko



Urząd Gminy i Miasta
I Ń S K O

powiat stargardzki
woj. zachodniopomorskie

ul Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko
te! (091)5623-025,5623-028

fax: (091) 6623-063

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ Argos"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak: ROL.DT.7062/19/ 2009 Ińsko, dnia 14.04.2009 rok

Urząd Gminy i Miasta Ińsko w odpowiedzi na wiosek z dnia 30 marca

2009 roku informuję, że w 2008 roku gmina miała podpisaną umowę

na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt ( psów, kotów ) z Firmą

„ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski, 72-010 Police, ul. Piaskowa

86/6. W 2008 roku z tytułu wyłapywania bezdomnych zwierząt, Gmina Ińsko

nie poniosła żadnych kosztów.

B U R\V
i

Andrzej

I S T

Zatinowski

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



URZĄD MIEJSKI KALISZ POMORSKI
78-540 Kalisz Pom., ul. Wolności 25

tel. (094) 361 62 63 fax (094) 361 62 88 e-mail: ratusz@kaliszpom.pl
Sprawę prowadzi: Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel. wew. 12

lub tel. bezpośredni (094)3617764

Kalisz Pomorski, dnia 6 kwietnia 2009 r.

NO 7080-1/09

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

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" niniejszym informuję, że:
1. Gmina Kalisz Pomorski w 2008 roku miała podpisaną umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Panem Jerzym
Harłaczem przedsiębiorcą działającym pod nazwą „Schronisko dla bezpańskich
zwierząt 78-200 Białogard ul. Zwycięstwa 58.

2. W 2008 roku wyłapano i przekazano do opieki dla schroniska 6 sztuk psów.
3. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2.750,00 zł. Płacono jednorazowo

po wyłapaniu psa i umieszczeniu w schronisku kwotę, zgodnie z umową.

Otrzymują:
1. adresat
2. Aa

Sporządziła:
Wanda Kaczorek



U R Z Ą D L1IEJSKI
72-400 Kamień Pomorski

ul.Stary Rynek nr 1
0 0 0 5 2 8 3 5 6 Kamień Pomorski 2009-04-20

PIGK/7015/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Agros"
Ul. Garncarska 37 A
O4-886 WARSZAWA

Sprawa:udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku dotyczące opieki nad
bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuje że j
- Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim zawarł umowę z Inspektoratem TOŻ
„ANIMALS" w Białogardzie o wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki. W roku 2008 było 35 przypadków zgłoszenia i zabrania bezdomnych
zwierząt do schroniska w Białogardzie.
- Poniesione koszty w roku 2008 to kwota 17.500 zł
- Koszty złapania bezdomnego zwierzęcia , przewiezieni i umieszczenie go w
schronisku to kwota 500 zł..

Z poważaniem
Otrzymują
1 .Adresat
2. PIGK.
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Karlino dnia 02.04.2009r.

SM 5220/04/09 B>uro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos

KRS: 286138

UL Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem" za
rok 2008, informuj? :

l . Urząd Miasta i Gminy w Karlinie w 2008 roku miał podpisaną umowę z Jerzym
Harłaczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod naxwą: Towarzystwo
Ochrony Zwierząt ,.Animals" 78-200 Białogard, ul. Zwycięstwa 58, zwanym dalej
„Towarzystwem", działającym na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej,
prowadzonej przez Bunnistrza Miasta Białogard pod nr ewidencyjnym 482S z dnia
marca 2003 r.

2, Pr/y ścisłej współpracy „Towarzystwa Animals" Białogard oraz Straży Miejskiej
w Karlinie po rozpo/naniu spraw i przeprowadzonych wywiadach w 2008r.
zostało wyłapanych i przekazanych dla Towarzystwa 67 bezdomnych psów,

3. Koszt realizacji całego zadania wyłapywania i opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w 2008 r. wyniósł 12000 zł.(słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Była to forma wynagrodzenia ryczałtowego, płatnego w dwóch ratach :
- do 10 stycznia 2008 roku - 10.000 /ł
- do l O czerwca. 2008 roku - 2.000 zł.

Z poważaniem



URZĄD GMINY
ul H-goMarca7,tel.3877224

Kamice, 2009.04.08

RLŚ. 7083/3/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04 - 886 Warszawa

Dotyczy: wniosek o udzielenie informacji publicznej.

1. Umowa z „ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kosewski, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police

na wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

Umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „Reks"
w Kołobrzegu, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg na przyjmowanie
wyłapanych bezpańskich zwierząt.

2. 2008 roku wyłapano 2 bezpańskie psy.

3. Koszt przedsięwzięcia w 2008 roku - 3.520 zł. Za przyjęcie l psa do schroniska opłata
płatna jednorazowo - 600 zł brutto + 100 zł brutto miesięcznie opłata zryczałtowana.

WÓJT 'GMINY

L&ch Pmzdrowski



URZĄD GMINY KOBYL
ul. Sakolna 12

73-108 KOBYLANKA
woj. zachodniopootors*

tal. (09!) 57S 33 21, 561 Go

OŚ. 6134/5/09

•z r

Kobylanka, dnia 20 kwietnia 2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Agros'

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

2 kwietnia 2009 r. informuję, że:

w 2008 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kobylanka (na podstawie

stosownej umowy) zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Stargardzie Szczec., ul. Okrzei 6,

- na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego między Miastem - Gminą Stargard Szczec.,

Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Stargardzie Szczec. i Gmina Kobylanka

do schroniska w Kiczarowie 29 (właściciel Miasto - Gmina Stargard Szczec.) w roku ubiegłym

trafiło 7 bezdomnych psów 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.



UU24B GiłUM' KOLBMiiOWO
Esfo-at hwa^yi, Lada Prsestwsaacge,
Gospodarki Niercthasiościamł

72-001 Kołbaskowo 106
Ul,(Q9l) 311-9747, (091) 311-88-93

l K. MK-6134/3/09

2 P

Kołbaskowo, dnia: 2.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „ARGOS"

Ul. Gancarska 37a

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie

udzielenia informacji publicznej - Urząd Gminy Kołbaskowo uprzejmie informuje:

1. W roku 2008 na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki

Gmina Kołbaskowo miała zawartą umowę z Panem Zbigniewem Kossewskim

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Animals Control" z siedzibą w

Policach ul. Piaskowa 86/6 - NIP: 851-186-78-79,

2. W roku 2008 wyłapano na terenie gminy wyłapano 39 bezdomnych zwierząt,

3. Koszt realizacji całego zadania w roku 2008 wyniósł 9.750 zł. Płatność była

ustalona w formie ryczałtowej od wyłapanego zwierzęcia.

JTA
Trusewicz



ZP

Urząd Miasta Kołobrzeg
Wydział Komunalny Referat Lokalowy
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 545, fax 094 35 23 769
e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

7 kwiecień 2009

KL.IV.6134/4/09

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

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.04.2009 roku.

W odpowiedzi na zadane we wniosku o udzielenie informacji publicznej
pytania, Wydział Komunalny - Referat Lokalowy uprzejmie informuje iż:

1. Gmina Miasto Kołobrzeg ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im opieki, ze Stowarzyszeniem Wspierania l Rozwoju
Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS".

2. Ilość zwierząt przebywających w Schronisku na dzień 31.12.2008r. wyniósł 91
szt.

3. Rozliczenie z tytułu wykonania umowy następuję w okresach miesięcznych, na
podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę za usługi określone w
umowie. Roczna kwota za wykonywanie w/w zadań wynosi 137.000,00 zł.

Z poważaniem

N A C Z E L N I K
WYD/.IAH; î

inż.

Opracowała: Mira Sierżęga, podinspektor ds. lokali użytkowych i garaży, tel. 094-35-51-538



URZĄD GMINY KOZIELICE
Kozieiice 73, 74-204 Kozielice

powiat Pyrzyce
woj. zachodniopomorskie

tel.091.561 11 30,0915630377
fax091 5 6 3 0 3 6 5

NIP 853-124-06-00, Regon 000541581

Kozielice, 12.05.2009r.

GKD 6134/5/09

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

Dot. Opieki nad bezdomnymi zwierzętami:

Urząd Gminy w Kozielicach informuje , iż na terenie gminy Kozielice w 2008r. miał
miejsce l przypadek wyłapania l bezdomnego psa.

Wyłapanie zostało wykonane przez „ANIMAL CONTROL" z Polic.
Całkowity koszt za wyłapanie, transport, karmienie i hotelowanie psa wyniósł: 506, 00 zł.

Kozielice



R Z Ą D G M I N Y
Krzęcin, 03.04.2009 r.

^ '

Nasz znak: GPKOŚ 6130/01/09 Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37 A

04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy w Krzęcinie w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03. br.

informuje:

1. Gmina Krzęcin zawarła w dniu l marca 2008 r. umowę z firmą PAJMA Zakład

Usługowy Łukasz Pajdziak ul. Kazimierza Wielkiego 79/13, 66 - 400 Gorzów

Wlkp. na wyłapywanie, transportowanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych

zwierząt.

2. W roku 2008 zostało złapanych i zawiezionych do schroniska 6 psów.

3. Koszt umieszczenia 6 psów w schronisku wyniósł 3 660 zł.

£:̂
dr Bogdan Wojcit

Sekretarz Gminy



URZĄD MIEJSKI W LIP1ANACH
74-240 Lipiany, Piać Wolności 1 Lipiany, 06.04.2009r.

woj.
tel. 091 564 10 49, iel/fax09i :o4 13 85

N! P 853-000-29-2?

OS.7062 - 5/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, przesyłam
odpowiedź na pytania zawarte w/w piśmie:

1) w 2008 roku Urząd Miejski w Lipianach nie posiadał podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zlecenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
wykonywała dla nas firma Animal Control z Polic,

2) w 2008 roku sześciokrotnie zlecano wyłapanie psów - w miejscowościach Batowo
(l szt.), Mielęcinek (Iszt.), Skrzynka (2 szt), Lipiany (5 szt.).
Z informacji otrzymywanych od mieszkańców wynika, że zwierzęta nie pochodziły z
terenu Gminy Lipiany - zostały porzucone,

3) łączny koszt wyłapania 9 psów wyniósł - 2.502 zł. Koszt obejmował odłowienie,
transport do Polic i hotelowanie.

Z poważaniem

IN S P RK T O I
d/s gospodarki wami, ochrc

mgrinż. przyszlcj Slcmaszko



GMINA ŁOBEZ BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
UL ' 13 Fundacji dla zwierząt „Argos"

, „ , _ _ .ul. Garncarska 37A,
04-886 Warszawa

IK.PD.7080/01/09 Łobez, dnia 7 maja 2009 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 2008 roku Gmina Łobez przekazała do schroniska w Białogardzie osiemnaście

porzuconych psów.

3. Koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 r. wyniósł

11.643,8 zł, z czego za wykonywanie doraźnych usług weterynaryjnych dla

bezpańskich zwierząt zapłaciła Gmina 2643,8 zł Spółce Cywilnej EKO-WET

Przychodni dla Zwierząt -ul. Rolna 18, 73- 150 Łobez. Jednorazowy koszt

umieszczenia psa w schronisku wyniósł 500,00 zł.

Z p o w a ż a n i e m

Zup. B

Kabat
1) Adresat ZASTĘPC^ABU R MISTRZA
2) aa. (IK)



URZĄD GMINY
MALECHOWIE Malechowo, dnia 03.04.2009 r.

76 -' 142 M A L E C H O W O
pm śąww &achMńm^

RR.I 6134-^/2009 r.

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

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 30.03.2009 r. w sprawie o udzielenie

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

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wójt Gminy Malechowo uprzejmie informuje,

że w 2008 r. nie zawierał umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Gmina w 2008 r. podpisała umowę na usługi weterynaryjne z lekarzem weterynarii,

który w swoim zakresie ma przewiezienie psa do swojej lecznicy, leczenie go, a następnie

przewiezienie do schroniska.

Mamy także podpisaną umowę ze schroniskiem w Kołobrzegu. Koszt umieszczenia

jednego psa w schronisku ryczałtowo w 2008 r. wynosił 500 zł brutto.

W 2008 r. zostało zgłoszone 23 przypadki bezdomnych zwierząt.

Wszystkie koszty poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 r.

wyniosły-l3 145, 00 zł.

Z up.

Radosław Nowakbwski
SEKRETARZ GMINY



2 F

Manowo, dnia 03 kwietnia 2009 r.

GGN.RO. 7080-1/2009

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 2008 roku Gmina Manowo podpisała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt i opiekę nad nimi z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „ ANIMALS" w
Białogardzie ( umowa została zawarta w roku 2007 na okres 3 lat tj. do 2010 r.),

2. zlecono wyłapanie 2 szt. psów za kwotę 1000 zł. ( 500 zł. od sztuki),
3. koszt realizacji całego zadania zapłacony został w 2007 r., który 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 MARIANOWO
ul. Mieszka I l

73-121 MARIANOWO
tel. 091/561-38-66

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

Naszznak:ŚR-7081/01/09 Marianowo,dn.l5.04.2009 r.

W odpowiedzi na Wasz wniosek, informuję, że Gmina Marianowo w 2008 roku miała

podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i zapewnianie im dalszej opieki

z firmą „ANIMAL CONTROL" w Policach. W ubiegłym roku wyłapano sześć zwierząt.

Koszt realizacji całego zadania wyniósł 2.915,00 zł. Płatności za wykonywane przez firmę

czynności były zgodne z umową. Koszt usługi w przypadku zgłoszenia psa zabezpieczonego

(przywiązanego, zamkniętego) do czasu przyjazdu samochodu interwencyjnego wynosił 40,00

zł., w przypadku użycia broni palmeta 80,00 zł. Za jeden km transportu psa do klatek

hotelowych Gmina płaciła 1,50 zł. Koszt karmienia, opieki lekarskiej oraz hotelowania dla

jednego psa wynosił 10,00 zł. za dobę.

ibteta Rtith
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URZĄD GMIN* w MlfcLNiŁ
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO

woj. zachodniopomorskie Mielno, dnia 06.04.2009 r.
tel. 345-98-30, fax 345-98-34

RK.II.2.6134-16/09

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

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2009 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 2008 r. - 12 psów.

3. Koszt realizacji zadania jednorazowy za umieszczenie w schronisku w 2008 r. - 6.000 zł.

Giełdon



URZĄD
GMINY I MIASTA
ul. Wolności 37, tel./fax 0672595042
78-6§6 MIROSŁAWIEC

2 P

Mirosławiec dnia 6.04.2009 r.

OŚ-6134/1/2009

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

W odpowiedzi na Wasz wniosek z z dnia 30 marca 2009 r Urząd
Gminy i Miasta Mirosławiec informuje, że ma zawartą umowę stałą ze Schroniskiem
Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ Animals „ ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard.
W roku 2008 w budżecie zabezpieczono 15 000 zł na wyłapywanie bezdomnych
psów. Przekazano do schroniska 6 psów. Koszt realizacji 500 zł za jednego psa
jednorazowo. Łączny koszt odebrania psów przez schronisko to 3 000 zł.

B U R M I

Wżbieta Refy

S T R Z

V*sft -Sabak



BURMISTRZ MORYNIA
Plac Wolności l
74-503 MORYŃ

GMOŚ.7082-///09

zr

Moryń, dnia 09.04.2009r.

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

dotyczy: wniosku z dnia 30 marca 2009r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
objętego ustawą o ochronie zwierząt.

Informuję, iż Gmina Moryń w roku 2008 zleciła wyłapanie i umieszczenie
w schronisku dla zwierząt sześciu bezdomnych psów z terenu gminy Moryń. Zlecenia
otrzymała firma Animal Control Zbigniew Kossewski ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2.340,00zł (dwa tysiące trzysta czterdzieści
złotych).

mgr Jan Maranda



U R Z Ą D MIASTA l G M I N Y
ul. Rynek im. Jana Pawła H l

74-300 MYŚLIBÓRZ
tel (095) 747 20 61, fax (095) 747 33 63

e-mail: mysliborz@mysliborz.pl

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37/A
04-886 Warszawa

Myślibórz, dnia 15 kwietnia 2009 r.
Nasz znak: RGG 7080-3/2009

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej, dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - uprzejmie
informuję, że:

1) W roku 2008 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 2008 r. Wysokość
wynagrodzenia, za wykonane prace nie przekroczyła kwoty 18 000, 00 zł brutto za rok 2008.
Koszt przetrzymywania i wyżywienia jednego psa w roku 2008 wynosił brutto: 3,20 zł/dobę.

2) Na terenie gminy funkcjonuje przytulisko dla bezdomnych zwierząt, którego administratorem
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Myśliborzu.
Dane o ilości psów przetrzymywanych w 2008 r. na terenie przyiuiiska zawarte zostały w
Zestawieniu sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
zo.o., który stanowi załącznik do niniejszego pisma.
DM

B/UjąMlSTRZ

Załączniki:
- Zestawienie psów przechowywanych w przytulisku przy ul. Celnej 21 za okres od 01.01.2008 r. -31.12.2008 r.

Otrzymuje:
(P. Adresat,
2. A/a.



ZESTAWIENIE PSÓW PRZECHOWYWANYCH W PRZYTULISKU
PRZY ULICY CELNEJ 21 ZA OKRES 01.01.2008 - 31.12.2008

1. STYCZEŃ
-TRANSTORT PSÓW PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

2. LUTY

3. MARZEC

4. KWIECIEŃ
-TRANSPORT PSÓW PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

5. MAJ

6. CZERWIEC

7. LIPIEC
- TRANSPORT PSÓW PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

8. SIERPIEŃ

9. WRZESIEŃ

1 0. PAŹDZIERNIK

11. LISTOPAD
-TRANSPORT PSÓW PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

12. GRUDZIEŃ
-TRANSPORT PSÓW PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

-10 psów
- 2 psy

-10 psów

-11 psów

-12 psów
- l pies

-12 psów

- 1 1 psów

-13 psów
- 2 psy

- 13 psów

- 13 psów

- 1 3 psów

-14 psów
- 3 psy

-14 psów
- 3 psy

r
Przedsiębiorstwo Gospodarki

»,,,„„K. « : : < « : , r. - „ M A J S T EKomunalnej i Mieszkanłowej Bo ? o c
J!*-*00 Myłlibćrc. ul. Celna 21 '

.* WS MW « W 5 747i1 17 fax' :A 17, fax OifS 747 25 33
21(5549640/7032

l/

>L.V-ewinski



Burmistrz Gminy Nowe Warpno
72-022 Nowe Warpno, pl.Zwycięstwa l

tel .(091)31 29660, fax. (091)31 29713
www.nowewarpno.pl e-mail: urzadiojnowewarpno.p]

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

Znak: BGNW/Sek/022/2009 Nowe Warpno, dnia 17.04.2009 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej, informuję:

1) w 2008 roku Gmina Nowe Warpno nie miała podpisanych stałych
umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

2) w 2008 roku wyłapano jedno bezdomne zwierzę na koszt gminy
rachunek w załączeniu,

3) Koszt realizacji jednorazowego zadania w 2008 roku - kwota 396,00 zł,
płatna przelewem na konto firmy.

W załączeniu do pisma przesyłam ksero rachunków .

S E K R E J A R Z
Gminy Nov

mgr inż.

no

Utrata

otrzymują:
1) adresat
2) a/a
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U R Z Ą D M I E J S K I w M O W O G A B D Z i L Nowogard, dnia 24 kwietnia 2009 r.
P l a c Wolność-, i

7 2 - 2 O O N O W O G A R D
woj. zachodniopomorskie

GKMiOŚ.7080-2/09
Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „ ARGOS"
ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 marca 2009 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 2008 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 objecie niezbędną opieką weterynaryjną zwierząt oraz przekazanie ich
do schroniska dla zwierząt w Sosnówkach gm. Golczewo.

2. W roku 2008 zostało wyłapanych i przekazanych do Schroniska dla zwierząt w
Sosnówkach 71 zwierząt.

3. Ogólny koszt związany z wyłapaniem, objęciem niezbędną opieką weterynaryjną
zwierząt oraz umieszczeniem zwierząt w schronisku wyniósł 77.253,05 zł. Z tego za
wyłapanie oraz objęcie opieką weterynaryjną zwierząt 37.252,54 zł oraz za
utrzymanie zwierząt w schronisku dla zwierząt w Sosnówkach wraz z kosztami
stałymi funkcjonowania obiektu poniesione zostały wydatki w kwocie 40.000,51 zł.
Płatność oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt wyłapanych oraz
przebywających pod opieką świadczącego usługi.

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

B U R M I S T R

taż im i s rz.£iem b a



U)
URZĄD GMINY

Nowogródek Pom., dnia 06.04.2009r.

Znak: RiGMK 6052-4/09

\JM\.ŁJf\*S ^JiTJi • «

74-304 Nowogródek Pom,
ul A. Mickiewicza 15

tel./fax (095) 7471760
woj. zachodniopomorskie

n n n K /( 1 ^ 7 Fi
C I \ r f l l W * - l l ł l w | . * *

000541575
Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37A

04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji na
temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad zwierzętami bezdomnymi i ich
wyłapywanie, uprzejmie informujemy, iż w roku 2008 Gmina nie miała podpisanych stałych
umów, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub opiekę nad nimi.

W ciągu roku 2008, doraźnie wyłapano osiem bezdomnych psów. Koszt za wykonanie
usługi wyniósł l 920 zł. Usługę wykonał Pan Adam Kyc, psy przekazano do adopcji.

GMINY

lek. wet. Tomasz Pietruszka



S t r o n a l z l

Argos/BOZ

Od: "Piotr Piwko" <oc@osina.pl>
Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 3 kwietnia 2009 12:05
Temat: Udzielenie informacji publicznej - Osina

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", uprzejmie ingformuję, że:
1. Gmina Osina (woj. zachodniopomorskie) w roku 2008 posiadała stałą umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki ze schroniskiem dla zwierząt w Białogardzie (woj.
zachodniopomorskie).
2. W2008r. wyłapano i zapewniono opiekę ośmiu (8) zwierzętom
3. Łączny koszt wyłapywania i umieszczania zwierząt w schronisku w 2008r. wyniósł 4 300 zł. Koszt
wyłapania i opieki nad jednym zwierzęciem wynosi 500zł. Jedna interwencja zakończona została bez
wyłapania zwierzęcia - przemieściło się ono na teren innej gminy. Interwencja bez wyłapania objęta jest
opłatą w wysokości 300 zł.Z poważaniem

Z poważaniem
Piotr Piwko
Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 091 39-118-19

2009-04-03
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U RZĄD GMINY
78-606 Ottrowtce 6

woj zwhodntopemorekte
RGG. 0717-1/09 Ostrowiec, dnia 02.04.2009 r.

Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

Ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 30.03.2009 r. przesyłam informacje

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

zwierzętami i ich wyłapywanie":

1. w sprawie opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt UG Ostrowiec ma

podpisaną umowę z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „ANIMALS" ul.

Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard,

2. w roku 2008 r. został wyłapany na koszt gminy jeden pies,

3. koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2008 r. - 500 PLN, formą płatności

była jednorazowa opłata za umieszczenie w schronisku.

Z up. WÓJTA

mgr Janinę Janfamewicz
SEKREfARMMINY
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Pełczyce, dnia 3 kwietnia 2009 r.

)T?. „TVu/. Ryn<:; • CYCACH
73-2P "V 2

woj. 2acj,,.,0 ;;
morskie

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

Nasz znak: RIP-70157 14 72009

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 2008 Gmina miała podpisanych pięć umów o dzieło na wyłapywanie psów.
2. Wyłapano 40 psów, łączny koszt za wyłapywanie i obserwację wyniósł - 6.882,16 zł.
3. Wyłapane psy po przeprowadzonej obserwacji przez lekarza weterynarii zostały

przekazywane dla nowych właścicieli.

Z u p . iuRMi-STRZA

^m^rd Michomgr tnz. nj »*
Z-cfe Burmistrza



URZĄD MIEJSKI
?a-3łO PŁOTY

Nr ROŚiD.61 34-1/3/2009 Płoty, dnia 04 maja 2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt

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

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi

zwierzętami informuję, że gmina Płoty w 2008r. udzielała zleceń na przyjęcie bezdomnych psów

dla Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu, ul. VI Dywizji Piechoty 60.

Dla w/w Schroniska udzielono 2 zleceń.

Opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku była jednorazowa (płatność na podstawie

wystawionej przez Schronisko faktury).

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a
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URZĄD MIEJSKI
w P O L A K> O W ! E

id. Woluofci 4. 7^10 POLANÓW
*:| (94)313 yj;;-%T!) (3x94-3186387
Keg, 000529l20 :JiP 669-10-14-633 Polanów dn.15.04.2009 r.

GNR.IY.7080-2/2009

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. Urząd Miejski w Polanowie

informuje, że na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt gmina posiada

zawartą umowę ważną do 2011 roku z Panem Sławomirem Twardziak, schronisko dla psów

w Małoszycach 84-302 Lębork. W roku 2008 z terenu gminy Polanów zostało wyłapane i

umieszczone w/w schronisku 13 bezdomnych psów. Za opiekę jednej sztuki (bezdomne

zwierze) gmina płaci kwotę 500,00 zł plus VAT. Opłata jest jednorazowa za każde

dostarczone bezdomne zwierze. Ogółem gmina Polanów w 2008 r. poniosła koszty w kwocie

9000,00 zł związane z wyłapywaniem i opieką bezjicSnaaycfe zwjerząt.

^

KB/KB 'm^M h W l M I S M R Z

na SrzegorzlLipski



Z P
URZĄD MIEJSKI

ul. Stefana Batorego 3
72-010 POLiCE

tei. 091 431=18=30, fax 091431-18-32

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt „A
ul. Gancarska 37 A
04-886 Warszawa

Nasz znak:O-6134-28/ 09 Police, 14.04.09 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.03.09 r. w sprawie bezpańskich zwierząt,
informuję iż gmina Police w 2008 r. miała stałą umowę na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt z firmą z Firmą „ Animal Control ". Wyżej wymieniona firma przewozi bezpańskie
psy do Hotelu dla Zwierząt w miejscowości Sierakowo l na 14 dniową kwarantannę.
W trakcie wyżej wymienionej kwarantanny psy są szczepione przeciwko wściekliźnie, są
szczepione szczepionką wieloważną, odpchlane oraz odrobaczane. Po kwarantannie psy są
przekazywane do adopcji lub kierowane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy
al. Wojska Polskiego 247 w Szczecinie.

W roku 2008 na terenie gminy Police wyłapano 120 psów z czego: 32 psy zostały
przekazane do adopcji, 83 psy zostały przekazane do schroniska dla zwierząt, 5 psów zostało
poddanych eutanazji.

Na terenach zurbanizowanych wyłapano 16 zwierząt wolnożyjących i przeniesiono je
na tereny leśne.

Łącznie gmina Police w roku 2008 wydała 154.740, 85 zł na zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom.

Ponadto na terenie gminy Police w roku 2008 działania na rzecz ochrony zwierząt
podejmowało także Polickie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą przy
ul. Konopnickiej 2/19 , 72-010 Police oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Policach z siedzibą w Policach ul. Piłsudskiego 4b/ 4. W roku 2008 wyżej
wymienione Towarzystwa realizowały zadanie publiczne „Ochrona bezdomnych zwierząt na
terenie gminy Police oraz edukacja w zakresie ochrony zwierząt", na które otrzymały
dotację od gminy Police w wysokości 16.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina Police przekazała gminie Dobra dotację
w wysokości 51.072 zł na realizację zadania: „Budowa Międzygminnego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Dobrej" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

mgr Tomase Pr



WÓJT GMINY
POSTOMINO

Postomino, dnia 30.04.2009 r.
GKOŚ 7083-2/2009

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

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podania informacji

w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania uprzejmie informuję, że:

1. W roku 2008 Gmina Postomino nie przeprowadzała wyłapywania bezdomnych zwierząt.

W/w okresie zawarto 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 26 psów, z których 14 sztuk zostało potrąconych

przez pojazdy lub były chore i zostały przekazane do Lecznicy Zwierząt w Darłowie

w zakresie objęcia opieką weterynaryjną. Do schroniska zwierząt w Kołobrzegu oddano 9

psów a dla 3 psów znaleziono nowych właścicieli.

3. Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2008 roku wyniósł ogółem 13.633,21 zł

w tym opieka weterynaryjna 9.633,21 zł, koszty umieszczenia bezdomnych zwierząt

w schronisku 4.000,00 zł.

Za opiekę weterynaryjną i koszty umieszczenia zwierząt w schronisku płacono jednorazowo

za wykonaną usługę .



Biuro Ochrony Zwierząt
URZĄD C ; ul. Garncarska 37 A
74-210 PRZEL.EW1C £ 04-886 Warszawa

powiat Pyrzyce
woj, zachodniopomorskie

OS. 6134/2/09 Przelewice, dnia 22.04.2009 r.

Nawiązując do pisma z dnia 30 marca 2009 r. udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. l - Gmina Przelewice nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Udzielono zleceń na wyłapanie psów.

Ad. 2 - Wyłapano 8 psów, które trafiły do Hotelu dla Psów i Kotów za który Gmina zapłaciła.
Ad. 3 - Całkowity koszt jaki Gmina poniosła to kwota 4.075 zł.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a \r\ "W

U^T



BURMISTRZ PYRZYC zp
Pyrzyce, dnia 8 kwietnia 2009 r.

Nasz Znak : GKŚiR - 0717/13/09

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „ Argos „

Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania pod nazwą" opieka nad bezdomnymi zwierzętami i
ich wyłapywanie" informuję, iż Gmina Pyrzyce w roku 2008 udzielała zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie ANIMAL CONTROL- Zbigniew Kossewski,
ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police. Zwierzęta zostawały przekazywane do Hotelu dla Psów i
Kotów - Zbigniew Kończak, 72 -004 Tanowo.

W ubiegłym roku wyłapano i przekazano do hotelu 87 zwierząt na łączną kwotę
17476,89 zł, pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.



URZĄD GMINY
72-314 RAOOWO MAŁE Radowo Małe, 08.04.2009r.
<iFti. z«cho<J'niopomors*;iB

GP.ID.OS-7062/05/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 30.03.2009r. (data wpływu 02.04.2009r.) informuję, że:

Gmina nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Bezdomne zwierzęta wyłapuje i zapewnia im opiekę na nasze zlecenie:
„Animal Control" Zbigniew Kossewski 72-010 Police, ul. Piaskowa 86/6,

„Hotel dla psów i kotów" Zbigniew Kończak, Sierakowo l, 72-004 Tanowo,
w 2008 roku wyłapano i umieszczono w schronisku 5 psów.

- koszt całkowity wyłapywania i utrzymania psów wyniósł w 2008 roku l 460,00 zł.
forma płatności jednorazowa a wysokość opłaty uzależniona od ilości zwierząt oraz
odległości od schroniska

Z poważaniem

Józef Wypijewskł



BURMISTRZ RĘCZĄ
ul. Ratuszowa 17
73-210 R Ę C Z

Nasz znak: BM - 7060/01/2009 Ręcz, dnia 20 kwietnia 2009r.

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" Burmistrz Ręczą informuje, że:
- postępowanie z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ręcz odbywa się w
oparciu o uchwalany przez Radę Miejską „Program przeciwdziałania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Ręcz".
- problemem wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy na
zlecenie Urzędu Miejskiego w Reczu zajmuje się Zakład Usługowo - Handlowy ŹUH
Komunalnik Sp. z o.o. jest to spółka ze 100% udziałem Gminy.
- bezdomne zwierzęta przebywają w azylu prowadzonym przez Spółkę i są pod
ścisłą opieką lekarza wet.
- w roku 2008 średni miesięcznie w azylu przebywało 10-12 bezdomnych zwierząt
(psów).
- roczne koszty utrzymania i prowadzenia azylu oraz kosztów związanych z
wyłapywaniem i opieką wet za rok 2008 wyniosły 13 tyś. zł i zostały wydatkowane z
budżetu Gminy.

mgr ini. Jiief Rowanowki



Resko, dnia 20.04.2009 r.

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r. ( bez numeru) informuję,
że:

1. Urząd Miejski w Resku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia
28.09.2006 r. co roku podpisuje umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt. Ostatnia umowa została podpisana z firmą „Animal Control"

Zbigniew Kossewski
ul. Piaskowa 86
72-010 Police
Regon 81084222

2. W 2008 roku, na terenie gminy Resko odłowiono 38 wałęsających się psów.

3. Koszty odłowienia, transportu, hotełowania i karmienia zamknęły się w kwocie
15,436.20 złotych.

Wyk. Egz.. 2
egz. nr l - adresat
egz. nr 2 - a/a



U R Z Ą D GMINY
72-344 REWAI.

..,̂ , u'-Mickiewicza 19
^•ZACHODNIOPOMORSKIE
N P 857-10-02-427, Regon 000544237
el. (091)38 49011. fax (091)38 49 029

PU.Ś.6134/1/09

2?

Rewal, dnia 15 kwietnia 2009 r.

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 02 kwietnia 2009 r. informuję, że:

1. Gmina zleca telefonicznie wyłapywanie bezdomnych zwierząt ( z reguły pojedyncze sztuki)
firmie ANIMAL CONTROL, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police, która odwozi wyłapane psy
do Schroniska w Kołobrzegu.

2. Za 2008 r.-12 szt.
3. Koszt realizacji w 2008 r. za wyłapanie, transport psa do schroniska , utrzymanie psa wyniósł

10,374.00 (słownie dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100)

INSPEKTOR
U\ 9-

mgr inż. Joanna Włodarzy,

Otrzymują:

2. A/a



U R Z Ą D GMINY I MIASTA
w S I A N O W I E

ul Armii Polskiej 30

O2.04.2OO9 r.

OŚGNyoSo/ 8 /c>9

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

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 30 marca 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 urnowy 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 2008 r. do schroniska dla Bezdomnych zwierząt trafiło 7 psów.

Ad. 3
W 2008 r. Gmina Sianów w związku z opieką, wyłapywaniem i umieszczeniem

bezdomnych zwierząt w schronisku poniosła koszty w wysokości 8.776,64 zł

Zup. B U R M l TRŹA

M
erlicki

RZA

.



URZĄD GMINY SIEMYŚL Siemyśl, 20 kwietnia 2009 r.
ul. Kołobrzeska 14

78-123 Siemyśl
(11)

ITR.IY.0717-11/09

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

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie
udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję, że Gmina Siemyśl ma zawartą umowę z Fundacją
„PRO-ANIMALE DLA ZWIERZĄT W POTRZEBIE" mającą swoją
siedzibę w Charzynie gmina Siemyśl.
Przedmiotem tej umowy jest świadczenie usług polegających na przyjęciu pod
opiekę bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Siemyśl wskazanych przez
Gminę.
„PRO-ANIMALE..." pokrywa wszystkie płatności związane z utrzymaniem i
leczeniem tych zwierząt.



76-100 SŁAWNO
ul M.C. Skłodowskiej 9

tel. 059/810-75-26

RG.6137-10/09

7P

Sławno, dnia 06.04.2009 r.

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30.03.2009 r. informuję, że:
1) na terenie Gminy Sławno wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im

opieki zajmuje się Pan Bójkę Mieczysław lekarz weterynarz, na zlecenie Urzędu
Gminy,

2) w roku 2008 z terenu Gminy Sławno wyłapano 9 szt. bezdomnych zwierząt,
3) w roku 2008 całkowity koszt wyłapywania i umieszczania zwierząt w schronisku

wyniósł 5.184,15 zł, forma płatności -jednorazowa za umieszczenie w schronisku.



Sławno dn. 17.04.2009r.
BURMISTRZ MIASTA
«> SŁAWNO

GKI.IV. 7081/2/2009r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacja dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009r. informuję iż :
Ad.1. Urząd Miasta Sławno miał i ma podpisane umowy z Lecznicą Zwierząt w Darłowie

oraz ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu.
Ad.2. Na terenie miasta wyłapanych 40 psów , które zostały przewiezione do Schroniska

Zwierząt w Kołobrzegu , udzielono pomocy weterynaryjnej 37zwierzętom /koty, psy
i zwierzęta leśne/.

Ad.3. Koszt całego zadania wyniósł 17 tyś. zł /słownie: siedemnaście tysięcy złotych /,
rozliczenie następowało w okresach miesięcznych po przedstawieniu faktury lub
rachunku .

Z poważaniem

EZ/EZ

MISTRZA

aderski
K. W Y D Z I A Ł U
lurminej i inwesiycj



URZĄD GMINY SŁAWOBORZfi
ul. Kolejowa 8

78-314SŁAWOBORZE
woj. zachodniopomorskie

tel./fax 094 364 75 59

Sławoborze03.04.2009r.

6073/1/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Urząd Gminy w Sławoborzu przesyła informację na temat sposobu i

skutków wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywaniem" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

l.Zawarta jest umowa na czas nieokreślony z Schroniskiem Towarzystwa Ochrony Zwierząt

„ANIMALS", 78-200 Białogard ul. Zwycięstwa 58. Gmina ma wykupiony jeden kojec o

powierzchni 12m2celem realizacji zadań.

2.Koszty realizacji całego zadania w roku 2008 wyniosły 9000,00zł-18 szt.

S.Jednorazowa opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku wynosi SOOzł /szt.

Z poważaniem

M r- P E V.' T O R
ony\cyHl'-

Tadci

Sporządził .T. Szadkowski tek.0943647474



ZP

U R Z Ą D G M I N Y
73-112 Sforo Dąbrowa

0 5 4 8 2 1 2 Stara Dąbrowa dnia 24 kwietnia 20091

Roi KA 6134-1/09

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos"

ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Na podstawie art!4 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji
publicznej (Dz U Nr 112, póz 1198) na wniosek Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla
Zwierząt „Argos" z siedzibą w Warszawie przy ul Garncarskiej 37A z dnia 30 03 2009 r
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie 73-112 Stara Dąbrowa 20 informuje jak niżej:

Ad l Gmina Stara Dąbrowa w 2008 r udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt dla firmy „Animal Control" Zbigniew Kossewski z siedzibą w Policach przy ulicy
Piaskowej 86/6, która prowadzi działalność polegającą na wyłapywaniu, transporcie oraz
opiece nad bezdomnymi zwierzętami;

2 W 2008 r w gminie Stara Dąbrowa dokonana wyłapania jednego bezdomnego psa przez
w/w firmę koszt zlecenia wyniósł: 476 zł brutto, oraz dokonano jednego uśpienia
bezdomnego psa przez firmę „Usługi Weterynaryjne" Artur Suszek z siedzibą w Starej
Dąbrowie Koszt zlecenia - 55,00 zł brutto

3 W 2008 r całkowity koszt realizacji zadań „opieki na bezdomnymi zwierzętami wyniósł:
531,00 zł

Z poważaniem

Z u p . W Ó J T A

Kazimierz*kdar
I N S P E K T O R

Otrzymują:
1 adresat,
2 a a



U R Z Ą D
Słgpgard SzC**Ciński v ^
Rei «-ct Gospodarki

NieruciiiMtetaii i Rolnictwa >
Stargard dn.7 maja 2009r.

.
-,

,

GHR:0210-ff/«9

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2009r.w sprawie udzielenia ihformacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie"informuję:

l .W roku 2008 gmina posiadała uroowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą
Miejskje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim .

2.Na zlecanie gminy wyłapano 65 sztuk bezdomnych psów , które zawieziono do schroniska
w Kiczarowie.
Zwierzęta z terenu gminy zgodnie z zawartą umową z miastem Stargard
Szczeciński, administratorem schroniska w Kiczarowie , gmina Stargard Szczeciński są
utrzymywano na koszt miasta Stargard Szczeciński.

3.Koszt za Wyłapywanie zwierząt które gmina zleciła to 3 561 złotych.

Z up./fW Ó J T A
. w

mgr i/ż. Dorota Mazur
KIEROWi/lK REFERATU GOSPODAKK

.(ERUCNOMOŚCIAMI i ROLNICTWA



WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 900.90013.4300 DO 900.90013.6610 cd 2008.01 do 2008.12
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi

dla WSZYSTKICH KONT
Instalacja: Urząd Gminy Stargard Szczeciński opr.
KONTO
STRONA

902-1-90013-4300-06
Wn:
Ma:

RAZEM NA KONTACH WG
Wn:
Ma:

SALDO OBROTY PLAN WYKONANIE WYKONANIE DO WYKONANIA
POCZĄTKOWE OD 08.01 DO 08.12 M-C: 12 w zł w % w zł

Usł.w zakr.och.środ.
0,00 3.
0,00

WYBRANEGO ZAKRESU KLASYFIKACJT
0,00 3.
0,00

Klasyfikacja:
561,08

0,00

561,08
0,00

900.90013.4300
4.500,00 /

0,00

4.500,00
0,00

3.561,03v
o,ooj

3.561,08
0,00

79,14
0,00

79,14
0,00

938,92
0,00

938,92
0,00

Str: I z l
Koniec wydruku, wykonano: 2 0 0 9 . 0 5 . 0 6



GMINA STARE C Z A R N O W O
ui. Sw. Floriana j O

ROS7081/M01/09

Stare CzamQwo200W)446

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

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

W nawiązaniu do \\rdosaioiKMelaieinfamacji publicznej poniżej podajeirifcmiacje:

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

„AMMAL- CX)lNTROL''-KDfflew^Zbigffl^

2. jakie są zbiorcze dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub utrzymywanych na
koszt gminy w 2008 roku?

llszt

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

3758 zł za rok 2008 przelew



t?

Stepnica, dnia 07.04.2009 r.

Gk. 7080-1/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", udzielam następujących odpowiedzi:

Odp. l W 2008 r. Gmina Stepnica miała podpisane porozumienie na przyjmowanie
bezdomnych zwierząt z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals" z siedzibą
w Białogardzie ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard,

Odp. 3 W 2008 r. Gmina Stepnica nie przekazała żadnego psa do schroniska.

Odp. 4 Za przekazanie i umieszczenie jednego bezdomnego psa w schronisku Gmina
Stepnica ponosi koszty w wysokości 500 zł za jednego psa

WÓJT



' Łf

28/04/2009 08:55 0915624015 LIM SUCHAN STR. 01

BURMISTRZ Sucbanto
ul Pomorska 72 Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
UL Garncarska 37A

04-886 Warszawa

Nasz znak: RGG.7080-2/2009 Data:2009-04-27

Dotyczy: opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

L Gmina Suchań nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im opieki, natomiast w kwestii na wyłapywanie zwierząt
udziela zleceń dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o . w Stargardzie Szcz., a na zapewnienie im opieki dla schroniska dla
zwierząt w Stargardzie.
2. W 2008 r. nie było przypadku konieczności wyłapania i utrzymania
bezdomnych zwierząt na koszt gminy.
3. Nie dotyczy (brak przypadku wyłapania zwierząt).

S I S T R Z

Bodnc-r



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 425, +4891 42 45 630,
fax +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl www.szczecin.eu

Szczecin, 09.04.2009 r.

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

Nasz znak: WGKiOŚ.VII/MG/0717/39/09
Wasze pismo: znak z dnia 30.03.2009r.

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej o bezdomnych zwierzętach

W odpowiedzi na pismo jw. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Szczecin uprzejmie informuje, że:

ad. 1. Na terenie Gminy Miasto Szczecin nie prowadzi się wyłapywania psów i nie podjęto
uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt. Na powołanie instytucji hycla nie ma
zgody radnych, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, oraz kierownictwa szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt. Zamierzenia Gminy Miasto Szczecin idą przede wszystkim w kierunku
maksymalnego ograniczenia populacji bezpańskich psów i kotów poprzez prowa-
dzenie programu czipowania i rejestracji komputerowej psów (od 1999 r), realizację
programu sterylizacji i kastracji zwierząt, utrzymywanie na dobrym poziomie wskaź-
nika adopcji oraz wprowadzone zwolnienia i ulgi w opłacie od posiadania psa. Przy
Schronisku działa całodobowe pogotowie interwencyjne ( z lekarzem wet.), którego
zadaniem jest zbieranie zwierząt bezpańskich lub bez opieki a stanowiących zagro-
żenie dla ludzi, rannych w wypadkach drogowych, a także tych, które pokąsały czło-
wieka.
Opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie Miasta zapewnia szczecińskie Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwierząt, które prowadzi Zakład Usług Komunalnych - zakład
budżetowy Miasta.

ad. 2. W 2008 r. do Schroniska przyjęto 2.322 psów oraz 319 kotów.

ad. 3. W 2008 r. Miasto przeznaczyło na utrzymania Schroniska 905.000 zł w formie bie-
żącego utrzymywania bezdomnych zwierząt

Z poważaniem

p.o, 2, A DYREKTORA

riusZ Matejski
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Szczecinek, dnia 20 kwietnia 2009

Ośr. -6134/3/2009

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 2008r. - 4 psy.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008r. - około 9k.&..7.%H,Q.L zł

a) forma płatności za opiekę - na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających

pod opieką schroniska.

Otrzymują:

adresat
2. a/a



URZĄD MIASTA
Plac Wolności 13

78-400 SZCZECINEK Szczecinek, 14.04.2009 r.

TI-7080/2/7/09

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

dot. wniosku o udzielenie informacji w sprawie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami na terenie miasta Szczecinka.

Urząd Miasta Szczecinek w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia
30 marca 2009 r w sprawie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami na
terenie miasta Szczecinka w 2008 roku uprzejmie informuje, co następuje:

1. Miasto Szczecinek w 2008 roku nie zawierało umów na wyłapywanie oraz
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z podmiotami świadczącymi usługi
w tym zakresie.

2. Ilość bezdomnych zwierząt przebywających pod opieką miasta w 2008
roku wynosiła łącznie:
a/ psy - 231 sztuk
b/ koty - 92 sztuki

w tym zwierzęta, przyjęte pod opiekę miasta w okresie I-XII 2008 r
wynosiła:
a/psy -192 sztuki
b/koty- 87 sztuki

pochodzenie zwierząt: odłowione przez Straż Miejską, podrzucone do
prowadzonego Pogotowia, z wypadków, przejęte po zmarłych osobach
(samotnych), psy przejęte od osób w szczególnych okolicznościach losowych
(choroby, wyjazdy, podeszły wiek itp.)

3. Koszt realizacji zadania związanego z utrzymaniem bezdomnych zwierząt
wyniósł w 2008 roku łącznie - 108.601 zł, w tym:
a/zakup karmy 38.071 zł

z tego:
- dokarmianie zwierząt w Pogotowiu dla Zwierząt - 20.071 zł
- dokarmianie zwierząt „ Kocie gniazda" - 18.000 zł

b/opieka weterynaryjna 70.530 zł
Ponadto w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Bezdomności
Zwierząt, zostały wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów oraz
sterylizacji suk, które objęły łącznie 120 zwierząt i wydatkowano na ten cel
kwotę 12,9 tyś. zł. Akcja była przeprowadzona przy udziale społecznych
opiekunów zwierząt, wspomagających opiekę nad „kocimi gniazdami" na
terenie miasta.

Otrzymują. z.ca KIERJOW^IKA REFERATU
<& Adresat \^, ^
2 a/a

mgr inż. Tomasz Kolosowski



Urząd Gminy Świdwin
Pl. Konstytucji 3 Maja l

78-300 Świdwin
tel. 094 36 520 15 fax. 094 36 535 68

Świdwin, dnia 02-04-2009r.

Ri.V.8170-7/2009

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT
„ARGOS"
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2009r. w sprawie sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Świdwin informuje:

1. w 2008r. gmina nie miała stałej umowy i nie udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,

2. gmina nie posiada zbiorczych danych liczbowych o zwierzętach wyłapanych, gdyż taka
sytuacja w 2008r. nie wystąpiła,

3. w 2008r. gmina nie przyjęła ani jednego zgłoszenia dot. bezdomności zwierząt.

k c j ę

Zdzisław Pawelec

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



Swidwin, dnia 03.04.2009 r.

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
Fundacji dla Zwierząt „Agros"

ul. Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 roku, Urząd Miasta
Swidwin informuje:

l .W 2008 roku Gmina Miejska Swidwin miała podpisaną stałą umowę na:
„wyłapywanie bezdomnych psów oraz świadczenie bezdomnym, chorym
zwierzętom błąkającym się na taranie miasta Swidwin usług weterynaryjnych"
z Gabinetem Weterynaryjnym ul.Połczyńska 18, 78-300 Swidwin.
2. W 2008 roku Zleceniobiorca wyłapał i utrzymywał do chwili przekazania
34 psy i 5 kotów, na koszt Gminy Miejskiej.
3.Wartość realizacji zadania w 2008 roku wyniósł 8.080,00 zł, płatna przelewem
w 4 ratach,wyceniona wg cennika załączonego do umowy (np.pobyt stacjonarny
zwierząt w Lecznicy 10 zł/doba).

Podinspektor d/s komunalnych
Tadeusz Fabianiak



Urząd Gminy Swierzno
72-405 Swierzno 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 - l 709 Swierzno, dnia 8 kwietnia 2009 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 04 kwietnia 2009 r. informuję, że w 2008 r. Gmina Swierzno miała podpisaną

z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie stałą umowę

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki.

W 2008 r. wyłapano na terenie gminy 6 bezpańskich psów, koszt realizacji zadania

wyniósł 3.000,00 zł., opłata następowała po wyłapaniu psów i umieszczeniu w schronisku.

*adeusz Mandziak

Opracowała
Elżbieta Myślicka
Referent
091-38-327-23
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RLOŚ 0761/23/09 Świeszyno,dn.2009-04-03

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt

„Argos5

ul. Garncarska 37a
04-886 Warszawa

Dotyczy; pisma z dnia 30 marca 2009r.

Urząd Gminy Świeszyno odpowiadając na Państwa
pismo informuję ;

Ad. l. Gmina posiada podpisaną umowę z Towarzystwem Ochrony
Zwierząt „Animals" Białogard ul. Zwycięstwa 58 na wyłapywanie
,dowóz i zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki.

Ad.2. W 2008 roku wyłapano na terenie naszej gminy 22 psy
bezdomne psy i jednego bociana.

Ad.3. Na realizację zadania wydatkowaliśmy z budżetu gminy
kwotę 9300 zł.- płacąc po 500 zł. za l sztukę zabranego
zwierzęcia do schroniska.

Z poważaniem

EM



Strona l z

Argos/BOZ

Od: "Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Świnmoujście"
<um.wgk@um. świnoujście. pl>

Do: <boz@boz.org.pl>
Wysłano: 6 kwietnia 2009 10:55
Temat: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Witam serdecznie.
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.03.2009r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat"
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Urzędu Miasta Świnoujścia uprzejmie informuje, że:
Ad 1) Od dnia 17.05.2006r. Miasto Świnoujście ma zawartą 3-letnią umowę na kompleksowe prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt ( WGK30/Sch/06). W ramach przedmiotowej umowy jest wyłapywanie
zwierząt bezdomnych i zapewnienie im opieki ( umieszczenie w schronisku, opieka medyczna, itd.)
Ad 2) W roku 2008 do schroniska przyjęto 688 zwierząt - 575 psów, 79 kotów i 34 innych zwierząt)
Ad 3) Miasto przekazuje miesięcznie na utrzymanie schroniska 23.333,33zł co daje za 2008r. kwotę 280.000
zł. Jest to kwota ryczałtowa wynikająca z wyłonienia wykonawcy w przetargu.

Z poważaniem
Dorota Czapraga
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Świnoujścia

2009-04-06



Trzcińsko-Zdrój, dnia 09.04.2009 r.

U R Z Ą D M I E J S K I
ul. Rynek 15

74-510TRZCIŃSKO-ZDROJ
NIP 858-10 - 01 -725

g (
(°0

9
9li l! S ?§3 BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

Fundacji dla Zwierząt „Argos"
04-886 Warszawa

ul. Garncarska 37 A

O.Ś. 6134/3/09

Odpowiadając na pismo dotyczące udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt uprzejmie informuje się, że w 2008 roku
Gmina nie zawierała umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub
zapewnienie im opieki natomiast w miarę potrzeb udzielała zleceń na
powyższe dla „Animal Control" Zbigniew Kossewski, 72-010 Police
ul. Piaskowa 86/3.
W 2008 roku wyłapanych zostało 10 psów i utrzymywanych na koszt
Gminy.
Koszt świadczonych usług to kwota 3.175,00 zł.

ózef Szott
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ZARZĄD DRÓG GMINNYCH
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Sportowa 19
?2-320 Trzebiatów

t*ł./fax (091) 3872623
NIP 857-18-02-317

ZDGiGK.W /7981/02/2009

Trzebiatów 08.04.2009

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

dot. Informacji na temat bezdomnych zwiarzat.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 marca 2009 r. - Zarząd Dróg
Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie (który działa w imieniu
Burmistrza Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie) uprzejmie informuje:

ad. l — do wyłapywania bezdomnych zwierząt Gmina miała w roku 2008 podpisaną
umowę z firmą Animal Control Zbigniew Kossewski, 72-010 Police, ul. Piaskowa
86/6,

do przechowywania bezdomnych zwierząt Gmina miała podpisaną umowę z firmą
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu
„Reks", ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.
ad.2. - w roku 2008 na terenie Gminy wyłapano i umieszczono w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt 36 bezdomnych psów.
ad. 3. - koszty związane z powyższym zadaniem wyniosły w roku 2008 r. -
20.025 zł.

Z poważaniem:

0 Y R EV*K T O R

Józef D\mbński
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* WOC.5231-26/09 Tuczno, dnia 28.04.2009r.

Egz.l

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

W odpowiedzi na pismo „Wniosek o udzielenie informacji publicznej" z 30.03.2009,
Burmistrz Tuczna udziela informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie":

1. W zakresie wyłapywania zwierząt z terenu gminy Tuczno w 2008 r. została zawarta
umowa z firmą „Vet - Agro Serwis" z Czarnkowa, ul. Myśliwska l A/6,

2. Zbiorcze dane liczbowe :
- zwierzęta wyłapane (przekazane do schroniska) w 2008 r.: 28.
- zwierzęta utrzymywane w 2008 r.: 35.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2008 r. to 21.515,22 zł.(forma płatności za opiekę
była oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką).

Z poważaniem

U

Wykonano w 2 egz.
Egz. l - adresat
Egz. 2-a/a
Wyk. BB
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^\AINYTYCHOWO
UNU • • ' - ' -> Tychowo dnia 03.04.2009r

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

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dniaJ|Qjnarca 2009 roku zgodnie z Ustawą o
dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz 1198 ) na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, iż w 2008 roku
Urząd Gminy Tychowo udzielał zleceń na wyłapywanie zwierząt Inspektoratowi Towarzystwa
Ochrony Zwierząt „ANJMALS" w Białogardzie. Łącznie w 2008 roku zlecono wyłapanie 24 psów.
Koszt realizacji całego zadania to 8500 złotych. Należności za umieszczanie psów w schronisku
były wypłacane jednorazowo po każdym zlececłu.

iadul
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USTRONIE MORSKIE
poWAoiohneskUvoj zachotopomotto Ustronie Morskie, dnia 2009.04.08.

tel. 094 351 ̂  ̂ 5. tax

GKO 7082/1/2009

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

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 marca 2009 r. o przekazaniu
informacji w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję :
Ad. l ) w roku 2008 na terenie gminy nie były organizowane akcje wyłapywania bezdomnych
psów , były natomiast zgłaszane pojedyncze przypadki przez mieszkańców o bezdomnych
psach i kotach , które każdorazowo na zlecenie Urzędu Gminy zabierane były do Schroniska
dla Zwierząt w Kołobrzegu, z którym posiadamy podpisaną umowę,
Ad . 2 ) w roku 2008 do schroniska w Kołobrzegu przekazano dziewięć bezdomnych psów
oraz siedem kotów z terenu gminy Ustronie Morskie,
Ad. 3 ) w 2008 r. koszt przekazania bezdomnych psów i kotów do schroniska wyniósł
5.200,00 zł ( płatne było każdorazowo po wystawieniu faktury).

a/a GKO.
-VC-ĵ

'it'liński
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URZĄD MIASTA
121 78-600 WAŁCZ

Plac Wolności 1 lłr , , . «, ,.. „rwsn
tel.(0-67)258-4471, fax258-26i8 Wałcz, dnia24.04.2009r.

IM.7080-3/09

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

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2009 r. informujemy:

1. W 2008 r. Gmina Miejska Wałcz miała zawartą umowę z Firmą YET-AGRO SERWIS w
Czarnkowie. Przedmiotem umowy było wyłapywanie, przyjęcie ł utrzymywanie
bezdomnych zwierząt w Schronisku dła Zwierząt w Jędrzejewie k. Czarnkowa.
Nie były przeprowadzane akcje wyłapywania zwierząt bezdomnych. Prowadzono odłów
interwencyjny pojedynczych zwierząt zabłąkanych, które stwarzały zagrożenie.

2. W 2008 r. zostało umieszczonych w schronisku 31 psów z terenu miasta Wałcza.
3. Koszt przyjęcia ł utrzymania zwierząt w schronisku w 2008 r. wyniósł 74.552,11 zł.

Koszt przyjęcia zwierzęcia do schroniska (opłata jednorazowa) - 30,- złotych.
Koszt pobytu zwierzęcia w schronisku za dobę - 5,30 zł
Koszt sterylizacji łub kastracji zwierzęcia (opłata jednorazowa) - 70,- złotych.
Zapłata za przyjęcie ł utrzymanie zwierząt w schronisku odbywa się w okresach
miesięcznych na podstawie wystawionych faktur.

J.W.

Zdzisld



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

fax (091) 3971567

e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www. wegorz]/m}.jj\

Węgorzyno, dnia <IY. .04.2009 r.
Znak:WNRiOŚ.MJ.6134/2/09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2009 r., (wpłynęło

02.04.2009 r.) o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami

i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:

1. Gmina Węgorzyno w 2008 roku miała podpisaną stosowną umowę

o współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami z przedsiębiorca,

działającym pod nazwą Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt

„ANIMALS" w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58.

2. W 2008 roku wyłapano 7 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2007 roku wyniósł 3.500 zł.

Zgodnie z umową zawartą ze schroniskiem koszt wyłapania jednego

psa wynosi 500 złotych. Należność ta jest płatna przelewem na

podstawie wystawionej faktury po każdorazowym wyłapaniu psa.

Z poważaniem

BURMISTRZ -

ra,7,vn

1. Adresat
2. A/a



WÓJT GMINY
WIDUCHOWA Widuchowa, 2009-04-24

GNG: 7062/4/2009
Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt „Argos"
ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

W związku z pismem z dnia 30 marca 2009r. 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 2008r. udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie
„Animal Control" Zbigniew Kossewski ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police.
2. W 2008r. Pan Kossewski wyłapał 5 bezdomnych psów.
3. W 2008r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 2 569zł, płatność następowała przelewem
w ciągu 14 dni po przedłożeniu faktury. Na powyższy koszt składa się opłata za wyłapanie
psa a także opłata za odbycie 14-dniowego okresu kwarantanny.

mgnrrź. MichJł Tidwifi



URZĄD GMINY WIERZCHOWO
ul. Długa 29, 7S-CC3 Wierzchowe
tel. 094 36 18 327, 094 36 18 597

fax. 0943618487

OS. 6076-01/2009

Wierzchowe, dnia 09.04.2009r.

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacji dla Zwierząt „Argos'

Ul. Garncarska 37 A
04 - 886 Warszawa

Urząd Gminy Wierzchowe, nawiązując do Państwa pisma z dnia 30 marca 2009r.

informuje, iż w roku 2008 Gmina udzielała zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt dla

Inspektoratu Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals" w Białogardzie.

W roku 2008 miały miejsce cztery interwencje w sprawie błąkania się bezdomnych psów.

Koszt całego zadania związanego z wyłapywaniem bezdomnych psów w roku 2008 wyniósł

2000 zł i był to koszt tylko i wyłącznie wyłapania tychże zwierząt.



Wolin, dnia 23.04.2009 r.

óUKM: BIURO OCHRONY ZWIERZĄT
ul. Zamkowa 23

72-510 Wolin uL Garncarska 37 A
04-886 Warszawa

RG.KG.6134-2/09

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009 r. dotyczące wskazania podmiotu z którym
Gmina zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz schroniska, do którego
przekazywane są wyłapane zwierzęta, uprzejmie informuję co następuje:
- bezdomne zwierzęta są wyłapywane przez pracowników Referatu Gospodarczego tutejszego

Urzędu Miasta.
- zgodnie z Porozumieniem Komunalnym zawartym w dniu 29 czerwca 2007 roku z Gminą

Golczewo, Gmina Wolin partycypuje w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Sosnowicach.

- w roku 2008 na terenie gminy Wolin wyłapano 25 bezdomnych psów.
- koszt utrzymania Schroniska w roku 2008 wyniósł 35.236,62 zł.

Z poważaniem

STREA

;s&rd Mróz
pća Burmistrza

Otrzymują.
1. adresat.
2. a/a



URZĄD MIASTA i GMINY w ZŁOCIEŃCl
78-520 Złocieniec. ul. Stary Rynek 3

woj. zachodniopomorskie
tel. 0-94 36 720 22, 36 720 33

36 720 44, 36 720 66
fax 0-94 36 716 18

Złocieniec, dn. 03 kwietnia 2009 r

SM-5234-4/ 9 /09

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

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2009r w sprawie , przedstawienia informacji
w jaki sposób gmina zapewniała opiekę bezdomnym zwierzętom w2008r:

l/ Gmina zawarła umowę ze schroniskiem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ Animals"
w Białogardzie. Na mocy tej umowy schronisko wyłapuje bezdomne psy z terenu gminy
Złocieniec, i umieszcza je w swoim schronisku , znajdującym się w Białogardzie , po
upływie dwóch tygodni wyłapane zwierzęta przechodzą na własność schroniska.

21W roku 2008 wyłapano 5 bezdomnych psów, które zostały przekazane do schroniska TOŻ
„ANIMALS" w Białogardzie.

3/ w budżecie na rok 2008, na realizacje zadania własnego gminy , jakim jest zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z czego wykorzystano
kwotę - 3.207,06 zł w tym kwotę 2.500,00 zł za umieszczenie 5 psów w schronisku,
natomiast pozostała kwota została wykorzystana na usługi weterynaryjne.
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