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Temat informacja publiczna
Nadawca Aleksandra Kamieniorz

<dzialalnoscgospodarcza@banie.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat. pl>

Data 28.02.2013 15:36

Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej, na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr
112, póz. 1198 ze zm.) informuję, że:
Ad. 1.
Gmina Banie na początku 2012 r. udzieliła dwóch doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie „ANIMAL CONTROL." Zbigniew Kossewski w Policach.
Ad. 2.
Ww. firma wyłapała 2 psy, natomiast utrzymywanych na koszt Gminy Banie w 2012 r. było: 12 psów (w tym
6 szczeniaków). 2 psy utrzymywane są nadal (w tym l pies odebrany właścicielowi w związku Z art. 6
ust. 2 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003
r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.).
Dla zapewnienia opieki bezdomnym psom gmina zawierała doraźne umowy z Hotelem
dla zwierząt - PSITUŁEK w Żórawiach, koło Gryfina prowadzony przez Panią Katarzynę
Żelech.
Ad. 3
Koszt realizacji zadania wyniósł: 19.187,50 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto
osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Formą płatności za opiekę była stawka dniowa
pomnożona przez ilość dni pobytu w m-cu. Rachunek wystawiany każdorazowo po m-cu
pobytu zwierzęcia w hotelu. Płatne przelewem po wystawieniu rachunku.

Z poważaniem
Aleksandra Kamieniorz
Urząd Gminy Banie
tel. 91-4166 381 w. 14
edq@banie.pl



Burmistrz Barlinka

RGMA/.6140.03.2013 Barlinek, dnia 22 lutego 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa zapytanie e-mailowe dotyczące wykonywania

przez naszą gminę opieki nad bezdomnymi zwierzętami, informuję, co następuje:

Ad 1

W 2012 r. Gmina Barlinek posiadała urnowe z prywatną osobą, przeszkoloną

w zakresie wyłapywania zwierząt i zlecała jej usługi odławiania i zabezpieczania

psów agresywnych, wymagających natychmiastowej interwencji. Umowa ta

kontynuowana jest w 2013 r.

Równolegle, współpracowaliśmy z firmą „ Animal Control". Umowa ta została

wypowiedziana. Zawarto nową umowę ze schroniskiem w Jędrzejewie - firma Vet

Agro Serwis.

Celem ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy, podjęliśmy

również współpracę z Fundacją Przyjaciele Czterech Łap z Rokitna, która, m.in.

zapewnia opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz Inspektoratem Ogólnopolskiego

Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami ANIMALS z Barlinka.

Jednocześnie, wzmagając wspólne działania w tym zakresie, prowadzimy

akcję adopcyjną poprzez zamieszczanie na Niezależnym Portalu Internetowym www.

barlinek24.pl artykułów, ogłoszeń związanych z poszukiwaniem właścicieli dla

bezdomnych psów z terenu Gminy Barlinek, które na czas ukazania się w/w

ogłoszenia staramy się zatrzymać u osób zgłaszających fakt bezdomnego zwierzęcia

bądź w domach tymczasowych.

74-320 Barlirek, ul. Niepodległości 20 StPOHa 1 Z 2
tel. +48 95 746-55-58, fax +48 95 746-17-04

burmistrz@barlinek.pl, www.burmistrz.barlinek.pl



Ad 2

W 2012 r. wyłapano 60 szt. psów oraz zapewniono opiekę ok. 25 kotom

(dokarmianie, sterylizacja, kastracja).

Ad 3

Środki finansowe zabezpieczone w Budżecie Gminy na 2012 r. na realizację zadania

zapobiegania bezdomności zwierząt określone zostały w kwocie 35.000,00 zł.

Płatności realizowane były na podstawie miesięcznych wykazów wyłapanych psów

lub każdorazowo po wykonaniu usługi.

1MISTEZA

Otrzymują:
1) adresat
2) a/a

Strona 2 z 2
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Temat odp. na wniosek o udzielenie inf. publicznej

Nadawca Straż <straz@um.barwice.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.02.2013 11:22
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 8.02.2013r. Straż Miejska w Barwicach informuje:
Ad. 1. 01.03.2012r. została zawarta umowa z firmą "VET-AGRO SERWIS" z Trzcianki zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
Ad. 2. llos'ć zwierząt utrzymywanych na koszt gminy: psy-21, koty-3.
Ad. 3. Koszt za prow. schroniska w 2012r. - 21.895,05 zł, za usługi weterynaryjne 1000 zł (sterylizacja). Forma płatności: przelew.

I z l 2013-03-23
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Temat odpowiedź na wniosek z dnia 08.02.2013 r.
Nadawca Sylwia Halama <s.halama@bedzino.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 19.02.2013 16:15

OA.14131.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, informujemy iż:

Odp. na pyt. l
- W 2012 roku Gmina Będzino miała podpisaną Umowę stałą ze : Schroniskiem dla Bezpańskich Zwierząt
78-200 Białogard ul. Zwycięstwa 58,
Odp. Na pyt. 2
- W 2012 r. wg danych Urzędu Gminy Bądzino utrzymywanych w schronisku było 10 psów
Odp. Na pyt 3
- całkowity koszt realizacja zadania w 2012 r. to 18 405 zł, w tym:

• opracowanie programu 4 305 zł
• utrzymanie kojca 5 000 zł
• od 1.01.2012 r. 2 100 zł 3 szt. psów
• od 1.07.2012 r. 7 000 zł 7 szt. psów
z poważaniem

Sylwia Halama
Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego

Urząd Gminy Będzino
76-037 Będzino 19
(94)3162547
www.bedzino.pl

Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.
Please take care of the environment, print only if necessary.



URZĄD MIASTA BIAŁOGARD
WYDZIAŁ GOSPODARKI

KOMUNALNEJ Białogard, dnia 14.02.2013 r.
ul. l Maja 18, 78-200 Białogard

GK.6140.5.2013.EZ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
(woj. Świętokrzyskie)

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Miasto Białogard Urząd Miasta Białogardu w odpowiedzi na złożone zapytania:

1) czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2) jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 r.?

3) jaki był w 2012 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)?

informuje:

Ad. 1.) W celu zapewnia w 2012 roku bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, Miasto
zawarło umowę z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" z siedzibą w
Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt leży w gestii Białogardzkiego Zarządu Nieruchomości z
siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie (jednostka podległa Miasta Białogard).

Ad. 2.) Do dnia 31 grudnia 2012 r. zapewniono opiekę w schronisku dla 51 bezdomnych
psów wyłapanych na terenie miasta Białogard, w tym do adopcji oddano 12 psów.

Ad. 3.) Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 31.450,00 zł za przyjęcie i utrzymanie
zwierząt w schronisku. Koszt wyłapania psów w 2012 r. wyniósł 16.300,00 zł.
W ramach umowy obowiązującej od 01.01.2012 r. do dnia 31.03.2012 r. ustalona została
opłata na kwotę 450 zł za przyjęcie i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku, zabiegi
higieniczne, oraz kompleksowe szczepienia i leczenie weterynaryjne. W ramach tej umowy
przekazano do schroniska 17 psów, za kwotę 7.650 zł.
Druga umowa, która obowiązywała od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r. została zawarta na
kwotę 700 zł za przyjęcie jednego psa do schroniska. W ramach tej umowy przekazano 34
psy na kwotę 23.800 zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Bagiński
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Temat odpowiedź na pismo z dnia 8.02.2013 r.
Nadawca Małgorzata Jakubicz <m_jakubicz@gmina-bialogard.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 21.02.201309:29

• informacja publiczna psy.doc (34 KB)
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Frw- wwbmml '•<'•< "••>• ~ '-SSSM ^̂ r



z. r

Białogard, 21.02.2013 r.

PR.6140.3.2013 .MJ Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na pismo z dnia 8 lutego 2013 r. (data wpływu: 08.02.2013 r.) w
sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" uprzejmie informuję, że Gmina
Białogard ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im
opieki z Inspektoratem - Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals" z siedzibą w
Białogardzie, ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard.
Umowa została zawarta 19.04.2005r. z możliwością przedłużenia jej na następne lata i ważna
jest do dnia 31 lipca 2013 roku.
Zgodnie z umową Towarzystwo jest zobowiązane do wyłapywania, transportu i zapewnienia
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Białogard opieki w prowadzonym przez siebie
schronisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W 2012 roku z terenu gminy Białogard wyłapano 54 psy na ogólną kwotę 23 400 zł, na
szczepienie 2 psów przekazanych do adopcji wydatkowano kwotę 248,40 zł.
Jednocześnie informuję, iż w roku 2012 Gmina przekazała kwotę 5 000 zł na zwalczanie
bezdomności psów.

Małgorzata Jakubicz - Gmina Białogard
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OŚ.6140.2.2013.ML

Biały Bór, 05 marca 2013 r.

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
JĘDRZEJÓW (woj. świętokrzyskie)

Gmina Biały Bór odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie udzielenia
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadań z zakresu „opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt,
uprzejmie informuje, że:

1. w 2012 r. gmina miała podpisane dwie stałe umowy w zakresie zapewnianie opieki nad
bezdomnym zwierzętom tj.:

a) Schronisko dla Zwierząt „Reks" w Kołobrzegu, ul. VI Dywizji Piechoty 60.
Odławianiem i transportem zwierząt do Schroniska w Kołobrzegu, zajmują się
Strażnicy Straży Miejskiej w Białym Borze.

b) Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals" w Białogardzie ul. Zwycięstwa 58,

2. w 2012 r. z terenu gminy psy były odwożone tylko do schroniska w Kołobrzegu i takich

zdarzeń było 11.

3. koszt realizacji całego zadania w 2012 r wyniósł 11158,40 zł. Forma płatności:

a) jednorazowa za umieszczenie zwierząt w schronisku na podstawie wystawionej
faktury;

b) dodatkowo za każdy dzień pobytu zwierząt w schronisku.

Burmistrz/Bpgo Boru
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Temat wniosek o urzielenie informacji publicznej

Nadawca Sekretariat UG Bielice <sekretariat@bielice.com.pl> fOUOOCUOC
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 13.02.2013 11:53

• SOZ.doc (29 KB)

l z i 2013-03-23 20:3



Bielice, 13.02.2013r
OCHS.6140.01.2013.PS

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W związku z wpłynięciem do Urzędu Gminy Bielice w dniu 8.02.2013r.
wniosku o udzielenie informacji publicznej przekazujemy:

Gmina Bielice w 2012 roku nie miała stałej umowy ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt. Udzielała doraźnych zleceń na wyłapanie 3 psów firmie
Animal Control Police. Koszt realizacji zadania w 2012r wyniósł 5804,00zł. Na
kwotę składa się odłowienie jednego bezdomnego psa (290,00zł) oraz 5514,00zł
za Hotel Dla Psów i Kotów Zbigniew Kończak Sierakowo l 72-004 Tanowo. W
Hotelu zostały umieszczone psy odebranie zaniedbującemu je właścicielowi.
Płatność odbywała się przelewem, oparta była na bieżącej ewidencji zwierząt
przebywających pod opieką.



Urząd Gminy Bierzwnik
73-240 Bierzwnik, ul. Kopernika 2,
tel. 95-768-01-30, fax. 95-768-01-34
e-mail: ur

i

Nasz znak: OOR.1431.09,2013

Bierzwnik 20.02.2013

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 8 lutego 2013 r. G m i n a Bierzwnik informuje że:

1. W 2012r Gmina współpracowała ze schroniskiem VET-Agro Serwis

64-980 Trzcianka na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie

im opieki.

2. W schronisku przebywał l pies przez okres 3 miesięcy - znaleźliśmy

dla niego właściciela, który zabrał psa ze schroniska.

3. Opłata ryczałtowa - miesięczna + wynagrodzenie za zwierzęta

przebywające pod opieką. Łączny koszt w 2012 roku - 2653,11 zł
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Temat wniosek o udzielenie informacji publicznej

Nadawca Sekretarz Gminy <sekretarz@biesiekierz.eu>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.02.2013 08:52

roundcube

MARIA WĘGRZYNEK - Sekretarz tel.: +48 943 180 959
Urząd Gminy w Biesiekierzu adres: 76-039 Biesiekierz 103
BIP: rittp://bip. biesiekierz.eu maił: sekretarz@biesiekierz. eu

Urząd Gminy w Biesiekierzu odpowiadając na wniosek złożony w dniu 08 lutego 2013 r. -
infoirmuje, jak niżej:

ad. 1 w 2012 r. Urząd Gminy posiadał zawartą umowę ze Schroniskiem dla zwierząt w Kołobrzegu, do którego
dostarczane były zwierzęta z terenu gminy. Doraźne zlecenia udzielane były firmom transportowym na dowóz
zwierząt do schronika w Kołobrzegu.

ad. 2 w 2012 r. na koszt gminy w schronisku utrzymywanych było 9 psów.

ad. 3 w roku 2012 całkowity koszt wyłapania, transpotu i opieki nad zwierzętami wyniósł
około 10.tyś zł. Płatności realizowane były na podstawie faktur wystawianych na bieżąco.

I z l 2013-03-2320:1:



Urząd Miejski w Bobolicach
Uł. Ratuszowa l
76-020 Bobolice

tel. 094 34 58 401, fax 094 34 58 420
c-maił:gmina(%hobolicc.com.pl >YMW.bobolicc.com.pj

NS.6140.1.2013JW Bobolice, 14.02,2013 r.

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
z dnia 08.02.2033 r. przesyłam informacje na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
pt. „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" na terenie miasta i gminy
Bobolice, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stale umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/iub zapewnianie im opieki?

1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizuje:
a) Straż Miejska w Bobolicach, ul. Ratuszowa ł, 76-020 Bobolice, tel. 094 34

58407 {411, 438). Straż Miejska posiada odpowiedni sprzęt i przeszkolonych
pracowników w zakresie odławiania zwierząt. Transport bezdomnych zwierząt
odbywa się środkami transportu przystosowanymi do bezpiecznego
i humanitarnego przewożenia zwierząt.

2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje:

a) Gabinet weterynarii Pana Zygmunta Kaźmierczaka, ul. l-go Maja 3a,
76 -- 020 Bobolice, tel. 94 318 75 53 oraz

b) Schronisko dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS" poprzez zapewnienie dyżuru
lekarza weterynarii.

3) Przyjęcie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zapewnia:
a) Schronisko dla Zwierząt w Kołobrzegu "REKS", ul. IV Dywizji Piechoty 60,

78-100 Kołobrzeg, tel. 094 35 166 83.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 r.?

1) Na terenie Gminy Bobolice w 2012 roku wyłapano i oddano do schroniska 35 psów.
Dodatkowo wyłapano 9 psów, które oddano właścicielom. Ponadto Straż Miejska
w Bobolicach na stronie internetowej www.bobolice.pl prowadzi akcję adopcyjną
psów w której zamieszczane są zdjęcia z informacją o możliwości adopcji
poszczególnych psów oraz numerem kontaktowym.

2) Na terenie Gminy Bobolice koty nie są wyłapywane. Sprawowanie opieki nad
kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie realizuje Zakład Usług Komunalnych
i Oświatowych w Bobolicach poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno

żyjących oraz
b) podejmowanie interwencji przy udziale organizacji społecznych

lub przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Bobolicach.



3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekg
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

1) Koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem:
W 2012 roku wydatki ogółem stanowiły kwotę 38 924,88 zł.
W ramach powyższej kwoty Gmina ponosiła wydatki w formie:

a) jednorazowej, za umieszczenie każdego psa w schronisku w wysokości
20 259,96 zł. ogółem, w tym 500 zł netto czyli 615 zł. brutto / l psa.

b) miesięczne pokrycie kosztów pobytu w schronisku w wysokości ogółem
15 715,64 zL, w tym 12,30 zł. brutto za l psa/ l dzień pobytu.

c) usługa weterynaryjna - 695,55 zł.
d) transport psów do schroniska - 2 253,73 zł.

Ponadto w dniu 31 stycznia 2013 roku Rada Miejska w Bobolicach podjęła uchwałę
nr XXV/237/l 3 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobolice w 2013 roku. Program zawiera wszystkie
dodatkowe informacje w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy
Bobolice.

Sprawę prowadzi:
Justyna Wolska - podinspektor ds, gospodarki odpadami i rolnictwa
UM Bobolice pok. 19, lei. (094)3458427, c - maił j.wolska@bobolice.pl
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Zf
Temat Gmina Boleszkowice

Nadawca UG Boleszkowice <os.ml@boleszkowice.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 28.02.2013 11:44

roundcube
F(w» wetKnari for me -riłMM '""V

Witam!
W odpowiedzi na wniosek informuję:

1. W 2012 r. Gmina Boleszkowice posiadała podpisana umowę z Lecznicą Weterynaryjną „REKS"
Konrad Bełezina ul. Gorzowska 15, 74-407 Boleszkowice;

2. W 2012 r. wyłapano i przekazano do w/w lecznicy 6 psów;
3. Łączny koszt zadań to 1.322,00 zł.

Pozdrawiam
Marcin Lazer
UG Boleszkowice



Gmina (Bonie SuGnmuo

RO. 1431.5.2013. AL

Z f £orw<.

(Burmistrz
(Bornego SuBnowa

a 'Niepotffegfości 6 78-449 'Borne Sufinawe
tef, (094)3734 120 faj(_(094) 37 34 133

www, BomesuRnowo.pf
()oniesuRnoiv0@6omesu(ino'wo.pf

Borne Sulinowo, dnia 20 lutego 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów
soz@obrona-zwierzat.pl

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, poniżej podaję wnioskowane dane:

1. Gmina Borne Sulinowo miała zawartą do 31 grudnia 2012 r. umowę z firmą „YET-AGRO
SERWIS" z siedzibą w Trzciance. Niniejsza umowa obejmowała usługi w zakresie
wyłapywania, transportu oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu
Gminy Borne Sulinowo.

2. W roku 2012 ww. schronisko przyjęło: 26 psów, 12 kotów, 13 psów oddano do adopcji,
przeprowadzono 2 eutanazje oraz 22 sterylizacje/kastracje, padły 3 psy oraz 9 kotów.
Stan zwierząt w schronisku w poszczególnych miesiącach przedstawiał się następująco:
styczeń - 22 psy, l kot; luty - 23 psy, l kot; marzec - 23 psy, 2 koty; kwiecień - 22 psy, 2
koty; maj - 24 psy, 5 kotów; czerwiec - 25 psów, 5 kotów; lipiec - 23 psy, 9 kotów; sierpień
- 23 psy, 6 kotów; wrzesień - 24 psy, 11 kotów; październik - 23 psy, 11 kotów; listopad -
24 psy, 6 kotów; grudzień - 24 psy, 6 kotów.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. przebywały 23 psy i 4 koty.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 77.473,65zł netto, 92.447,39zł brutto,
płatności następowały w cyklu miesięcznym po otrzymaniu faktury od wykonawcy.

S T R Z

mgr Rmm Peflwnwez ~ Chmmawska
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Temat Re: Fwd: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca Czesław Mucha <c.mucha@brojce.net.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 08.02.2013 09:01

roundcube

W dniu 2013-02-08 08:23, Urząd Gminy w Brojcach pisze:

— Treść oryginalnej wiadomości —
Temat: wniosek o udzielenie inf. publ.

Data: Fri, 08 Feb 2013 01:38:56+0100

Nadawca: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>

<urzad@banie.pl>, <umiq@barlinek.pl>. <urzad@umiq.barwice.pl>. <uq@bedzino.pl>,
<um.sekretariat@bialoqard.info>, <sekretariat@qmina-bialoqard.pl>,
<qmina@bialvbor.com.pl>, <urzad@bierzwnik.pl>, <qbiesiekierz@post.pl>.
<sekretariat@bielice.com.pl>, <qmina@bobolice.pl>, <boleszkowice@boleszkowice.pl>,
<bornesulinowo@bornesulinowo.pl>, <uqbro1ce@post.pl>.

Adresat: <sekretariat@qmina.brzezno.pl>. <cedynia@cedvnia.pl>, <urzad@chociwel.pl>,
<info@choina.pl>. <umch@choszczno.pl>, <czaplinek@home.pl>. <umiq@czlopa.pl>,
<sekretariat@uqdarlowo.pl>, <poczta@darlowo.pl>, <umiq@debno.pl>,
<sekretariat@dobraqmina.pl>, <qmina@dobraszczecinska.pl>. <sekretariat@dobrzanv.pl>.
<sekretariat@dolice.com.pl>. <poczta@drawno.pl>, <drawsko@post.pl>. <uq@dyqowo.pl>,
<um@dziwnow.pl>

Jędrzejów, 08.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

3. jaki był w 2012 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)?

I z 2 2013-03-23 19:2!



Roundcube Webmail:: Re: Fwd: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Forma udzielenia odpowiedzi: listowna lub pocztą elektroniczną.

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o
powiadomienie nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru
rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej).

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Gmina Brojce posiada i posiadała w 2012 r. umowę z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt
"ANIMALS" Białogard. W 2012 r. wyłapano i oddano do schroniska 6 psów 5100 zł. Ponadto Gmina płaci
stałą opłatę w kwocie 10.000 zł rocznie na zapewnienie miejsca w schronisku, pokrycie kosztów
przetrzymywania zwierząt, modernizację schroniska, w tym na remont kojca oraz budowę nowych bud.
Schronisko wyłapuje zwierzęta na nasze zgłoszenie, koszt za l psa 1000 zł., który obejmuje również
koszt sterylizacji albo kastracji. W 2012 r. poniesiono koszty 603 zł związane z odrobaczeniem i
szczepieniem psów.

Inspektor Czesław Mucha

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel. 607 171 458
www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU:
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

Czesław Mucha
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Urząd Gminy Brojce
ul. Długa 48
72-304 Brojce

tel. 91 3861194

2 z 2 2013-03-23



Roundcube Webmail:: Gmina Brzeźno

Temat Gmina Brzeźno
Nadawca <os@gmina.brzezno.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Kopia <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.02.2013 11:32

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.

Z r

roundcube
Free webmaii for :*->e rrasses

• Dokl.doc (234 KB)

Witam
W odpowiedzi na email z dnia 08.02.2013 r. w sprawie złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej
Gmina Brzeźno, 78-316 Brzeźno 50 przesyła w załączeniu następujące informacje.
W.Janikowska

I z l 2013-03-23 19:4:



Brzeźno dnia ! l lutv 2013 r.

OSP.6140.03,2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania ..opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu"
Gmina Brzeźno informuje co następuje:

Ad. l . Gmina Brzeźno od 22.08.2006r. ma podpisaną bezterminową umowę
z inspektoratem -Towarzystwo Ochrony Zwierząt ..ANIMALS" w Białogardzie na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnić im opieki.

Ad.2. W 2012 roku na terenie gminy wyłapano sześć psów i oddano je pod opiekę
schroniska „ANIMALS™ w Białogardzie.

Ad.3. Koszt realizacji przedsięwzięcia związanego z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
i opieką nad nimi w 2012r. wyniósł łącznie 8,965 A. z czego:
- 3.965,- zł. to oplata wniesiona za wyłapanie bezdomnych zwierząt,

dofinansowanie na szczepienia przeciw wściekliźnie, utylizacja
bezdomnych zwierząt.

- 5.000.00 zł. to suma jaką gmina w ramach porozumienia z Inspektoratem — TOŻ
..ANIMALS" przekazała temu Inspektoratowi na wybudowanie kojców dla
przetrzymywania osobno psów i suk.

Inspektor ds. ochrony środowiska i gosp.kom.
W. Janikowska.



URZĄD MIEJSKI
Plac Wolności l

74-520 CEDYNIA
n r i d e n t . 000528296

Znak:INF.1431.10.2013.AP

Z F

Cedynia, dnia 22 lutego 2013 r.

Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Pani wiadomość elektroniczną z dnia 8 lutego 2013 r. (data wpływu
do UM Cedynia: 08.02.2013 r.), udzielam następujących informacji:

1. Informacja o umowie
W 2012 r. Gmina Cedynia nie podpisywała stałej umowy na wyłapywanie zwierząt i
zapewnianie im opieki, natomiast zadanie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Cedynia.
2. Dane liczbowe o zwierzętach:
wyłapane i utrzymywane na koszt gminy psy: 4 sztuki
3. Koszt realizacji całego zadania:
(wyłapywanie, utrzymywanie, transport do schroniska, oddanie do schroniska)
Za 2012 r.: łącznie 4202,55 zł
Forma płatności: na podstawie faktur VAT

Niezależnie od powyższego pouczam, iż ponowne wykorzystanie informacji publ icznej
regulują przepisy rozdziału 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tekst jednolity Dz. U, z 2001 r, Nr 112 póz. 1198 ze zm.).

.,; u p, D U P / M J f K f R /,/>,
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Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Urząd Miejski w Cedyni
Plac Wolności 1:14- 520 Cedynia
tel. (91)4144006; fax (91)4144162

NIP 858-15-01-155

www.cedYnia-Dl; wwwJkilŁfil



Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel

tel.( 91) 5622-001, 5622-024, fax.(91) 5622076
e-mail: urzad(a),chochvel. yl

Chociwel, dnia 08.02.2013r.

Nasz znak: OŚR.1431.1.2013.AK

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt

Jędrzejów woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2013 r. w sprawie udostępnienia informacji

publicznej na temat sposobu realizacji zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie" uprzejmie informuję, że:

ad. 1

W 2012r. gmina udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt firmie „Animal

Control" Zbigniewa Kossewskiego z Polic ul. Piaskowa 86/6. Odbiór zwierząt bezdomnych odbywa się

każdorazowo na telefoniczne zgłoszenie.

Ad. 2

Na zlecenie gminy wyłapane zostały 4 psy.

Ad.3

W 2012r. na realizację niniejszego zadania wydano 2218,81 zł, forma płatności była jednorazowa.

CHOCIWIA
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Z. i7

Temat Informacja publiczna w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.

Nadawca <bkm@chojna.pl> fnm

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 15.02.2013 15:34

Witam serdecznie

W nawiązaniu do wniosku z dnia 08-02-2013 r. o udzieleniu informacji publicznej,
przesłanego pocztą elektroniczną w sprawie opieki nad zwierzętami i ich wyłapywaniu.

Pytanie nr l.

Pragnę poinformować, iż gmina Chojna w 2012 r. nie posiadała umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Gmina posiadała jedynie umowę z PUK Sp.z o. o. w Chojnie na tzw.pogotowie
interwencyjne i krótkotrwałą opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.

Pytanie nr 2.

W 2012 r. wyłapanych kotów- zero, psów - 26 szt.

Pytanie nr 3.

Koszt realizacji całego zadania wyniósł- 22.768.45, słownie ( dwadzieścia dwa tysiące
siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 45/100} w tym opłata w kwocie 3.075 za program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście i
gminie Chojna.Formą płatności w każdym przypadku był przelew na konto.

pozdrawiam - Danuta Walusz.



Nasz znak: OrP.1431.7.2013
Choszczno, dnia 12 lutego 2013 r.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy : udzielenia informacji publicznej

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 8 lutego 2013 r. przedkładam odpowiedzi na przedłożone
pytania:

1. Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych psów z terenu Gminy
Choszczno odbywa się na podstawie umowy nr 1/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. z firmą
VET - AGRO SERWIS, ul. Marii Konopnickiej 62,64 - 980 Trzcianka

2. Łączna iłość wyłapanych i utrzymywanych psów w 2012 r. wynosi 40 szt.
3. Koszt wyłapania i utrzymania psów w 2012 r. wyniósł 109 499,3 8 zł.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat
2.A/a.
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URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU

LIŁfHUH

tużej
OG. 1431.7.2013 Czaplinek, dn. 16 lutego
2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
08.02.2013 r. informuję, co następuje:

1. Gmina Czaplinek ma zawarte porozumienie z osobą fizyczną prowadzącą
przytulisko dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Czaplinek. W ramach
porozumienia bezdomnym zwierzętom zapewnione jest miejsce w przytulisku,
wyżywienie, opieka weterynaryjna itp,

2. W 20! 2 roku w przytulisku przebywało ok 48 psów. oraz 40 kotów.
3. Koszt utrzymania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt w 2012 r.

wvniósł 39.802,51 zł.

BURMJSTRZAPLINKA

Uneąd Miejski w Czaplinku M.: (+41)9437262 00 NIP: 253-018-40-
03
ul. Rynek 6 to: (*W) 94 372 62 02 REGON:
000525412
78-550 Czaplinek e-mail: tiapiinek@ciaplinek.pl konlo bankowe:
PBS Czaplinek

hHp://wroU.cz3plin«k.pl 86 8581 1027 8400
050520000003



MIASTO i Gii*. mCZŁOPA
78-630 Crfopa, u S. Strzelecka 2
te!.06? 2811069 ta x 067 259 1065
NIP 78S1Sfi2fr?S REGON 570791490

ZP.700.2.2013 Człopa, dnia 18.02.2013r.

Sz. P.

Agnieszka Lechowicz

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sposobu

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

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Gmina Człopa informuje:

1. W 2012 roku Gmina Człopa podpisała dwie umowy dotyczące wyłapywania bezdomnych

zwierząt i/lub zapewnienia im opieki z następującymi podmiotami: VET-AGRO SERWIS,

ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka; Vet-Equimed Janusz Dryga, Golin 3, 78-630

Człopa.

2. Na koszt Gminy Człopa w 2012 roku wyłapano trzy psy. W tym samym roku łącznie

utrzymywano w schronisku dla bezdomnych zwierząt 10 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

wyniósł 31 810,47 zł. Na tą wartość składają się zarówno kwoty za podjęcie akcji

wyłapania bezdomnego zwierzęcia, jak i kwoty za bieżące utrzymanie zwierząt

przebywających pod opieką schroniska.

z up. BURMISTRZA

Wgr 3&zy£ekker
SElffiETMIZ MIASTA ! GMINY CZłOPA
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URZĄD MIEJSKI
-76-150 DARŁOWO "

Plac Kościuszki 9
NIP 669-10-10-138 Darłowo, dn. 14.02.2013 r.
REGON 000523867

GKM.6143.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Obrona 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 2012 roku Straż Miejska wyłapała 21 sztuk psów, z czego:
- l O sztuk psów odebrali właściciele,
- 11 sztuk psów wywieziono do schroniska w Kołobrzegu,
Ad. 3. w 2012 roku w budżecie miasta na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług
weterynaryjnych na rzecz Gminy Miasto Darłowo wydano 12.799,08 zł., natomiast za wywóz 11
sztuk psów do schroniska w Kołobrzegu wydano 6.248,40 zł., a za ich utrzymanie w schronisku
8. 031,90zł.

Zup. BlkUiSTRZA

Etet&Kwkrtińska
NASTĘPCA BURMISTRZA



. uoiyczy informacji publicznej http://www.obrona-zwierzat.pl/webmai l/?j:ask=rnail&_action=pr

2.f
Temat dotyczy informacji publicznej

Nadawca Agnieszka Witkowska <a.witkowska@dobragmina.pl>
Odbiorca soz obrona zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 15.04.2013 14:38

roundcube

Witam.
Przepraszam za nie udzielenie w terminie informacji publicznej, nie było to działanie celowe, lecz opóźnienie
wynikało z powodu organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami oraz nałożeniem się okresu
sprawozdawczego za poprzedni rok kalendarzowy. Poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane wcześniej
pytania:
1. Gmina Dobra posiada podpisaną umowę z INSPEKTORATEM TOWARZYSTWA OCHRONY
ZWIERZĄT „ANIMALS"
ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard,
NIP: 672-191-11-43, który zajmuje się wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
2. Z terenu gminy Dobra w 2012 r. wyłapano 6 bezpańskich psów,
3. Łączny koszt wyłapania zwierząt i umieszczenia w schronisku wyniósł 4 800zł, dodatkowo
poniesiono koszty budowy i utrzymania kojca na psy w wysokości
SOOOzł.



loundcube Webmail:: informacja publiczna - gmina Dobra

Temat informacja publiczna - gmina Dobra
Nadawca <pszymanski@dobraszczecinska.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 21.02.2013 15:33

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..
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Dzień dobry,
w odpowiedzi na maiła z dnia 08 lutego 2013 r w sprawie sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
informuję, że w roku 2012 gmina Dobra miała podpisaną stałą umowę z Panem Zbigniewem
Kończakiem prowadzącym Hotel dla psów i kotów z siedzibą w Sierakowie l, 72-004
Tanowo . Wyłapywanie zwierząt odbywało się na podstawie doraźnych zleceń
przekazywanych firmie Lupar Ryszard Czeraszkiewicz z siedzibą: ul. Michałowskiego 2c,
71-343 Szczecin oraz firmie Animąl Control z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej
86 (do maja 2012 r. ) .

Łączna liczba odłowionych psów z terenu gminy Dobra w roku 2012 wyniosła 42.
Koszt odłowienia oraz utrzymania psów w hotelu wyniósł łącznie 14960 zł.
Opłatą za odłowienie psa stanowiła sumę kosztu odłowienia oraz kosztu utrzymania psa
w hotelu (ryczałt) .

Chciałbym zaznaczyć, że psy przekazywane są do hotelu jedynie tymczasowo - do momentu
zakończenia prac przy budowie międzygminnego schroniska dla psów i kotów w Dobrej .
Zakończenie prac budowlanych zaplanowano do końca listopada 2013 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt.
Pozdrawiam serdecznie

Przemysław Szymański
Urząd Gminy Dobrą
tel. 0-91 311 23 06
e -ma i l pszymąnski@dobraszczecinska . p l
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Z?
Temat "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich

wyłapywanie"
Nadawca Henryk Olejnik <h.olejnik@dobrzany.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 13.02.2013 10:50

1 .Uprzejmie informuję , że Gmina Dobrzany miała w 2012 r. zawartą umowę z firmą prowadzącą działalność
gospodarczą na wyłapywanie bezdomnych zwierząt -
Animal Controi z siedzibą w Policach przy ul.Piaskowej 86/6.
2.Z terenu Gminy Dobrzany w roku 2012 wyłapano 15 psów bezdomnych,
3.Koszt całkowity zadaniam wyniósł w 2012 roku 6745 zł,
forma płatności za wyłapywanie, transpor, hotelowanie, karmienie i opieka lekarska.

z poważaniem
Henryk Olejnik
Urząd Miejski
Dobrzany

Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja bazy sygnatur wirusów 8004
(20130213)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

l z i 2013-03-23 20:3:
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Dolice 11.03.2012 r.
RGK-614.3.2012

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek dotyczący informacji sposobu i skutków wykonywania

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

1. Gmina Dolice ma podpisaną umowę z firmą „ANIMAL CONTROL" ul. Piaskowa 86/6,

72-010 Police

2. koszt realizacji całego zadania wyniósł w 2012 roku 12,912,23 zł /odłowienie, hotelowanie,

leczenie, utylizacja padłych zwierząt/.

Brochocki
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Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca <alewandowska@drawno.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 15.02.2013 13:39

2. f
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biuro ochr zwierzat.doc (36 KB)

Cytowanie alewandowska@drawno.pl:

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na Państwa Pismo,

z poważaniem, A. Lewandowska

Cytowanie Urząd Miejski w Drawnie <poczta@drawno.plł

Froni: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: urzad@banie.pl ; umig@barlinek.pl ; urzad@umig.barwice.pl ; uggbedzino.pl
; um.sekretariat@bialogard.info ; sekretariat@gmina-bialogard.pl ;
gmina@bialybor.com.pl ; urzad@bierzwnik.p.l ; gbiesiekierz@post.pl ;
sekretari at@bie.lice. c om. p l ; gmina@bobolice . p l ; bo l e s z kowi ce @ bo l e s z k owi c e . p l
; bornesulinowo@bornesulinowo.pl ; ugbroj ce@post.pl ;
sekretariat@gmina.brzezno.pl ; cedynia@cedynia.pl ; urzad@chociwel.pl ;
info@choj na.pl ; umch@choszczno.pl ; czaplinek@home.pl ; urnig@czlopa.pl ;
sekretariattjugdarlowo. pl ; poczta@darlowo.pl ; umij3^ejDrio_;_p_l ;
sekret.ariat@dobragmina . pl ; gmina@dobraszczecinska .p l ;
sekretariat@dobrzany.pl ; sekretariat@dolice.com.pl ; poczta@drawno.pl ;
drawsko@post,pl ; ug@dygowo.pl ; umgdziwnow.pl

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku
publicznego, której statutowym celem działania "jest ochrona zwierząt, zwraca
się z uprzejma, prośba o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

z2



PIOŚ. 1431.1.2013.AL Drawno, dnia 13.02.2013r.

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"
przesyłam poniższe dane.
1. Gmina posiada podpisaną umowę od 01.07.2012r. z INSPEKTORATEM
TOWARZYSTWA OCHRONY ZWIERZĄT „ANIMALS" 78-200 Białogard,
ul. Zwycięstwa 58, reprezentowanym przez: Przewodniczącego Zarządu Jerzego Harłacza
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych (psów) wraz z ich
przetransportowaniem, opieką weterynaryjną i przetrzymywaniem z terenu Miasta i Gminy
Drawno.

2. Ilość wyłapanych psów w 2012r.:
- 2 bezdomne psy przekazano do schroniska gdzie psy są sterylizowane lub kastrowane,
- 9 bezdomnych psów (w tym 4 szczeniaki), zostały oddane do adopcji - znaleziono

im nowych właścicieli.
Lekarz, wet. przeprowadził sterylizację 3 bezdomnych suk, które przekazane zostały do
adopcji.
Lekarz, wet. przeprowadził sterylizację 4 bezdomnych kotek i kastrację l kota.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012r.:
- 2000 zł-jednorazowa opłata za umieszczenie 2 psów w schronisku,
- 2500 zł - opłata roczna utrzymania schroniska.
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Temat informacja
Nadawca Elżbieta Koba <sekretarz@drawsko.pl> fOUDOCUDĆ
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.02.2013 14:58

Witam
realizację działań w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie miasta i gminy Drawsko
Pomorskie w 2012r, Gmina Drawsko Pomorskie prowadziła w oparciu o „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012",
uchwalony uchwałą Nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 marca 2012r. oraz
umowę z dnia 14 czerwca 2005r. ze schroniskiem dla bezpańskich zwierząt z siedzibą w Białogardzie ul.
Zwycięstwa 58 dotyczącą wyłapywania, dowozu i zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i
gminy Drawsko Pomorskie opieki w prowadzonym schronisku.
W roku 2012 z terenu Gminy Drawsko Pomorskie, wyłapano i umieszczono w schronisku 29 szt. bezdomnych
psów. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 19.194,00zł,- w formie jednorazowej opłaty za umieszczenie l
szt. bezdomnego psa w schronisku.

pozdrawiam

Elżbieta Koba
Sekretarz Gminy
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41
tel.943633485, 943632394
kom.722131227

1 Z l 2013-03-23 20:3^
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Temat odp. na wniosek o udost. inf. pub.

Nadawca Dorota Gruchała - Sekretarz UG Dygowo fOUOOCUUO
<d.grUChala@dygOWO.pl> Ffe* «»bT,as for •-,» rrasses

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 08.02.2013 09:22

Gmina Dygowo odpowiada na wniosek o udzielenie informacji publicznej:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Wyłapywaniem zajmuje się straż gminna. Umowa na opiekę podpisana ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Kołobrzegu ul. VI Dywizji Piechoty 60

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?

Wyłapane psy trafiły bezpośrednio ze straży gminnej do nowych właścicieli. Nie oddano
żadnego pas do schroniska.

3. jaki był w 2012 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, inną)?

Umową ze schroniskiem przewidywała koszt przyjęcia psa 500 zł + vat i 5 zł dziennie za
wyżywienie i utrzymanie psa w schronisku.
Nie korzystaliśmy z usług schroniska wiec nie ponosiliśmy z tego tytułu kosztów.
Koszty związane z oddaniem psów wyłapanych przez straż gminną, do nowych właścicieli
wyniosły 2.830,00 zł (m,in: obsługa weterynaryjna, karmą).

Pozdrawiam

Dorota Gruchała
Sekretarz Gminy Dygowo
78-113 Dygowo
ul. Kolejowa l
tel. 94 35-84-195, fax 94 35-84-194
e-meil: sekretarz@dygowo.pl
http://www.dygowo.pl
**********************************

l z ł 2013-03-2319:3
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8.02.2013 r uprzejmie informuję,, że Gmina Dziwnów, na

zasadzie porozumienia międzygminnego, uczestniczyła w budowie i utrzymuje schronisko dla

bezdomnych zwierząt w Sosnowicach gmina Golczewo., zapewniając w ten sposób miejsce

dla bezdomnych zwierząt ze swojego terenu. Z tego tytułu Gmina ponosi miesięczne stałe

koszty utrzymania schroniska, oraz kwotę zmienną zależną od ilości zwierząt, oraz czasu, jaki

spędzą one w schronisku. Koszt utrzymania schroniska dla zwierząt oraz koszt wyżywienia

zwierząt za rok 2012 wyniósł 32.854,45 zł.

W okresie 1.01.2012 - 31.12.2012 w schronisku przebywały 22 psy z terenu gminy

Dziwnów.

Otrzymują:
1. OSR
2. adresat
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Temat Wysyłanie wiadomości e-mail: opieka nad
bezdomnymi zwierzętami.

Nadawca Paweł Jamroziak <p.jamroziak@golczewo.pl> Frewwetomaa f

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 12.04.2013 10:56

• Nowy Dokument programu Microsoft Office Word (2).docx (16 KB)

Urząd Mijski w Golczewie ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo w załączeniu przesyła informację o wykonywaniu
zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Golczewo.

pozdrawiam
Paweł Jamroziak inspektor ds. ochrony środowiska
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
Nowy Dokument programu Microsoft Office Word (2)

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać
wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail,
aby określić obsługę załączników.

9fm.04-14 70-47



Golczewo, 2013-04-12

AO.1431.13.2013

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

Jędrzejów
Woj. Świętokrzyskie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8.04.2013r. dotyczący udzielenia informacji publicznej
Urząd Miejski w Golczewie ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo informuje, że:
Ad. l . Gmina Golczewo w 2012 roku nie zawierała stałych umów i nie udzielała doraźnych zleceń na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ad. 2. W 2012r. z terenu gminy Golczewo przekazano do schroniska w Sosnowicach gmina Golczewo
36 psów.
Ad.3. Łączny koszt utrzymania przekazanych z terenu gminy Golczewo na schronisko w Sosnowicach
bezdomnych zwierząt, wyniósł 49053,18 zł. (słownie czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy
złotych 18/100.

Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia stałej opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Gmina Golczewo wybudowała w 2006 r. schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach, które
decyzją PIW3207-41 lj/06 z dnia 19 grudnia 2006r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamieniu
Pomorskim zostało wpisane do rejestru podmiotów nadzorowanych.

Paweł Jamroziak
inspektor ds. ochrony środowiska
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Temat informacja publiczna

Nadawca Anna Gałaj <geodezja@goleniow.pl> fOUflOCUDC
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 08.02.2013 12:06

Odpowiadając na wniosek informuję , że:

Ad. l gmina w 2012 r. nie miała umowy ani nie udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Ad. 2 wyłapano 169 psów, 6 kotów; utrzymywanych na koszt gminy jest 9 psów, 6 kotów,

Ad. 3 łączne koszty realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom z terenu gminy
Goleniów wyniosły 50.190,70zł (łączne koszty opieki weterynaryjnej, czipowania, szczepień, wyżywienia,
utrzymania przytuliska).

Informację sporządziła Anna Gałaj

Urząd Gminy i Miasta

w Goleniowie

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

Sent: Friday, February 08, 2013 1:39 AM
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 08.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznet

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt gminy
w 2012 r.?

3. jaki był w 2012 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)?

I z 2 2013-03-2319:3'
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MIASTA I GMINY

GRYFINO

BMK.6140.1.8.2013.LR
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Gryfmo, dnia 12.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 8 lutego 2013 r.
informuję, iż Gmina Gryfmo w 2012 r. posiadała następujące umowy:

1) z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie na wyłapywanie,
przetrzymywanie i wywóz bezpańskich psów z terenu gminy Gryfino.
z prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn.
Specjalistyczne Usługi Weterynaryjne z siedzibą w Gryfinie - na świadczenie usług
weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach.
z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Szczecinie - na przyjmowanie
bezpańskich psów z terenu gminy Gryfmo do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Szczecinie.
zlecenia doraźne dla „Psitułek" - Hotel dla zwierząt - Katarzyna Żelech, na

2)

3)

4)
tymczasową opiekę nad bezdomnymi kotami po wypadkach komunikacyjnych.

Poniżej przedstawiam tabelkę o zbiorczych danych z zakresu ilości zwierząt i kosztach
realizacji całego zadania:

Lp.

1

2

3

4

5

Zestawienie

wyłapywanie, przetrzymywanie i wywóz bezpańskich
psów z terenu gminy Gryfino.
psy wyłapane na koszt gminy Gryfino - ilość
na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na
bezdomnych zwierzętach.
przyjmowanie bezpańskich psów z terenu gminy Gryfino
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.
psy przewiezione do Schroniska - ilość
tymczasowa opieka nad bezdomnymi kotami po
wypadkach komunikacyjnych.
ilość kotów poddanych tymczasowej opiece
Ogłoszenia o adopcji

2012 r.

38648,56 zł

199szt.
20829,85 zł

0,00 zł

Oszt.
12778,50 zł

25 szt
554,76 zł

Podane koszty w tabeli określają wartość brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. BMK a/a



Wójt Gminy Grzmiąca

Grzmiąca, dnia 15 lutego 2013 r.
S.1431.3.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

08 lutego 2013 roku uprzejmie informuję:

1. Gmina Grzmiąca w roku 2012 współpracowała z następującymi podmiotami:

• od 10.01.201 Ir. do 01.07.2012r. ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju
Schroniska dla Zwierząt „Reks" w Kołobrzegu

• od 02.07.2012r. do 30.06.2014r. ze Schroniskiem dla bezpańskich Zwierząt
w Białogardzie

2. W 2012r. zostało wyłapanych i utrzymywanych w schroniskach na koszt Gminy 10 psów.
Sześć sztuk bezpańskich kotów jest utrzymywanych w miejscowości Sucha, które są
dokarmiane na koszt Gminy. Należność za karmę wyniosła 1560,76 zł.

3. W 2012 roku koszt realizacji całego zadania wyniósł 24.518,74 zł - była to jednorazowa
opłata za jednego psa. W wymienionej kwocie są również koszty leczenia psów i kotów.

Z poważaniem

Jacek Kurzej ewski
Zastępca Wójta Gminy Grzmiąca

Adres: ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca
Telefon: 094/373 68 10, 604 493 552
Faks: 094/373 6883
Adres email: ug_grzmiaca@zeto.koszalin.pl
Strona internetowa: www.0rzmiara.orB.nl
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Nasz znak: ROL.DT. 1/2013 Ińsko, dnia 18.02.2013 rok

W odpowiedzi na wiosek z dnia 08.02.2013 roku informuję, że w 2012 roku Gmina Ińsko

na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt ( psów, kotów ), miała podpisaną umowę

z Firmą„ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski, 72-010 Police, ul. Piaskowa 86/6.

W 2012 roku z terenu Gminy Ińsko nie odłowiono żadnego psa i kota. W związku z powyższym

nie poniesiono kosztów związanych z tym zadaniem.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a



BURMISTRZ KALISZA POMORSKIEGO
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 12 luty 2013 rok

NO.7140-2. l .2013
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29

J2.8-300 Jędrzejów

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 08 lutego 2013 roku informuję

że, gmina Kalisz Pomorski ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i

zapewnienie im opieki z Inspektoratem Ochrony Zwierząt „ Animals " w Białogardzie oraz

umowę zawartą z Adamem Orłowskim lek. weterynarii, prowadzącym działalność gospodarczą

pod nazwą Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Adam Orłowski z siedzibą w Kaliszu Pomorskim na

usługę polegającą na wykonywaniu zabiegów sterylizacji, kastracji oraz usypiania ślepych

miotów psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Kalisz Pomorski.

W celu realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami

W budżecie na 2012 rok zaplanowano środki finansowe w następującej wysokości:

1) Zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt - 23 000 zł;

2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami i dokarmianie - 4000 zł;

3) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych,

kastracja,sterylizacja wolno żyjących ,usypianie ślepych miotów oraz ograniczenie

niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych, tj. psów i kotów - 8000 zł.

W 2012 roku do schroniska przekazano 10 psów do schroniska - ogólna kwota poniesiona przez

gminę łącznie z wykupem kojca -17 400,40 zł

Ponadto za usługi weterynaryjne ( sterylizacja/kastracja) - 5000,40 zł

Nadmieniam ,że na rok 2013 wysokość środków planowanych na ten cel jest utrzymana na tym

samym poziomie. mTit?iw1cTr?7AZup. BUKMIMKAA

- Aa Tomasz Kołtun
Ż-cn P>n rm istrza



MFKMISTRZ
MA POMORSKIEGO

Kamień Pomorski, dnia 21.02.2013r.
PIGK.7002.^2013.MG

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
ul. Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie udzielenia
informacji w zakresie wyłapywania wolno bytujących zwierząt z terenu Gminy Kamień
Pomorski informuję:

Ad. 1.
Gmina Kamień Pomorski do połowy 2012 r. zlecała doraźnie wyłapywanie wolno bytujących
zwierząt z terenu Gminy Kamień Pomorski firmie Pana Zbigniewa Kossewskiego „ANIMAL
CONTROL". Jednak w trakcie roku tut. Urząd Miejski dostawał coraz częstsze niepokojące
sygnały, że powyższa firma traktuje odłowione zwierzęta nie humanitarnie co w
konsekwencji spowodowało zerwanie współpracy z przedmiotowym zakresie. Od czerwca
2012r. do chwili obecnej wyłapywaniem zwierząt z terenu naszej Gminy zajmuję się firma ze
Szczecina „LARUS" umieszczając zwierzęta w schronisku w Szczecinie.

Ad. 2.
Ilość wyłapanych zwierząt ogółem w 2012r. w sztukach to 56 w tym 31 kotów oraz 25 psów.

Ad. 3.
Całkowity koszt wyłapywania zwierząt z terenu Gminy Kamień Pomorski w 2012r. wyniósł
8 904,00 złotych brutto, natomiast koszt umieszczenia ich w schronisku to 11 830,00 złotych
brutto. Formą płatności za w/ w usługi były faktury VAT jako jednorazowa opłata za
wyłapanie oraz umieszczenie zwierząt w schronisku.

listrza
kapaniem

mgr Sebaali ni Mamzsr
Kierowłil* Referatu

(l. J Adresat
^/ PIGKa/a
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GP.1431.1.2013.MD

Karlino, dnia 19.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na e-mail z dnia 08.02.2013 r., dotyczący wniosku o udzielenie

informacji publicznej na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania na

terenie Gminy Karlino, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198), Urząd Miejski informuje:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stale umowy albo udzielała doraźnych zleceń

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

Odp. W 2012 r. Gmina Karlina miała podpisaną umowę z Inspektorat Towarzystwa Ochrony

Zwierząt „ANIMALS" z Białogardu.

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

utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?

Odp. W roku 2012 r. ilość psów wyłapanych na ternie Gminy Karlino i przekazanych do TOŻ

„ANIMALS" wynosiła 15.

3. Jaki był w 2012 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)?

Odp. Inspektorat TOŻ „ANIMALS" za ww. zadania uzyskał wynagrodzenie ryczałtowe

w kwocie 20.000,00 zł. Ponadto Wykonawcy dodatkowo zapłacono kwotę w wysokości

5.000,00 zł za usługę modernizacji i zakup bud do kojca dla psów wyłapywanych z terenu

miasta i gminy Karlino.

istrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



URZĄD GMINY
ul. 11 Marca 7, tel. 91 387 72 24 Kamice, 2013.04.19

72-343 KARIMICE
REGON 000538870, NIP 857-10-07-206

RLŚ. 6140.15.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 listopada 29

28-300 Jędrzejów

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej

Ad. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kamice Nr KII/148/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Kamice w 2012 roku" wyłapywaniem zwierząt na terenie gminy

zajmowała się Straż Gminna. Strażnicy posiadają stosowne przeszkolenie w tym zakresie.

Ad. 2. Na terenie gminy w 2012 roku wyłapywano wyłącznie psy, które trafiły do schroniska dla

zwierząt REKS w Kołobrzegu. Wyłapano 7 szt. psów.

Ad.3. Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 6.732,69 zł brutto ( płatność wg bieżącej

ewidencji zwierząt przebywających w schronisku).



loundcube Webmail :: Fwd: informacja publiczna http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=pria.
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Temat Fwd: informacja publiczna
Nadawca Marcin Lewicki <marcinjewicki@kobylanka.pl>

Odbiorca' <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 27.02.2013 15:57

fOUflOCUOlJ
Fr" lor ** immm

-- Treść oryginalnej wiadomości --
Temat:informacja publiczna

Data:Tue, 26 Feb 2013 13:00:07 +0100
Nadawca:Marcin Lewicki <marcin lewicki@kobylanka.pl>

Adresat:soz@obrona-zwierząt.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w
zakresie opieki na d bezdomnymi zwierzętami informuję, że w 2012 r.:
ad. l .
Gmina Kobylanka miała podpisaną umowę z Gminą - Miastem Stargard
Szczec., na podstawie której bezdomne zwierzęta (psy) trafiały do
schroniska dla zwierząt w miejscowości Kiczarowo 29 (prowadzonego przez
TOnZ o/Stargard Szczec.); do schroniska były one dostarczane przez Straż
Gminną lub Pogotowie dla Zwierząt "Larus" z siedzibą w Wielgowie,
Pogotowie dla Zwierząt "Larus" odłowiło również 10 kotów, które zostały
przekazane do adopcji (po wykonaniu podstawowych zabiegów
weterynaryjnych - szczepienie, odrobaczenie, w przypadku 4 kotów
dodatkowo sterylizacja lub kastracja), "Larus" wykonywało usługi na
podstawie doraźnych zleceń; należy dodać, że dwa psy - które trafiły do
schroniska w Kiczarowie - wcześniej przez 60 dni przebywały w hotelu dla
zwierząt "DOGAN" w Reptowie,
ad. 2.
Koty - 10 szt.
Psy - 6 szt.
ad. 3.
Gmina Kobylanka poniosła z tego tytułu wydatki w łącznej kwocie 19 865 zł.

Marcin Lewicki
inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Urząd Gminy w Kobylance
91 578 85 21, 578 85 43



Roundcube Webmail:: Re: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.,

Zf
Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.

Nadawca Sekretarz UG Kołbaskowo <sekretarz@kolbaskowo.pl> fOUnuCUOG
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 14.02.2013 15:17

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej, niniejszym przesyłam stosowne informacje.

1. W roku 2012 Gmina Kołbaskowo miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki z firmą ANIMAL CONTROL Zbigniew Kosewski 72-010 Police ul. Piaskowa 86/6,

2. W roku 2012 wyłapano ogółem 89 bezdomnych zwierząt, w tym: 71 psów i 18 kotów,

3. Całkowity koszt całego zadania w roku 2012 w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt wyniósł 22.250 zł (opłata
ryczałtowa).

Sekretarz Gminy
Janusz Kwkłziński

— Original Message —
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: urzad@qolczewo.pl ; uqim@qoleniow.pl ; qoscino@zqwrp.orq.pl ; urzad@qryfice.eu ;
burmistrz@qryfino.pl ; orqanizacv1nv@qryfino.pl ; uq qrzmiaca@zeto.koszalin.pl ; urzad@insko.pl ;
ratusz@kaliszpom.pl ; um@kamienpomorski.pi ; karlino@karlino.home.pl ; uq@karnice.pi ;
ugk@kobvlanka.pl ; biuro@kolbaskowo.pl ; urzad@um.kolobrzeq.pl ; sekretariat@qmina.kolobrzeq.pl ;
um.koszann@umman.kOszalin.pl • sekretarlat@k6zlellce.pl; uqkrzecin@cil.pl; ufniq@llpianv.pl;
lobez@lobez.pl ; sekretariat@malechowo.pl ; urzad@manowo.pl ; uq@mahanowo.pl ;
urzad@maszewo.pl ; uq@qmina.mielno.pl ; qmina@mieszkowice.pl ; um@miedzvzdro1e.pl ;
urzad@miroslawiec.pl ; um@morvn.pl ; mvsliborz@mvsliborz.pl
Sent: Friday, February 08, 2013 1:39 AM
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 08.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

I z 2 2013-03-2321:0:
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Prezydent
Miasta
Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.:94355I 510
fax: 94 35 23 769
e-roail:prezydents3'post.pl
www.kolobrrcg.pi

Kołobrzeg .M... lutego 2013r.

K-L.6140.1.1,2013.IV

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Adres e-mai i
soz@obrona-zwierzat.pl

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Odpowiadając na Państwa wniosek nadesłany drogą mailową w dniu 08.02,2013r.o
udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", Wydział Komunalny - Referat Lokalowy
przekazuje następujące informacje:

1. Od dnia 01.12.2010r. do dnia 30.11.2013r. Wykonawcą, z którym Gmina Miasto
Kołobrzeg ma zawartą umowę na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt jest Stowarzyszenie Wspierania l Rozwoju Schroniska Dla Zwierząt w
Kołobrzegu „REKS" z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. VI Dywizji Piechoty 60. Do
obowiązków w/w Wykonawcy należy między innymi zapewnienie opieki
zwierzętom przebywającym w schronisku oraz wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

2. Ilość utrzymanych bezdomnych zwierząt (psów) na koszt Gminy Miasto
Kołobrzeg wg stanu na dzień 31.12.2012r. wyniósł 136 szt.

3. Ryczałtowa wartość umowy wynosi 702 000,00 zł. Wynagrodzenie wypłacane jest
w równych ratach miesięcznych w wysokości 19 500,00 zł.

Z poważaniem

Opracował: Wydzi,at
'

pmunalny - Referat Lokalowy,
538, e-mail: mlśierzegą@t

" H
l Sierż^gapodinspektor ds. lokali użytkowych i garaży, tel.

jkplODYzeg.pl
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URZĄD GMINY

ul. Trzebiatowska 48A
78-100 K O Ł O B R Z E G

Kołobrzeg, dnia 11.02.2013r.

Nr OC-6140.3.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

JĘDRZEJÓW

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.02.2013 r. o udzielenie informacji
publicznej informuję, co następuje:

Ad.l. Umowa zawarta była ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju
Schroniska dla Zwierząt „REKS" w Kołobrzegu.

Ad.2. Na koszt Gminy wyłapano i utrzymywano w 2012 roku 18 psów.

Ad.3. Ogólny koszt realizacji całego zadania w roku 2012 to kwota 10.796,70 zł
Jednorazowo za umieszczenie i zabiegi opłata zryczałtowana za przyjęcie
jednego psa 615 zł brutto

Opłata za wyżywienie psa - 10 zł + VAT za każdy dzień, naliczana od dnia
następnego po dniu przyjęcia psa do schroniska do dnia opuszczenia schroniska.
Rozliczenie następowało z dołu , w okresach miesięcznych płatne za
rzeczywistą liczbę dni pobytu psa w schronisku w danym miesiącu.



Urząd Miejski
w Koszalinie

OA-I-3.1431.13/2013MR Koszalin dnia 12-02-2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
28-300 Jędrzejów {woj. Świętokrzyskie)
UL l i listopada 29

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 lutego 2013 r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
» skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w Koszalinie uprzejmie
informuję co następuje:

1. Wykonywanie opieki nad zwierzętami i ich wyłapywanie w 2012 roku Gmina Miasto Koszalin
powierjryte organizacji pozarządowej - Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział
w Koszalinie przy ulicy Władysława Andersa 24.
Realizację zadań opieki nad zwierzętami Koszaliński oddział TOnZ wykonuje na podstawie podpisanej
umowy po ogłoszeniu przez UM w Koszalinie otwartego konkursu ofert { podstawa prawna; art. 11
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D?, U. z 2010 r.
Nr 234, póz, 1536 ?e zm.). W ramach ymowy prowadzone jest schronisko dla zwierząt w Koszalinie
oraz wyłapywanie zwierząt bezdomnych,

H. Zbiorcze dane o ilości zwierząt w schronisku w 2012 roku:

- Itość wyłapanych zwierząt [psów - 585 szt, kotów -227 szt.)
Ilość utrzymywanych zwierząt w schronisku średnio w miesiącu: (psów 240 szt., kotów 78J
Ilość przeprowadzonych adopcji (psów - 544 szt., kotów-132 szt.}

- Ilość wysterylizowanyeh i wykastrowanych (suk, psów) - 165 szt,
- Ilość wysterylizowany* (kocic, kocurów) - 462 szt.

III. Z budżetu Koszalina w 2012 roku wydano na utrzymywanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt
kwotę w wysokości 570 tyś zł. Jest to wsparcie dla zadania realizowanego przez TOnZ. Odbywa się to
w ramach przyznanej dotacji budżetowej dla stowarzyszenia statutowo zajmującego się ochroną
zwierząt Płatność za utrzymywanie zwierząt w schronisku realizowana jest co miesiąc zgodnie
t podpisaną ymową i corocznie ustalana w oparciy o udokumentowane, faktyczne i niezbędne koszty
utrzymania schroniska.
W ramach przydzielonych środków finansowych organizowana jest również sterylizacja i kastracja
zwierząt bezdomnych w schronisku oraz kotów wolno-żyjących w mieście. Koszt w/w zabiegów
weterynaryjnych w 2012 roku wyniósł 67,500 zł.

Driad Miejski

i «'•'.. '*-!&!*.'. WS 8600



loundcube Webmail :: informacja publiczna

Temat informacja publiczna
Nadawca <komunalka@kozielice.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 19.02.2013 13:55

http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..
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• bezdomne zwierzeta.doc (28 KB)



Gmina Kozielice Kozielice, dnia 19.02.2013r,
Kozielice 73

GKD.1/2013

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
Jędrzejów (woj. Świętokrzyskie)

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 08.02.2013r. w
sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ich wyłapywania informuję, że
- w 2012r. na terenie Gminy Kozielice nie było przypadków zgłaszania i wyłapywania
bezdomnych zwierząt.
-Gmina nie ma podpisanych stałych umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
-W 2012r. Gmina Kozielice nie poniosła kosztów na realizacje w/w zadania.



Roundcube Webmail:: Gmina Krzęcin- informacja publiczna http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.

Temat Gmina Krzęcin- informacja publiczna
Nadawca inwestycjel <inwestycjel@o2.pl> fOUDOCUOS
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 13.02.201309:18

Witam,

Gmina Krzęcin w odpowiedzi na otrzymany wniosek informuje:

ad 1) Gmina Krzęcin podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Firmą PAJMA z Gorzowa
WLKP
ad 2) Wyłapano 7 psów i 3 koty
ad 3) Forma płatności ryczałt, ogółem 8. 135,15 zł za rok 2012r.

Z poważaniem

Inspektor UG

Jacek Skrzypiński

l z l 2013-03-23 20:3



Lipiany, 12.02.2013r.

ROA-Ś.6140.2.2012

STOWARYSZENIE OBRONA
ZWIERZĄT w Jaworznie

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję, że:

1) w 2012 roku Gmina Lipiany nie posiadała podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Doraźne zlecenia na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt wykonywała dla nas firma Animal Control Zbigniew
Kosewski, adres: ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police oraz Straż Międzygminna
z siedzibą w Pyrzycach, która złapane zwierzęta przekazywała firmie Animal
Control. Zwierzęta docelowo trafiały do Hotelu dla Psów i Kotów
prowadzonego przez Zbigniewa Kończaka, adres: Sierakowo 1, 72-004
Tanowo,

2) w 2012 roku zlecono tylko wyłapywanie bezdomnych psów. Ogółem złapano
14 psów i wszystkie trafiły do Sierakowa,

3) łączny koszt zadania wyniósł - 8.725zł. z czego 1.498 zł. to płatności za rok
2011. Forma płatności za opiekę, to jednorazowe opłaty za transport
i hotelowanie psów w Sierakowie.

Z poważaniem
gł. specjalista ds. gospodarki
wodnej i ochrony środowiska

Krzysztof Siemaszko

tel. (91) 5641 -049 w. 108



Roundcube Webmail:: Wysyłanie wiadomości e-mail: BOZ Jaworzno http://www.obrona-zwierzat.pywebmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Wysyłanie wiadomości e-mail: BOZ Jaworzno
Nadawca <srodowisko@lipiany.pl> fOUOOCUOC
_. ... . .,. , , , Free webTiat! for the rrasses
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.02.2013 10:18

• BOZ Jaworzno.doc (36 KB)

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
BOZ Jaworzno

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać
wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail,
aby określić obsługę załączników.

l z l 2013-03-2320:1



BURMISTRZ ŁOBZA Łobez dnia 19-02.2013 r.

73- 1 50 ŁOBEZ STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. Niepodległości 13 ul j l Listopada 29,

woj. świętokrzyskie
28- 300 Jędrzejów

IK.1431.2.2013.PD

Burmistrz Łobza odpowiadając na wniosek z dnia 8 lutego br. o udzielenie informacji

publicznej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuje:

1. Gmina Łobez ma zawartą na 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 2012 roku Gmina Łobez przekazała do schroniska w Białogardzie dwadzieścia

cztery porzucone psy za co zapłaciła 20400 zł. Jednorazowy koszt umieszczenia psa w

schronisku do 31 marca 2012 r. wynosił 700,00 zł, a od l kwietnia 2012 roku wynosił

1000 zł. Ponadto zapłaciła schronisku 5 000 zł na pokrycie kosztów przetrzymywania

zwierząt.

3. Zakupiono i ustawiono na terenie miasta Łobez kolejny domek dla bezdomnych kotów

za kwotę 374,50 zł.

4. Zakupiono karmę dla bezdomnych kotów za kwotę 676,66 zł.

5. Sfinansowano opracowanie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Łobez" za 3075 zł.

6. Całkowity koszt realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2012 r.

wyniósł 38 315,05 zł, z czego za wykonywanie doraźnych usług weterynaryjnych dla

bezpańskich zwierząt zapłaciła Gmina 8788,89 zł Spółce Cywilnej EKO-WET

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

Ponadto zakupiono gniazdo dla bociana za 500 zł oraz umieszczono jednego bociana w azylu

dla ptaków pokrywając jego koszt leczenia w wysokości 625 zł.

Z p o w a ż a n i e m :

(T) Adresat
17

2- aa'(IK) mgr m^eusz Kabatmgr
ZASTlfrCA BURMISTRZA



Roundcube Webmail :: Informacja publiczna- Gmina Malechowo http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat Informacja publiczna- Gmina Malechowo
Nadawca Lucyna Siwek - UG Malechowo <przyroda@malechowo.pl> fOUOOCUQ0
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 11.02.2013 12:22

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 08.02.2013 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 2012 r. r. nie zawierał umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt. Gmina w 2012 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.

Gmina nie posiada własnych schronisk dla bezdomnych zwierząt. Mamy podpisaną umowę ze
schroniskiem w Kołobrzegu. Koszt umieszczenia jednego psa w schronisku ryczałtowo w 2012 r. wynosił
615,00 zł brutto oraz 12.30 zł brutto za każdy dzień pobytu przewiezionego zwierzęcia .

W 2012 r. zostało zgłoszone 30 przypadków bezdomnych zwierząt (psy). Koszty opieki nad

zwierzętami wyniosły - 27 465,00 zł.

Pozdrawiam
Lucyna Siwek
Urząd Gminy Malechowo
76-142 Malechowo
tel. (094)3140578
www.malechowo.pl

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o
powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

l z l 2013-03-23 19:5:



Roundcube Webmail:: Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej. http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail& action=prin..

Temat Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Nadawca Magdalena Osińska - Śliwa

<ochrona.srodowiska@manowo.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Odpowiedź do <ochrona.srodowiska@manowo.pl>

Data 15.02.2013 08:26

foundcube
free

Manowo, dnia 15.02.2013 r.

OS.6140.1.2013.MOS

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na zapytanie o sposobie i skutkach wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, Urząd Gminy
Manowo informuje:

1. W 2012 roku Gmina Manowo informuje, że w dniu 02.01.2012r. nawiązaliśmy współpracę ze
Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „Reks"
z siedzibą w Kołobrzegu gdzie umieszczamy wyłapane zwierzęta. Doraźne zlecenia - „Prywatna Praktyka
Weterynaryjna" z siedzibą w Koszalinie, lekarz weterynarii Błażej Orczynski.

2. W 2012 r. zlecono wyłapanie 11 szt. psów za kwotę 6.765 zł.

3. Forma płatności przelew, jednorazowe umieszczenie w schronisku zwierzęcia wynosiło 500,00 zł plus
podatek VAT, opłata dzienna w 2012 roku wyniosła 1.235 zł

Wójt Gminy Manowo

Roman Kłosowski

Pozdrawiam

Magdalena Osińska - Śliwa
Inspektor ds.ochrony środowiska
tel: 94 318 32 70 fax: 94 318 32 89

Urząd Gminy Manowo
Manowo 40
76-015 Manowo
NIP: 669-14-62-739

I z l 2013-03-23 21:01
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Urząd Gminy Marianowo
ul. Mieszka 11, 73-121 Marianowo
woj. zachodniopomorskie

1 Nipa854-ii636328296 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
KRS: 0000292939
ul. 11 listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

Nasz znak:GW.6140.5.2013

Marianowo, 14.02.2013 r.

Zgodnie z art. 13 ust. l oraz art.14 ust. l ustawy z dnia 6 września 200Ir. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198, ze zm.), odpowiadając na
wniosek otrzymany w dniu 08.02.2013 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej,
poniżej udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina Marianowo w 2012 r. miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich
zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z firmą „ANIMAL CONTROL" w Policach ul.
Piaskowa 86/6.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r.?

W roku 2012 wyłapanych zostało 11 bezdomnych psów.

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej
ewidencji zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

W roku 2012 koszt realizacji całego zadania wynosił 5 845,00 zł brutto.
Kwota ta obejmuje koszty wyłapywania zwierząt, transportu i ich hotelowania.

Zgodnie z wnioskiem, odpowiedź zostaje udzielona w formie listownej.

Otrzymują: Wófrr GMINY
1. Adresat ^^
2. A/a BIŹjbLta kink



loundcube Webmail:: Informacja puliczna - GMINA MIELNO http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

2.f A t i « - U o

Temat Informacja puliczna - GMINA MIELNO
Nadawca Robert Pyć <r.pyc@gmina.mielno.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 22.02.2013 11:49

roundcube
Fam wet;-'";iH ••<:.'. -.:••<•- *t&8Mt ^'^-f

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8.02.2013 r. poniżej informuję:

ad 1.
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Straż Gminna. Opiekę zapewnia Schronisko w Kołobrzegu.

ad 2.
W 2012 r. wyłapano 13 psów. Na koniec roku utrzymywanych psów w Schronisku było 2. ( adopcje)

ad 3.
Koszt realizacji zadania 19.372,5 zł
Opłaty:
- jednorazowe za przyjęcie psa
- stałe za wyżywienie psa

Z poważaniem
Robert Pyć - gł. spec. ds komunalnych i ochrony środowiska
U.G Mielno



Mieszkowice, dnia 17.02.2013r.

GP.1431.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
(woj. Świętokrzyskie)

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 08 lutego 2013r.
informuję, iż:
Ad 1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mieszkowice oraz zapewnienie
im opieki weterynaryjnej w 2012r. odbywało się na podstawie zawartej umowy z firmą
„Animal Control" z Polic.
Ad 2. w 2012r. z terenu gminy Mieszkowice wyłapano i utrzymywano 11 bezpańskich psów.
Ad 3. koszt realizacji tj. wyłapania, transportu i umieszczenia zwierząt w schronisku oraz
zapewnienia im opieki w 2012r. wyniósł 8 270,00 zł.

ndrzej Salwa



Dundcube Webmail :: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacj... http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Temat odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji f*$L.
publicznej roundcube % f
Klaudia Szach <um klaudias7arh(ćDmipri7V7droip.nl> Free »v»::;rra. ' = , ( • . ! « . assat ^̂  'Nadawca Klaudia Szach <um_klaudiaszach@miedzyzdroje.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 15.02.2013 13:19

• OOl.jpg (60 KB)

Witam serdecznie,
W załączeniu przesyłam odpowiedz na udzielenie informacji publicznej

Pozdrawiam
Klaudia Szach-Matuszewska
Urząd Miejski w Międzyzdrojach.
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Mirosławiec, dnia 12.02.2013 r.

Or. 1431.8.2013.MK

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz. U. Nr 1 12 póz. 1 198 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 8 stycznia 2013 r.

udzielam odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Gmina i Miasto Mirosławiec w 2012 r. nie posiadała i nie udzielała doraźnych zleceń na

wyłapywanie bezdomnych zwierząt, natomiast w zakresie wyłapywania i zapewnienia

wyłapanym zwierzętom opieki ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt w

Białogardzie od 15 lutego 2010 r. do 31 października 2013 roku.

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

na koszt gminy w 2012 r.?

W roku 2012 do schroniska oddano 4 psy, a dla 3 psów Gmina samodzielnie znalazła

nowych właścicieli.

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę

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

zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

Koszt jednostkowy wyłapanie i umieszczenie l psa w schronisku to: 700 zł w 2012 r.

1000 zł w 2013 r,

Ponadto gmina wpłaciła 5000 zł na funkcjonowanie ( modernizacja itp. ) schroniska w 2012 r

i wpłaci 10 000 zł. w roku 2013, Kwoty te są zgodne z podpisanym aneksem do umowy

z dnia 1 5 lutego 20 1 0 r. Aneks wszedł w życie we wrześniu 20 1 2 r.

Z poważaniem
Sprawę prowadzi:
Monika Kadzią.
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego.
lei: +48 67 259 62 64:tax: +48 67 259 61 88
e-mail: m.kcdzia -ffmiroslawiee.pl

irtraon Cm •» Miasto

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec
Ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

NIP 765-160-34-18 REGON: 570791508
Nr konta bankowego: 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020



BURMISTRZ MORYNIA
Plac Wolności l Moryn, dnia 20 maja 2013r.

74-503 MORYŃ

GMOS.6140.5.2013 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

28-300 Jędrzejów

ul. 11 Listopada 29

woj, świętokrzyskie

Pot, wniosku o udzielenie informacji publicznej

Odpowiadając na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej informuję
jak niżej:

1. Gmina Moryń nie miała zawartej w roku 2012 stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zdarzały się pojedyncze zlecenia
dla Firmy „ Animal Control" Kossewski Zbigniew z siedzibą Police,
ul. Piaskowa 86/6 na wyłapywanie, transport oraz opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami w przypadkach szczególnie zagrażających
bezpieczeństwu osób i zwierząt, które zgodnie ze zleceniami miały być
umieszczane w schronisku dla zwierząt. Wg uzyskanej informacji od
Pana Kossewskiego miał on podpisaną umowę na przyjmowanie
bezdomnych zwierząt ze schroniskiem w Szczecinie, do którego miał
dostarczać odłowione zwierzęta z Gminy Moryń. Wg informacji
pozyskanej od Pana Kossewskiego posiadał on zezwolenie na stosowanie
urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt ( klatka, poskrom dla psów)
oraz odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

2. W 2012r. z terenu Gminy Moryń odłowiono 6 szt. psów
3. Łączny koszt realizacji zadania na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w

2012 r. wyniósł - 880zł. Płatność była dokonywana na dowód wypłaty
lub na wskazane konto. Opłata za odłowione zwierzę była jednorazowa.
Obejmowała ona odłowienie zwierzęcia, transport i koszt jego
utrzymania).

4. W 2013r. została podpisana umowa ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w Trzciance, ul. Konponickiej 62.

R M I S T R Z
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Nasz znak: RÓG 6140,10.2013.DM

Fani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów, (woj. świętokrzyskie)

2 f

Data: 8 luty 2013 r.

Odpowiadając na wniosek z dnia 8 lutego 20!3 r., przesłany do lut. Urzędu drogą
mailową w dniu 8 lutego 2013 r., o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" w 2012 r.,
przewidzianego ustawać ochronie zwierząt - uprzejmie informuję, że:

1) Gmina Myślibórz miała zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. zo.o. z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Celnej 21, na wyłapywanie
i przetrzymywanie psów z terenu miasta i gminy Myślibórz.

Wysokość wynagrodzenia za wykonywane prace w 2012 r. nie przekroczyła kwoty 22.501,66 zł
brutto. Koszt przetrzymywania i wyżywienia jednego psa w przytulisku wynosił 3,50 zł
brutto/dobę.
Zapłata za wykonywanie przedmiotu umowy dokonywana była co 2 miesiące przelewem na
rachunek wykonawcy prac, na podstawie zestawienia kosztów poniesionych na utrzymanie psów
na terenie przytuliska, zawierającego koszty utrzymania psów i opieki weterynaryjnej,
oraz na podstawie wystawionej faktury V AT.

2) Gmina Myślibórz miała zawartą umowę z Panem Zbigniewem Kossewskim, prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą „Animal Control" z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej
86/6, na wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt (psów) na terenie miasta i gminy
Myślibórz.
W analizowanym roku, Gmina Myślibórz nie korzystała z usług wyżej wymienionej firmy.

3) Zestawienie danych o ilości zwierząt (psów) utrzymywanych w przytulisku:

Miesiąc
I
U
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X
XI
XII

2012 r.
15
16
14
14
16
15
14
16
16
15
14
13

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

U/'
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URZĄD GMINY NOWE WARPNO
Pl. Zwycięstwa l

72-022 Nowe Waipno
NIP 851-00-18-463
tel. (091) 31-29-662

Och. 6122.02.2013.HG
Nowe Warpno, dnia 14.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 08.02.2013 w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nowe
Warpno uprzejmie informuję, iż w celu prawidłowej realizacji zadania, które wynika z przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DzU. tj. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z
późn.zm.) podjęliśmy wspólnie z gminą Dobra, Police i Kołbaskowo inicjatywę zmierzającą do
budowy schroniska dla zwierząt.
Rada Miejska w Nowym Warpnie w dniu 27 lutego 2008 r podjęła Uchwałę Nr XV/092/2008 w
sprawie przekazania Gminie Dobra zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy Nowe Warpno. W uchwale wyraża się zgodę na przekazanie Gminie
Dobra zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy na
podstawie porozumienia zawartego przez Wójta Dobrej oraz Burmistrza Nowego Warpna.
Porozumienie takie zawarte zostało w dniu 04 kwietnia 2008 r. Realizacja zadania polegającego na
zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowe Warpno będzie wykonywana
przez Gminę Dobra poprzez wybudowanie i prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Wykonana została dokumentacja projektowa schroniska dla
bezdomnych zwierząt i w dniu 06 marca 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty
budowlane. Międzygminne schronisko dla psów i kotów powstanie w miejscowości Dobra. W
ramach inwestycji powstaną trzy budynki dla zwierząt, obiekty w których zwierzęta przechodzić
będą kwarantannę. Projekt przewiduje również budowę obiektu socjalnego. Łącznie w schronisku
będzie miejsce dla blisko 170 zwierząt.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. l la ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn.zm.) Rada Miejska w Nowe Warpno w
dniu 28 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę Nr XX/140/2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe
Warpno w roku 2012"(Dz.W. Nr 2155 z późn. zm.).

Ponadto informuję, że Gmina Nowe Warpno nie posiada stałej umowy na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z uwagi na otrzymywane pojedyncze zgłoszenia. Gmina udziela
pojedynczych zleceń na wyłapywanie zwierząt współpracując z Polickim Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami. Zgłoszenia bezpośrednio kierowane są do "ANIMAL CONTROL" Zbigniew
Kossewski, Police ul. Piaskowa 86/6. W roku 2011 udzielono zlecenia na wyłapanie dwóch
bezdomnych psów a w roku 2012 trzech psów i siedmiu kotów.

W roku 2012 udzielono zlecenia na wyłapanie dwóch bezdomnych psów i siedmiu kotów.
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 520,00zł Płatność została dokonana przelewem po
wystawieniu faktury.

Burmistrz Gminy
Nowe Warpno



MffiJSKI W NOWOGARDZIE
Plac Wolności l

72-200 NOWOGARD
woj. zachodniopomorskie

GKMiOŚ.6140.11.2013.KZ

Nowogard, dnia 7 marca 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji
publicznej wyjaśniani:

1. W roku 2012 z terenu naszej gminy odławiane były zwierzęta na podstawie
doraźnych zleceń. Zlecenia te były kierowane do następujących podmiotów:
„AnimalVet" w Nowogardzie, Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka" w Sikorkach,
„Animal Control" w Policach. Zwierzęta te były odławiane i umieszczane
w Komunalnym Schronisku dla Zwierząt w Sosnowicach.

2. W ubiegłym roku w wyniku interwencji odłowiono 44 zwierzęta.
3. Koszt realizacji powyższych zadań wyniósł 20.000,29 zł - za usługę odłowienia

i transportu do schroniska oraz 43.278,54 zł - za opiekę weterynaryjną, utrzymanie,
przygotowanie do adopcji w schronisku dla zwierząt.

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

B U F

Roner

T R Z

Czapla



loundcube Webmail :: Maił http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

Nadawca RiGMK <rigmk.gm@nowogrodekpomorski.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 12.04.201309:15

roundcube
Fre«s wwtT.j; "/':h;;> rnassft* ~" ->'

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2013 r. o udzielenie
informacji publicznej, wyjaśniam co następuje:
1. W roku 2012 Gmina Nowogródek Pomorski nie posiadała stałej
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Psy wyłapywane
były doraźnie .
2. Wyłapano 13 szt. psów
3. Koszt wyłapania 2500 zł. Wszystkie psy przekazano do adopcji.
Gmina współpracuje z Fundacją Przyjaciele Czterech Łap w
Rokitnie .
Za opóźnienie w przekazaniu informacji przepraszam.

Danuta Dzikowska
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski



Roundcube Webmail:: Informacja publiczna - Gmina Osina http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.

2.T O
Temat Informacja publiczna - Gmina Osina

Nadawca Piotr Piwko <oc@osina.pl> fOUnOCUDC
Odbiorca Emilian Pisarek <sekretarz@osina.pl>, <soz@obrona-

zwierzat.pl>
Data 11.02.2013 07:54

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję, że:
1. W roku 2012 Gmina Osina posiadała stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów) ze
schroniskiem dla zwierząt w Białogardzie. Umowa obejmowała również umieszczanie zwierząt w schonisku.
2. W roku 2012 Gmina Osina przekazała do schroniska dla zwierząt 8 bezdomnych psów wyłapanych z
tereny gminy.
3. Całkowity koszt zadania wyniósł w roku 2012: 11 700 złotych (słownie: jedenaście tysięcy siedemset
złotych). Na powyższą sumę składają się opłaty jednorazowe za wyłapanie i umieszczenie w schronisku
8 psów (6 700 zł) oraz kwota 5 000 zł na utrzymanie kojców w schronisku.

Pozdrawiam
Piotr Piwko
Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony środowiska
Urząd Gminy Osina

l z l 2013-03-23 19:4:



Roundcube Webmail:: odpowiedź na wniosek o udzielenie informac... http://www.obrona-zwierzat.pywebmail/?_task=mail&_action=prin.
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roundcube
Temat odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji

publicznej z dnia 08.02.2013 r.
Nadawca <h.steciuk@ostrowice.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 13.02.2013 13:11

Ostrowice, 13.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa wniosek Urząd Gminy Ostrowice informuje, że:
1. Gmina posiadała w 2012 r. podpisaną umowę z Schroniskiem Dla

Bezpańskich zwierząt w Białogardzie, 78-200 Białogard ul. Zwycięstawa
58.

2. Koszt gminy w 2012 r.: wyłapano i umieszczono w Schronisku 6 psów na
kwotę 4.000,00 zł oraz zapłacono za świadczone usługi weterynaryjne
120,00 zł.

3. Opłata za umieszczenie w schronisku każdorazowo w dniu zabranego
psa. Koszty realizacji j.w.

Nadała
Helena Steciuk
Urząd Gminy Ostrowice
tel. 94 36 15 496

I z l 2013-03-23 20:4



URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
73-260 Pełczyce Rynek Bursztynowy 2

woj. zachodniopomorskie

RRO.6140.2.2013 Pełczyce, dnia 12.02.213 r.

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na pismo z dnia 8 Lutego 2013 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" informuję, że:

1. Gmina posiada umowę z przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt, ul. Młyn Leśny 2, 74-320
Barlinek na wyłapywanie, transport lub oddanie do adopcji bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Pełczyce oraz umowę z Hotelem dla Psów i Kotów Sierakowo l, 72-004 Tanowo.

2. W 2012 roku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce wyłapano 55 szt. psów i oddano do
adopcji.

3. Koszt realizacji zadania wyniósł 14.070 zł. - forma płatności jednorazowa za każdego
wyłapanego i przekazanego do adopcji psa.

B U R M I S T R Z

T\dr Mirosław Kluk

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Burmistrz
(95)7685038

burmistrz(a).pelczvce.pl

Z-ca Burmistrza
(95)7685038

wiceburmistrzfaipelczvce.pl

Sekretarz
(95)7685038

sekretarz@pelczvce.pl

Skarbnik
(95)7685061

skarbnik@.pelczvce.pl

Biuro Rady
(95)7685061

rada(oipelczvce.pl



URZĄD MIEJSKI
72-310_P}oty

Nr . .
woj. zachodniopomorskie

Płoty, dnia <2 Plutego 2013r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa wniosek dot. udzielenia informacji publicznej wyjaśniam co

następuje:

1. W 2012r. Gmina Płoty miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla zwierząt w Kołobrzegu na

przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Płoty.

2. W roku 2012 do Schroniska w Kołobrzegu przekazano 14 psów.

3. Koszt umieszczenia l psa w Schronisku wyniósł 615,00 zł jednorazowo oraz opłata dobowa za

utrzymanie psa w Schronisku w wysokości 5,00 zł za dobę.

BU

Otrzymują:

/T) Adresat

2. a/a

m



Roundcube Webmail:: PD: bezdomne zwierzęta - opieka http://www.obrona-zwierzat.pywebmail/?_task=mail&_action=prin.

Temat PD: bezdomne zwierzęta - opieka
Nadawca <k.bodo@polanow.eu> fOUHOCUDC
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 14.02.2013 14:15

kazimierz bodo
Przesłane przez: Kazimierz Bodo/UMPOLANOW w dniu 2013-02-14 14:13

Kazimierz Bodo/UMPOLANOW Do soz@obrona-zwierząt.pl

2013-02-1414:12 DW

Temat bezdomne zwierzęta - opieka

Witam.

W związku z zapytaniem w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Polanów, niniejszym udzielamy
informacji zgodnie z pytaniami;

1. Gmina Polanów posiadała w 2012 r. umowę ze schroniskiem na wyłapywanie i umieszczanie tam bezdomnych
zwierząt. Schronisko dla bezdomnych zwierząt - Małoszyce 1C, 84-300 Lębork, Sławomir Twardziak.
2. Wyłapano i umieszczono w schronisku w roku 2012 - 31 bezdomnych psów.
3. Koszty poniesione w 2012 r. Za umieszczenie jednego psa w schronisku - jednorazowa kwota wynosi 700 zł.
Łączne koszty z transportem wyniosły 30 tyś. zł.

Kier. Ref. Geodezji i Ochrony Środowiska

kazimierz bodo

l z l 2013-03-23 20:5^



URZĄ» MIEJSKI
ul. Stefana Batorego 3

fay nai-4Śi-is-32 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Nasz znak:OŚ.6140.14.2013.PB Police, 22.02.2013 r.

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 08.02.2013 r. przedkładani informacje
związane z ochroną zwierząt na terenie gminy Police.

Ad. l Gmina Police w 2012 r. miała stałą umowę na odławianie bezdomnych psów z Firmą
„Animal Control" z siedzibą z Policach przy ul. Piaskowej 86/6.

Ad.2 Łącznie w 2012 r. na terenie gminy Police odłowiono 140 psów.

Ad.3 Koszt odłowienia bezdomnych zwierząt oraz przewiezienia ich do miejsca kwarantanny
a następnie do Schroniska dla Zwierząt w Szczecinie wyniósł 32.400 zł. Koszt
przeprowadzania 14 dniowej kwarantanny wyniósł 51.800 zł. Koszt przekazania psów do
schroniska wyniósł 110.150 zł.

Zastępe^Buriftfttrza

mgr ind. Paweł Miłswstd



URZĄD MIEJSKI
w POŁCZYN'?F-Z D ROJU

Plac Womośri 3-a
78-320 Poiczyn-Zdrój

woj. zachodniopomorskie r. , v, ,. , . 01 A~ OA1-,Połczyn-Zdroj, dnia 21.02.2013 r.
OŚ. 1431.2.1.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 8.02.2013 r.
uprzejmie informujemy:

1. W roku 2012 przekazano do schronisk dla bezdomnych zwierząt łącznie 17 psów, w tym
16 psów zostało przyjętych do schroniska „Animals" w Białogardzie, a l do schroniska
„REKS" w Kołobrzegu.
2. Zwierzęta wymienione powyżej zostały przekazane na zasadzie
a) do schroniska w Białogardzie: na podstawie umowy;
b) do schroniska w Kołobrzegu: na doraźne zlecenie.
3. ze schroniskiem w Białogardzie rozliczano się stawką zryczałtowaną, natomiast opłata za
przyjęcie i pobyt psa w schronisku w Kołobrzegu została obliczona na podstawie
wykonanych zabiegów i czasu pobytu (pies po krótkim obycie w schronisku trafił do adopcji).
4. Dodatkowo w 2012 r. na koszt Gminy wysterylizowano łącznie 15 kotek, z tego
sterylizację 5 szt. opłacono w 2012 r. zaś pozostałe 10 szt - w roku bieżącym.
5. Łączne wydatki związane z realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt
wyniosły 12805,76 zł.

Z poważaniem

Otrzymują: zup.

- Adre_sat
- A/a ~ ZASTĘPCA BURMISTRZA



.ttp.://ww.w.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=get... http://www.obrona-z\vierzat.pl/webmail/?_task=inail&_action=get..

2. f

• : 'J"V: (l ':

Postomino, dnia 2013-03-07
GKOŚ 6140.1.3.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek z dnia 08 lutego 2013 r. w sprawie podania informacji

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

1. W roku 2012 Gmina Postomino przeprowadzała doraźne wyłapywanie zwierząt przy

udziale lekarza weterynarii.

W okresie tym 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 2012 objęto opieką 16 psów. Na koszt gminy utrzymywanych było 15 bezdomnych

psów.

3. Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 wyniósł ogółem 36.128,88 zł

w tym: opieka weterynaryjna 19.861,88 zł, sterylizacja, kastracja bezdomnych zwierząt oraz

uśpienie ślepych miotów 1.300,00 zł, zakup suchej karmy dla bezdomnych kotów 330,00 zł,

koszty umieszczenia bezdomnych zwierząt i utrzymanie w schronisku 14.637 zł.

Za opiekę weterynaryjną i koszty umieszczenia zwierząt w schronisku płacono jednorazowo

za wykonaną usługę.



(.oundcube Webmail :: Maił http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/? Jask=mail&_action=prin...
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Nadawca Beata Osińska <srodowisko@przelewice.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 01.03.2013 13:49

roundcube
Fra* WBtunwM ter >"'« maSM* "̂ »

-- Treść oryginalnej wiadomości --
Data:Fri, 01 Mar 2013 12:22:38 +0100

Nadawca:Beata Osińska <srodowisko(giprzelewice.pl>
Ad resat:soz@obrona-zwierzat. p

Udzielam odpowiedzi na zadane pytania:
Ad. l Gmina Przelewice nie posiada podpisanej stałej umowy na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, doraźnie korzystała z usług firmy
ANIMAL CONTROL i hotelu dla psów i kotów.
Ad. 2 w 2012 r. wyłapano 7 bezpańskich psów.
Ad. 3. - 2561 zł
pozdrawiam Beata Osińska - Urząd Gminy w Przelewicach



Roundcube Webmail:: Wykonanie zadania "opieka nad bezdomnym... http://www.obrona-zwier7at.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin.

Temat Wykonanie zadania "opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina Przybiernów

Nadawca Łukasz Chojnacki - Urząd Gminy Przybiernów
<lukasz.chojnacki@przybiernow.com.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 11.02.2013 14:50

Z P »łl'i

roundcube
Free «

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję że w 2012 r., Gmina Przybiernów
posiadała umowę z TOŻ ANIMALS z Białogardu na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
W 2012 r., wyłapano i zapewniono opiekę sześciu psom.
Koszt realizacji całego zadania w 2012 r, wyniósł 11.000 zł (jednorazowa opłata + ryczałt za utrzymanie kojców)
Pozdrawiam Łukasz Chojnacki - Urząd Gminy Przybiernów tel. 531 594 868

I z l 2013-03-23 20:0



74-200 Pyrzyce, Pla
Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 1 1 -go Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Nasz znak:IKiOŚ.1431.2.2013 Pyrzyce, dnia 18 lutego 2013 roku

nawiązując do pisma z dnia 08 lutego br. dotyczącego udzielenia informacji na temat

rozwiązań stosowanych przez nas w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad

bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, iż gmina Pyrzyce, zleca telefonicznie firmie

Animal Control Zbigniew Kossewski z siedzibą w Policach wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. Zleceń telefonicznych dokonuje w imieniu gminy Straż Miejska.

Ponadto informuję, iż w roku 2012 na terenie gminy Pyrzyce wyłapanych zostało 40

psów na łączną kwotę 9 860,00 zł.

. Burmistrza Pyrzyc

cz
NIK

Wytiz. Infrastruktury Korriunain»j
i Ochrony Środowiska



Z.F
URZĄD GMINY

78-331 RĄBINO Rąbino, dnia 12 łuty 2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Stosownie do wniosku z dnia 08 lutego 2013 r. o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Urząd Gminy informuję:
ad.l. W 2012 r. Gmina Rąbino nie miała podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. Doraźnie bezdomne psy odłowione z terenu naszej gminy wywożone były do
Schroniska „REKS" w Kołobrzegu oraz Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w
Szczecinku;

ad.2. W 2012 r. odłowiono i dostarczono do schroniska 5 bezdomnych psów;
ad.3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 3 050,00 ( słownie: trzy tysiące

pięćdziesiąt złotych 00/100). Opłaty uiszczone zostały w formie przelewu i stanowiły
jednorazową płatność za umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

woj

Otrzymują;
1. adresat
2. a/a



Loundcube Webmail :: Re: wniosek o udzielenie inf. publ. http://www.obrona- zwierzat.pl/webmail/? Jask=mail&_action=prin..

Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca Inwestycje UM Ręcz <inwestycje@recz.pl>
Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-

zwierzat.pl>
Data 18.04.2013 08:44

Z f

roundcube

Odpowiadając na zapytania o udzielenie informacji publicznej informuje:

1. gmina Ręcz w 2012 r. miała zawartą umowę na doraźne wyłapywanie bezdomnych zwierząt i
zapewnianie im opieki z Animal Control Zbigniew Kosewski z siedzibą przy ul. Piaskowej 86/6;
72-010 Police,

2. Wyłapanych i utrzymywanych na koszt gminy w 2012 r. przez powyższą Firmę były 3 psy; łączny koszt
wyniósł 798,00 zł

3. Koszty realizacji całego zadania jakie poniosła Gmina Ręcz na realizacje Programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w roku 2012 wynisły 10,000 zł są to koszty związane z utrzymywaniem ośrodka
adopcyjnego dla psów ( karma, opieka wet., osługa pracownika) prowadzonego przez ZUH Komunalnik Sp. z
o.o. jest to Spółka ze 100% udziałem Gminy Ręcz. W ośrodku tym przebywają bezdomne psy max. 6 psów,
które oczekują na adopcję przez mieszkańców Gminy Ręcz. Średni okres przebywania psów w tym ośrodku
wynosi ok. 5 miesięcy. W roku 2012 w tej formie zostało zaadoptowanych 8 psów bezdomnych psów.

Powyższą informacę przekazał:

Andrzej Hejza - Inspektor d/s ochrony środowiska w Urzędzie Miejskimw Reczu

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: inwestycie@recz.pl
Sent: Wednesday, April 17, 2013 2:10 PM
Subject: Fwd: wniosek o udzielenie inf. publ.

Państwa dzisiejsza odpowiedź nie czyni zadość naszemu wnioskowi z dnia 08.02.2013 r. (przesyłam
poniżej). Zapytanie dotyczyło roku 2012.

A. Lechowicz, SOZ

Original Message

Subject:wniosek o udzielenie inf. publ.
Date:Fri, 08 Feb 2013 01:58:54 +0100

From:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl>
To:<urzad@nowewarpno.pl>, <promocja@nowogard.pl>, <info@nowogard.pl>,

<sekretariat.gm@nowogrodekpomorski.pl>; <ug@osina.pl>, <ugostrowice@post.pl>, Pełczyce
<umig@pelczyce.pl>, <um@ploty.pl>, <um@polanow.pl>, <sekretariat@ug.police.pl>,
<urzad@polczyn-zdroj.pl>, <ug@postomino.pi>, <gmina@przelewice.pl>,
<sekretariat@przybiernow.com.pl>, <promocja@pyrzyce.um.gov.pl>, <ug@radowomale.pl>,
<rabino@zeto.koszalin.pl>, <recz@recz.pl>, <resko@resko.pl>, <sekretariat@rewal.pl>,
<ug_ryman@zeto.koszalin.pl>, <urzad@sianow.pl>, <siemysl@siemysl.pl>,
<ug„siemysl@post.pl>, <sekretariat@gminaslawno.pl>, <promocja@slawno.pl>,
<ug@slawoborze.pl>, <sekretariat@staradabrowa.pl>, <kancelaria@stareczarnowo.pl>,
<sekretariat@gmina.stargard.pl>, <urzad@um.stargard.pl>, <ug@stepnica.pl>,
<sekretariat@um.suchan.pl>, <boi@um.szc.pl>, <gminaszczecinek@wp.pl>,
<urzad@um. szczecinek. pl>
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Temat odpowiedź na wniosek

Nadawca straz.miejska@resko.pl <straz.miejska@resko.pl> fOUnOCUD0
_. .. . r~. * < Fre# w**b™T'an for t^e massA.5Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 08.02.2013 10:39

• straz_miejska.vcf (530 B)

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.02.2013 r. informuję, że:
1. Gmina Resko w 2012 roku miała podpisane umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
dwoma t i rmami;

- "Animal Control" Zbigniew Kossewski ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police,
- "Igmat" Krzysztof Śliwiński Policko 6A, 72-315 Resko.

2. W 2012 roku wyłapano 39 psów.
3. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się w kwocie 35 538,93 zł., a forma
płatności oparta była na bieżącej ewidencji.

Robert Bogdański
Komendant Straży Miejskiej w Resku
ul.Rynekl, 72-315 Resko
tel.91/39503w.40
fax.91/3972871
kom.531722308

l z i 2013-03-23 19:3.



URZĄD GMINY REWAL
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI l OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

OrA.1431.5.2013.KM Rewal, dnia 13 lutego 2013 r.

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

Dotyczy: intormacii dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W związku z pismem z dnia 08 lutego 2013 r., w sprawie informacji dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami na

terenie gminy Rewal uprzejmie informuję, iż wyżej wymienione zadania realizowane sq z dbałością o dobro zwierząt. Rada Gminy

w Rewalu uchwałą Nr XX/153/12 z dnia 27 marca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rewal w 2012 roku".

1. ODŁAWIANIE ORAZ ZABEZPIECZANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w (szczególności bezpańskich psów) na terenie gminy Rewal ma charakter stały

(w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń interwencyjnych dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności

chorych lub powodujących zagrożenie dla otoczenia) lub okresowy (przeprowadzane w przypadkach przebywania na danym

obszarze takiej ilości bezdomnych zwierząt, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dla utrzymania czystości i porządku).

Czynności związane ze stałym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt podejmowane są na pisemne bądź telefoniczne

zgłoszenie interwencyjne mieszkańców gminy, służb porządkowych lub z urzędu. Czynności związane z okresowym wyłapywaniem

bezdomnych zwierząt podejmowane są zazwyczaj dwa razy do roku w okresie przed sezonem letnim i po sezonie letnim, tj. w okresie

maj -czerwiec oraz wrzesień - październik. Informację o akcji zorganizowanej podaje się do publicznej wiadomości, przez

obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach, w prasie

lokalnej, poprzez zawiadomienie sołtysów miejscowości oraz przez umieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu,

co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania.

Wyłapywaniem objęte są zwierzęta bezdomne które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie

istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby pod opieką, której zwierzęta dotąd przebywały. Zwierzęta takie

są wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez Strażnika Gminnego, iż pozostają one bez opieki, swobodnie przemieszczają się

i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w gminie zajmuje się Straż Gminna w Rewalu. Wyznaczeni do realizacji niniejszego

zadania pracownicy Straży Gminnej odbyli szkolenie w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt (o czym świadczy uzyskane

zaświadczenie o szkoleniu wystawione przez Schronisko w Bydgoszczy. Wyłapane z terenu gminy bezdomne psy dla których nie udało

się ustalić właściciela, przekazywane są do schronisku w Kołobrzegu z którym gmina ma podpisaną stosowną umowę. Zwierzęta

umieszczone w schronisku w momencie ich przywiezienia podlegają następującym czynnościom i zabiegom:

a) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,

b) pomocy lekarsko-weterynaryjnej,

c) umieszczenia w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę.

Schronisko zobowiązane jest prowadzić na bieżąco ewidencję przyjętych oraz rozdysponowanych zwierząt bezdomnych oraz co

kwartał przekazywać pisemną informację w tym zakresie do Urzędu Gminy. Wyłapywane zwierzęta bezdomne, które zostaną przyjęte

do Schroniska na podstawie wspólnych ustaleń mogą być:

a) sterylizowane lub kastrowane przez lekarza weterynarii,

b) wydane nowym właścicielom lub opiekunom,

c) uśmiercane tylko w przypadkach uzasadnionych wyłącznie względami określonymi w art. 33 i 33a ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.).

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia umieszczonego w Schronisku, kosztem wyłapywania, transportu oraz jego

utrzymania, będą obciążani ich właściciele zgodnie z cennikiem usług i zasadami określonymi przez Wójta Gminy Rewal w decyzji



w sprawie obciążenia strony opłatami za schwytanie i umieszczenia psa w schronisku. Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku

ich wyłapania będą zwracane właścicielom po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz po uiszczeniu

opłat określonych w decyzji w sprawie obciążenia strony opłatami za schwytanie i umieszczenia psa w schronisku.

2. ZBIORCZE DANE

W 2012 r. z terenu gminy Rewal wyłapano 20 wałęsających się psów, z czego 6 zwierząt odwieziono do Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt w Kołobrzegu, ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg z którym gmina Rewal ma podpisaną umowę na.

W przypadku pozostałych zwierząt udało się ustalić właściciela. W sześciu przypadkach interwencja zakończyła się postępowaniem

mandatowym.

3. KOSZTY PONIESIONE W 2012 R.

Wyłapane psy przyjmowane są przez Schronisko za opłatą:

a) Za przyjęcie jednego psa - 615 zł brutto

b) Wpłata l O 000 zł brutto rocznie na utrzymanie psów

Kwota za przyjęcie psa obejmuje:

a) 14 dniowa kwarantannę,

b) Odrobaczenie, odpchlenie

c) Leczenie, szczepienia przeciwko wściekliźnie, szczepienia kompleksowe, sterylizację, kastrację oraz oznakowanie (mikro

czip)

Łączny koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 13690 zł brutto (słownie trzynaście tysięc^Nsześćset

dziewięćdziesiąt złotych).

Otrzymują:

1. STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

2. A/a

Prowadzący sprawę: Karolina Myroniuk, Podinspektor ds. ochrony środowiska

Tel. 91 38 49 017, email: srodowisko@rewal.pl
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Temat Fwd: udzielenie informacji publicznej
Nadawca w.mazewska@ryman.pl <w.mazewska@ryman.home.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 10.04.2013 07:48
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Oryginalna wiadomość

Od: w.mazewska@ryman.pl <w.mazewska@ryman.home.pl>
Do: soz@obrona-zwierząt.pl
Data: 2013-03-04 10:23
Temat: udzielenie informacji publicznej

Rymań, dnia 04.03.2013 r.

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"
przesyłamy odpowiedzi na postawione pytania:
Ad 1.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
- Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS"
ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard
Ad. 2
w 2012 roku zostało wyłapanych i umieszczonych w schronisku - 6 psów.
Ad. 3
Koszt realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - 4631,
zł
Jednorazowo za umieszczenie l zwierzęcia w schronisku - 500,00 zł

Z poważaniem !
Wiesława Mażewska
Inspektor Urzędu Gminy Rymań
7947 3583127 w. 31
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Sianów dma 08.02.201 3 r.
CJj,

OŚGN.1431. 2 .2013

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 08 lutego br. dotyczącego udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadań "opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianych ustawą o ochronie zyrienyif, Urząd Gminy

i Miasta w Sianowie odpowiada na zadane pytania:

Ad. l
Gmina Sianów ma podpisaną umowę z Ochotnicza Strażą Pożarną w Sianowie na

świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
i Miasta Sianów, które stanowią zagrożenie miejscowe i transport do schroniska oraz umowę na
świadczenie usług weterynaryjnych.

Ad. 2
W 2012 r. do schroniska dla bezdomnych zwierząt trafiło 20 psów.

Ad. 3
W 2012 r. Gmina Sianów w związku z opieką, wyłapywaniem \ umieszczeniem

bezdomnych zwierząt w schronisku poniosła koszty w wysokości ogółem 15.121,28 zł (kwota
dotyczy realizacji umów}' z OSP, usług weterynaryjnych oraz zakupu karmy i zakup klatek
transporterów dla bezdomnych kotów i psów),

z up. BURMISTRZA

Teresa Soi"
Sekretera Gmlny'ł Miasta
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Temat Re: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca UG Siemyśl <ug_siemysl@post.pl>

Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-
zwierzat.pl>

Data 12.02.2013 10:41

z r

roundcube
Fres webTiati for :ie rrassss

Wójt Gminy Siemyśl udziela odpowiedzi na zadane pytania:
ad. 1. umowa stała - Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt "REKS" w Kołobrzegu.
ad. 2. 6 psów.
ad. 3. koszty za 2012 r. - 4.145,00 zł - opłata na podstawie bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką.

Wójt
Marek Dołkowski

— Original Message —
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: ur2ad@nowewarpnQ.pl; promocja@nowogard.pl; info@nowogard.pl;
sekretariat.gm@nowogrodekpomorski.pl: ug@osina.pl: ugostrowice@post.pl: Pełczyce ; um@ploty.pl:
um@polanow.pl; sekretariat@ug.police.pl; urzad@polc2vn-zdroj.pl; ug@postomino.pl;
gmina@przelewice.pl; sekretariat@przybiernow.com.pl; promocja@pyrzyce.um.gov.pl; ug@radowomale.pl
; rabino@zeto.koszalin.pl; recz@recz.pl: resko@resko.pl: sekretariat@rewal.pl;
ug ryman@2eto.kos2alin.pl; ur2ad@sianow.pl; siemysl@siemysl.pl; ug siemysl@post.pl;
sekretariat@gminaslawno.pl; promocja@slawno.pl; ug@slawoborze.pl; sekretariat@staradabrowa.pl;
kancelaria@starec2arnowo.pl: sekretariat@gmina.stargard.pl: urzad@um.stargard.pl; ug@stepnica.pl;
sekretariat@um.suchan.pl; boi@um.S2C.pl; gminaszc2ecinek@wp.pl; urzad@um.s2C2ecinek.pl
Sent: Friday, February 08, 2013 1:58 AM
Subject: wniosek o udzielenie inf. publ.

Jędrzejów, 08.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

3. jaki był w 2012 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)?

I z 2 2013-03-23 20:2:
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Temat Wysyłanie wiadomości e-mail: Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt -Jędrzejów 02.2013r.

Nadawca Elżbieta Zakolska <elzbieta.zakolska@slawno.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.02.2013 12:07

• Stowarzyszenie Obrona Zwierząt -Jędrzejów 02.2013r..docx (15 KB)

Przesyłam odpowiedz na zadane pytania pozdrawiam Elżbieta Zakolska.

l z i 2013-03-23 20:2:



Sławno dn. 12.02.2013r.

GKI.6140.19.2013.EZ.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
28 - 300 Jędrzejów
ul. 11 Listopada 29

Odpowiadając na pytania informuję , iż :

Ad.1. Gmina Miejska w Sławnie ma podpisane umowy z :
- Lecznicą Zwierząt w Darłowie
- Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schronisko Zwierząt w Kołobrzegu

Ad.2. Na koszt gminy wyłapanych i utrzymywanych w schronisku było 4 szt. (psy).

Ad.3. Na utrzymanie i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wydatkowano kwotę 22 tyś. zł.
Płatność po otrzymaniu faktury.
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Temat informacja publiczna - opieka nad zwierzętami
Nadawca Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

<kierownikrssa@gminaslawno.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 19.02.2013 15:59

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.02.2013 r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", informuję, iż:

1. W 2012 roku Gmina Sławno miała podpisane umowę na świadczenie usług weterynaryjnych z
Lecznicą dla Zwierząt w Darłowie Mieczysław Bójkę, oraz umowę ze Stowarzyszeniem Wspieranie i
Rozwój Schroniska dla Zwierząt „Reks" w Kołobrzegu na umieszczanie w nim zwierząt;

2. w roku 2012 z terenu Gminy Sławno wyłapano i umieszczono w schronisku na koszt Gminy 5 psów;
3. w budżecie Gminy Sławno na 2012 rok na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowana była

kwota 20 tyś. zł., płatność za wykonane usługi płatna na podstawie wystawionych faktur.

Pozdrawiam, Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9; 76-100Sławno
adres e-mail: sekretarz@gminaslawno.pl
te/. 598106707
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Temat Udzielenie informacji publicznej

Nadawca <abajurski@slawoborze.pl> fOUOOCUOC
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.02.2013 09:03

Sławoborze 12.02.2013 rok.

AT.V.6140.2.2013

Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej
złożony w dniu 8 lutego 2013 w sprawie sposobu i skutków
wykonania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", Urząd Gminy w Sławoborzu uprzejmie informuje, że

- w roku 2012 posiadaliśmy stałą umowę ze Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt z siedzibą w Białogardzie, ul. Zwycięstwa 58,

- w roku 2012 przekazano do schroniska 36 szt. bezdomnych psów,

- w roku 2012 koszt realizacji całego zadania wyniósł 34.045.00 zł.

Opracował:

A.Bajurski 943647475

I z l 2013-03-2320:11
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BŚG.6140.2.2013.KA

Stara Dąbrowa, dnia 15,02. 2013 r.

Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
Jędrzejów

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

Na podstawie art. 4 ust. l, art. l O ust. l, art. 13 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 ze zm.) udzielam odpowiedzi na
niżej wymienione pytania:

Pytanie 1: Czy i z kim gmina miała w 2011 r stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na
wylapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

Odp.: W 2012 r. Gmina Stara Dąbrowa miała podpisaną umowę z firmą „Animal Control"
Zbigniew Kossewski z siedzibą w Policach na wyłapywanie, transport oraz opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.

Pytanie 2: Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub
utrzymy\vanych na koszt gminy w 2012 r. ?

Odp.: W 2012 r. z terenu Gminy Stara Dąbrowa wyłapano i przekazano pod opiekę 11
bezdomnych psów.

Pytanie 3: Jaki by! w 2011 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była fortna platności za
opiekę (jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczaltowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna) ?

Odp.: Koszt realizacji całego zadania w 2012 r. wyniósł 7 714, 00 zł
Forma płatności: każdorazowo za wyłapanie, transport oraz opiekę nad bezdomnym
pseni, na podstawie przedłożonego rachunku.

Z poważaniem

Z up. WCZUTA

: m?,. K a 7 ; l/-, r/, / u l i - r u c k

Otrzymują:
tySi adresat;
2. a/a.

"www.staradabrowa.pl
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loundcube Webmail :: odp http://www.obrona-zwierzat.pl/webmail/?_task=mail&_action=prin..

zr
Temat odp

Nadawca ochronamp <ochronasrodowiska@stareczarnowo.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 19.04.201308:44

Witaj Soz!

w odpowiedzi na wniosek o udzelenie informacji publicznej Gmina Stare
Czarnowo informuje: adl TAK -ANIAMAL CONTROL POLICE;AD2 IŁ WYŁAPANYCH
PSÓW -SZT 9; AD3 1717 ZŁ, PRZELEW 14 DNI

Pozdrowienia,
ochronamp
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Temat Informacja publiczna

Nadawca Jan Diaków UM Stargard Szczeciński
< j. diakow@um. starga rd.pl >

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 15.03.2013 14:40

roundcube
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• stowarzyszenie och. zwierz.2013.doc (37 KB)

Witam, w załączeniu przesyłam informację na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Jan Diaków
Z-ca Inżyniera Miasta
91-578-40-15



Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

Nasz znak: TI.II.W/6073-/1/13 Data:2013.03.15

W odpowiedzi na pismo uprzejmie informuję co następuje:

Ad. l wyłapywaniem bezdomnych zwierząt domowych z terenu miasta Stargardu
Szczecińskiego zajmuje się MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim - Zakład
Oczyszczania Miasta - odpowiedzialny kierownik

Ad .2 Zgodnie z art. l la znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy określiła w
drodze Uchwały Nr XVI/198/2012 Rady Miejskiej Stargardzie Szczeciński z dnia 27 marca
2012r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod
Póz. 1024) program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. W związku z powyższym uchwalony program ogranicza się do opieki nad zwierzętami
domowymi i gospodarskimi oraz zgodnie z art. l la ust.2 pkt.2 wolno żyjącymi kotami. W
związku z powyższym zwierzęta bezdomne trafiają do schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Kiczarowie 29 którego właścicielem jest Gmina Stargard Szczeciński. Natomiast zwierzęta
bezdomne które brały udział w zdarzeniach drogowych przewożone są do przychodni
weterynaryjnej współpracującej ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt a następnie
umieszczane są w schronisku. Natomiast zabłąkane zwierzęta gospodarskie zgodnie z
uchwalonym programem będą trafiały do fermy Agro firmy Witkowo w Zakładzie Sadowniczym
w Stargardzie przy ul. Gdyńskiej 7a.
Ponadto informuję że Gmina Stargard oraz Gmina Kobylanka na podstawie podpisanego
porozumienia również umieszczają swoje zwierzęta bezdomne w schronisku w Kiczarowie 29.
Średni stan utrzymywanych zwierząt to około 190 psów i około 68 kotów.

Ad.3 Koszt realizacji całości zadania w 2012 roku to 341.000 z ł , z tego 300.000 zł dotacji w 12
ratach na utrzymanie schroniska prowadzonego przez TOnZ w Polsce Zarząd Okręgu Szczecin ,
10.000 zł TOnZ w Polsce oddział w Stargardzie na opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz
31.000 zł na wyłapywanie bezpańskich zwierząt forma ryczałtu w 12 ratach po 2583 zł
miesięcznie.

Z poważaniem:

Jan Diaków
Z-ca Inżyniera Miasta
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Stargard Szczeciński, dn. 16.04.2013 r.

Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11-go Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Nawiązując do wniosku z dnia 8 lutego 2013 r. informuję, ze Gmina
Stargard Szczeciński w roku 2012 miała podpisaną umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim.

Równocześnie zgodnie z podpisaną w dniu 31 października 2001 r.
umową z Gminą Miasto - Stargard Szczeciński, której nieodpłatnie (na czas
nieokreślony) przekazano nieruchomość o powierzchni 0,55 ha celem
organizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt, Gmina Miasto zobowiązała się
do przyjmowania zwierząt do schroniska z terenu działania właściciela
i otaczania ich opieką zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.).

W roku 2012 schronisko w Kiczarowie przyjęło z terenu Gminy Stargard
Szczeciński 76 sztuk zwierząt.

Koszty poniesione w 2012 roku to:
> 4 800,00 zł - wyłapywanie i transport do schroniska,
> 2 000,00 zł - koszt budy i kojca dla psów w schronisku,

Z uwagi na fakt, że powyższa umowa nie obejmowała partycypowania
w kosztach utrzymania bezpańskich zwierząt przyjmowanych z terenu gminy
Stargard szczeciński, w roku 2013 Gmina Stargard Szczeciński zamierza
zawrzeć porozumienie międzygminne (z Gminą Miasto Stargard Szczeciński)
1 przekazać dotację celową w kwocie 50 000,00 zł na realizację w/w zadania.

Otrzymują:

Adresat

2. a/a

Kazimier. W1CS



- Kościuszki

AOŚ.6140.9.2013.AZ Stepnica, dnia 11.02.2013 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Nawiązując do pisma z dnia 08.02.2013 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej

dotyczącej problemu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stepnica, informuję iż;

- Gmina Stepnica posiada zawartą umowę na przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska

z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Amnimals" z siedzibą w Białogardzie przy ul.

Zwycięstwa 58,

- w 2012 r. nie przekazano żadnego psa do schroniska,

- na koszt gminy oraz Stepnickłego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt dokarmiane są koty

wolno żyjące na terenie Stepnicy (około 20-30 sztuk) oraz psy, które oczekują na adopcję,

- w 2012 r. przeznaczono na bezdomne zwierzęta około 8 000 zł, kwota ta przeznaczona

została na zakup klatek do czasowego przetrzymywania psów, sterylizację kotów, leczenie

weterynaryjne oraz dokarmianie bezdomnych zwierząt

WÓJT



Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

v/ Siwhamu Jędrzejów
•ul I--o:aorska 72

Nasz znak: OS.6140.1.2013 Data: 2013.02.11

W odpowiedzi na maił z dnia 8.02.1013 r. - wniosek o udzielenie
informacji publicznej w sprawie „ opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie" poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. W 2012 r. Gmina Suchań posiadała podpisaną umowę z Firma „ Animal
Control" ul. Piaskowa 86/6 w Policach na wyłapywanie i transport oraz
hotelowanie bezpańskich zwierząt.

2. W 2012 r. odłowiono na koszt gminy 7 psów.
3. Koszt realizacji zadania wyniósł 3 565,00 zł. W każdym przypadku

forma płatności za odłowienie i hotelowanie jednorazowa.

Z up. lURMJgTRZA
mgr Bartłorrijej D^bek

Zastępca Burmistrza
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Temat RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Kucharzyk Magdalena <mkucharz@um.szczecin.pl>
Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-

zwierzat.pl>

Data 10.04.2013 14:43
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Dzień dobry
W budżecie Miasta na 2012 r., na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Szczecinie zarezerwowana była kwota 600 0000 zł, na pogotowie interwencyjne:
105 000 zł oraz na znakowanie psów w mieście 100 000 zł. Zakład Usług Komunalnych,
z przychodów własnych dołożył do utrzymania Schroniska kwotę 863 281,67 zł.
Do podanych wcześniej informacji chciałabym dodać, iż w 2012 r. ogółem trafiło do
Schroniska 1571 psów oraz 358 kotów.

Pozdrawiam
Magda Kucharzyk

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
I Ochrony Środowiska

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:soz@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, April 09, 2013 4:58 PM
To: Kucharzyk Magdalena
Subject: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

Dzień dobry,

Dziękuję za odpowiedź.

Proszę jednak o uzupełnienie informacji o kwotę, jaką miasto wydało na opiekę nad zwierzętami.

Z poważaniem

A. Lechowicz, SOZ

On Tue, 9 Apr 2013 09:58:00 +0000, Kucharzyk Magdalena wrote:

Dzień dobry,
odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, co następuje:
Ad. l. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w Szczecinie ma charakter stały, interwencyjny.
Opiekę bezdomnym zwierzętom zapewnia Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
należące do Zakładu Usług Komunalnych będącym jednostką organizacyjną Miasta. W 2012 r.
ŻUK z ramienia Miasta podpisał umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą
Animal Control.
Ad. 2. Ilość zwierząt dostarczonych przez Animal Control do Schroniska - 586, w tym:
- 92 koty,
-494 psy.
Ad. 3. Koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt w 2012 r. wyniósł 43750 zł. Płatności za
usługę przekazywane były ryczałtowo, lx w miesiącu.
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Przepraszamy za wydłużony czas udzielenia odpowiedzi. Niestety pierwszy Państwa maił
został błędnie przekierowany.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Kucharzyk
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Szczecin.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)

tel. 607 171 458
www.obrona -zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU:
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939
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Temat Re: Fwd: wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca Bogdan Jojkan <b.jojkan@um.szczecinek.pl>
Odbiorca Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-

zwierzat.pl>
Data 16.04.201316:19

Z f 3?

roundcube
r '<:>-• n-e:;. ••;-,»: i ; r > •,":•:;

W dniu 2013-04-14 12:05, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt pisze:

Poniżej wniosek z dnia 08.02.2013 r., skierowany do Państwa Gminy.

A. Lechowicz, SOZ

Original Message

Subject:wniosek o udzielenie inf. publ.
Date:Fri, 08 Feb 2013 01:58:54 +0100

From:Stowarzyszenie Obrona Zwierząt < soz@obrona-zwierzat.pl>
To:<urzad@nowewarpno.pl>, <promocja@nowogard.pl>, <info@nowogard.pl>,

<sekretariat.qm@nowoqrodekpomorski.pl>, <ug@osina.pl>, <ugostrowice@post.pl>, Pełczyce
<umig@pelczyce.pl>, <um@ploty.pl>, <um@polanow.pl>, <sekretariat@ug.police.pl>.
<urzad@polczyn-zdroj.pl>, <ug@postomino.pl>, <gmina@przelewice.pl>,
<sekretariat@przybiernow.com.pl>, <promoc1a@pyrzyce.um.gov.pl>, <ug@radowomale.pl>,
<rabino@zeto. kosza lin. pl>, <recz@recz.pl>, <resko@resko.pl>, <sekretahat@rewal.pl>,
<ug ryman@zeto.koszalin.pl>, <urzad@sianow.pl>, <siemysl@siemysl.pl>,
<uq siemvsl@post.pl>, <sekretariat@gminaslawno.pl>, <promocja@slawno.pl>,
<ug@slawoborze.pl>, <sekretariat@staradabrowa.pl>, <kancelaria@stareczarnowo.pl>,
<sekretariat@gmIna.Stargard.pl>. <urzad@um.Stargard.pl>, <ug@stepnica.pl>,
<sekretariat@um.suchan.pl>, <boi@um.szc.pl>. <qminaszczecinek@wp.pl>,
<urzad@um. szczecinek. pl>

Jędrzejów, 08.02.2013 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przesłanie krótkiej odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na ankietę:
1. czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt i/lub zapewnianie im opieki?

- Urząd Miasta Szczecinek nie podpisywał z żadnym podmiotem stałej umowy jak również nie
zlecał (akcji jednorazowych) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

na terenie miasta w 2012 roku. Pojedyncze bezdomne zwierzęta ( psy) wyłapuje w
przypadku konieczności Straż Miejska w Szczecinka z siedzibą przy ul. Karlińskiej 15,

natomiast w przypadku skarg mieszkańców i zarządców na zbyt dużą ilość kotów i ich
rozmnażanie - wyłapywaniem zajmują się przeszkolone osoby zatrudnione do prac

porządkowych ( w ramach robót publicznych) przy użyciu specjalistycznej klatki "pułapki".
Wyłapane koty są przekazywane do schroniska w celu ich kastracji i sterylizacji z
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wytypowaniem do adopcji lub wypuszczenia na miasto i dokarmiania w ramach utworzonych
"kocich gniazd",

2. jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych na koszt
gminy w 2012 r.?

W 2012 roku do schroniska, które miasto wybudowało i oddało do użytkowania w 2009 roku
( schronisko prowadzi Spółka miejska PGK Szczecinek, ul, Cieślaka 6c, adres schroniska : ul.
Rybacka 7, 78-400 Szczecinek, tel. 094/711-01-00) trafiło 247 psów i 202 koty, duża część
tych zwierząt znalazła nowych właścicieli poprzez prowadzone adopcje. Na koniec 2012 roku
w schronisku znajowało się 86 psów i 196 kotów.

3. jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę (jednorazowa za
umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką,
inna)?

Koszt prowadzenia schroniska w 2012 roku wraz z zatrudnieniem osób, opłatami za media,
opieką weternaryjną, zakupem karmy oraz sterylizacjami i kastracjami zwierząt
wolnożyjących na terenie miasta wyniósł łącznie - 693.000 zł ( pieniądze przeznaczono z
budżetu miasta).

sporządził : Bogdan Jojkan
Wydział Komunalny
Urzędu Miasta Szczecinek
Plac Wolności 13
78-400 Szczecinek
tel. kont. 94/37141-18

Forma udzielenia odpowiedzi: listowna lub pocztą elektroniczną.

Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, póz. 1198).

Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o
powiadomienie nas o tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru
rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej).

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)
tel. 607 171 458
www.obrona-zwierzat.pl

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU:
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
KRS: 0000292939

Bogdan J o j k a n

U r z ą d Miasta Szczecinek
Pl . Wolnośc i 13
7 8 - 4 0 0 Szczecinek

te l . : 0943714118
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Ul. 11 Listopada 29

Jędrzejów 28-300

Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, póz. 1198 ze

zmianami) w związku z pismem z dnia 8.02.2013r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie

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

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Szczecinek przekazuje informacje.

1. Gmina ma podpisane umowy stałe z dwoma schroniskami na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom jest to schronisko „VET-AGRO" Serwis Trzcianka i schronisko „Reks" w Kołobrzegu.

2. Na terenie gminy Szczecinek w 2012r. wyłapano 6 psów, kotów brak, obecnie w schronisku znajdują

się 4 psy i 1 kot.

3. koszt realizacji całego zadania w 2012r. wyniósł 37032,53zł., przyjęto formę płatności ryczałtową opartą na

bieżącej ewidencji zwierząt przebywających pod opieką schroniska.

Otrzymują:

1. adresat;

2. a/a.
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Temat Odpowiedź na informacje publiczna z 08.02.2013

Nadawca Tadeusz Fabianiak <tadeusz.fabianiak@swidwin.pl> fOUnOCUOS
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.02.2013 08:47

• Biuro Ochr.Zwierz-.doc (18 KB)

Urząd Miasta Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

l z ł 2013-03-2320:1:



Swidwin, dnia 12.02.2013 r.

KOŚ.0717.1.1.2013 TF

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów (woj. Świętokrzyskie)

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2013 roku, Urząd Miasta
Swidwin informuje, że :

1. W 2012 roku zawarł umowę stałą z Gabinetem Weterynaryjnym
Swidwin, ul. Połczyńska 18, dot. świadczenia bezdomnym, chorym,
rannym (powypadkowym) zwierzętom błąkającym się na terenie
Miasta Swidwin usług weterynaryjnych, oraz zgłaszanych
przypadków przez mieszkańców.

2. W umowie zawarty jest zapis „Bezdomne zwierzęta będą przetrzy-
mywane w Lecznicy Zwierząt do momentu zgłoszenia się właścicie-
la lub przekazywane do schroniska dla zwierząt, z którym wykonawca umowy zawarł
odpowiednią umowę.
Ilość przetrzymywanych zwierząt w 2012 roku - 9 szt., przekazanych do schroniska
-3 szt.

3. Koszt realizacji umowy w 2011 roku wyniósł ok. 12.000,00 zł.



Z. P
GMINA ŚWIDWIN
Plac Konsty tuc j i 3-go Maja l

78n-3o£° ̂  l Da4u^cS Świdwin, 11.02.2013r.tel. 9436520-15ilb!. ;ax 9436bJbb3
NlP&72-2Q-23-812, REGOH 330920771

ROŚ.6140.8.2013

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na pismo z dnia 08.02.2013r. dot. informacji o realizacji
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami uprzejmie informuję, że na terenie
gminy Świdwin zadania w zakresie wyłapywania i dalszego postępowania ze
zwierzętami bezdomnymi są realizowane we właściwy sposób.
1. Gmina Świdwin nie posiada stałej umowy na wyłapywanie bezdomnych

zwierząt. Po otrzymaniu zgłoszenia o wałęsającym się bezdomnym zwierzęciu
(głównie psy) pracownicy Referatu Rolnego i Ochrony Środowiska oraz Straż
Gminna wyłapuj ą i przewożą zwierzę do schroniska.

2. Liczba wyłapanych bezdomnych zwierząt w roku 2012r. - 36 sztuk, z czego
9 psów zostało adoptowanych. Gmina Świdwin zachęca mieszkańców do adopcji
poprzez jednorazowy zakup karmy, a także sfinansowanie szczepień.

3. Całkowity koszt zadania w roku 2012r. wyniósł 33.750,77zł (słownie: trzydzieści
trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 77/100). Kwota ta obejmowała
wyłapywanie zwierząt i transport do schroniska, umiejscowienie i utrzymywanie
zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, adopcję (zakup karmy i szczepienia.

W dniu l stycznia 2011 r. (aneks do umowy z dnia 5 marca 2012r.) Gmina Świdwin
podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla
Zwierząt „Reks" w Kołobrzegu, ul. 6 Dywizji Piechoty 60. Umowa określa warunki
przyjęcia przez Schronisko bezdomnych psów wyłapanych na terenie gminy
Świdwin. Wyłapywane psy przyjmowane są do Schroniska za opłatą:
- 500,00 zł netto za przyjęcie jednego psa,
- 10 zł netto za wyżywienie psa, opłata naliczana za każdy dzień pobytu psa

w schronisku.
Kwota za przyjęcie psa obejmuje 14 dniową kwarantannę, odrobaczenie,
odpchlenie, leczenie, szczepienia przeciwko wściekliźnie, szczepienia
kompleksowe, sterylizację, kastrację oraz znakowanie (mikro czipy). Po okresie
kwarantanny dalsze postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi pozostaje w gestii
Schroniska.

Gmina Świdwin współpracuje z lekarzami weterynarii w kwestii leczenia
bezdomnych zwierząt głównie psów, łabędzi i bocianów.
Sporządził: Grzegorz Korol

Z poważaniem,
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Temat wniosek o udzielenie inf. publ.
Nadawca Elżbieta Myślicka <emyslicka@swierzno.pl>
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 20.02.2013 13:05

W odpowiedzi na wniosek z 8 lutego 2013 r. informuję;
Ad 1. W 2012 r. gmina Świerzno miała podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt i umieszczanie ich w
schronisku i zapewnienie im dalszej opieki w schronisku z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt
ANIMALS w Białogardzie.
Ad 2. W 2012 r. wyłapano i przekazano do schroniska 6 psów.
Ad.3. W 2012 r. koszt realizacji całego zadania wyniósł 4.200zł były to opłaty jednarazowe za umieszczenie psa
w schronisku.

Z poważaniem,
Myślicka Elżbieta
Referent

Urząd Gminy w Świerznie
72-405 Świerzno 13
tel. +4891 3832723 wew.19
fax. +48 91 38 327 23
e-mail: emyslicka(g).swierzno.pl
www.swierzno.pl
www.bip.swierzno.pl

Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusów 8029 (20130220)

Wiadomoć została sprawdzona przez program ESET Smart Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com



URZĄD GMINY ŚWIESZYNO

tel.
Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno, powiat koszaliński

. 94 316 01 20, fax 316 14 91, www.swieszyno.pl, ,giDiDa@swiŁ§zyiL2.-..i2!.

OŚ.6140.1.2012 Swieszyno, dnia 8 marca 2013 r

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Gminy Swieszyno odpowiadając na Państwa pismo przekazuje
następujące dane:

Ad.1. Gmina posiadała w 2012r. podpisaną umowę z Towarzystwem Ochrony
Zwierząt „Animals", Białogard ul. Zwycięstwa 58 na wyłapywanie, dowóz
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Ad.2. W 2012 roku wyłapano na terenie naszej gminy 10 bezdomnych psów.
Ad.3. Na realizację zadania wydatkowaliśmy z budżetu gminy kwotę 15400 zł.-
płacąc cenę ryczałtową 700,00 zł., natomiast od 1 06.2012 r. 1000,00 zł za 1
sztukę zabranego zwierzęcia do schroniska. Ponadto za gotowość do przyjęcia
bezdomnych psów z terenu gminy zapłaciliśmy 5000,00 zł
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Temat info świnoujście
Nadawca Rzecznik Prezydenta Świnoujścia fOUflOCUDC

<rzeCZnik@um.SWinOUJSCie.pl> F'ee «etiTia>! for :•« masses

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.02.2013 11:49

Pani Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej,przesytem następujące informacje :

Ad. l Gmina Miasto Świnoujście ma podpisaną umowę na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu z
Zachodniopomorskim Towarzystwem Praw Zwierząt z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Gatezyńskiego 49,

Ad. 2 informacje nt. zwierząt wyłapanych i utrzymywanych w schronisku :
rok 2012/2013
psy 24
koty 3
inne 4
psy przyjęcia 369
koty przyjęcia 272
inne przyjęcia 104
wydania
psy 379
koty 271
inne 101
stan na koniec roku 2012
psy 14
koty 4
inne 7

Ad. 3 koszt realizacji zadania :
340 000 ztotych za rok.

Mając nadzieję ,że poniższa informacja Panią zadowoli
Z pozdrowieniami

Robert Karelus
Kierownik Biura Informacji i Konsultacji Społecznych

l z l 2013-03-23 20:2i
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Temat Udzielenie informacji publicznej - Gmina Tychowo

Nadawca <k.piecuch@tychowo.pl> COUnOCUOC
_ ... ~ . , Free wełMiati for :ne rrass&sOdbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 12.02.2013 08:25

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 lutego 2013 r. o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o
ochronie zwierząt informuję, że:

1. Gmina Tychowo udzielała doraźnych zleceń w zakresie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Inspektoratowi-Towarzystwo Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie

2. W 2012 r. z terenu gminy wyłapano i przekazano pod opiekę TOZ-u "ANIMALS" 21 psów.

3. Łączny koszt realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniósł 18 tyś. zł. Płatność dokonywana
była każdorazowo po wykonaniu zlecenia przez TOŻ "ANIMALS".

Krzysztof Piecuch

Urząd Miejski w Tychowie
ul. Bobolicka 17
78-220 Tychowo
teł. 94 311 51 30 wew. 275
fax. 94311 5566

l z l 2013-03-23 20:0'
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Temat odpowiedz na wniosek

Nadawca GOSiR - Roman Winiecki <r.winiecki@ustronie- fOUnUCUOC
morskie.pl> Ftee *'»bT'api for *"« ^assss

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 12.02.201308:16

W odpowiedzi na e-maila z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej na
temat sposobów i skutków wykonywania zadania „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie „ przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję :
Ad. 1. W roku 2012 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy zajmowali się
przeszkoleni pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim a wyłapane
zwierzęta przekazywane były do Schroniska dla Zwierząt „Reks" w Kołobrzegu, z którym mamy
podpisaną umowę.
Ad.2. W roku 2012 przekazaliśmy do Schroniska 11 psów i 6 kotów.
Ad.3. Koszt realizacji całego zadania za rok 2012 wynosi 5.990,10 zł (jednorazowo za przekazanie
zwierząt do Schroniska oraz za utrzymanie zwierząt do momentu adopcji).

Z poważaniem
Roman Winiecki

l z l 2013-03-23 20:0:
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URZĄD MIASTA
* 78-800 WA1.CZ

Piać Wstnośoł 1
10-87) 25&-4471, fax 296-2618 Wałcz, 22 lutego 2013 r.

IM. 6140.4.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 8.02.2013 r.

informujemy:

1. W 2012 r. Gmina Miejska Wałcz miała zawartą umowę z Firmą YET-AGRO

SERWIS z Czarnkowa. Przedmiotem umowy było wyłapywanie, przyjęcie i

utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Wałcz w schronisku

prowadzonym przez tę firmę.

2. W 2012 r. umieszczono w schronisku 33 bezdomne zwierzęta z terenu miasta Wałcz.

3. Koszty realizacji w/w zadań w 2012 r. wyniósł 91.732 zł brutto.

Zaplata za przyjęcie i utrzymywanie zwierząt w schronisku odbywa się w okresach

miesięcznych na podstawie wystawionych faktur i prowadzonej ewidencji zwierząt z Wałcza

przebywających w schronisku.

ZASTĘPC ANACZE LNIKA
Wydziału I
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Temat ankieta
Nadawca Jan Matuszewski <matuszewski@walcz.ug.gov.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 13,02.2013 10:37
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Witam
ad. pkt l - Umowa podpisana ze schroniskiem YET-AGRO Serwis w Jędrzejewie
ad. pkt 2 - Ilość zwierząt wyłapanych i utrzymywanych w schronisku - 9 psów ,
ad. pkt 3 -roczny koszt utrzymania psów około 20 tyś. , należności płatne są co miesiąc

Pozdrawiam J. Matuszewski

l z l 2013-03-23 20:3:
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Temat dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej
Nadawca Ostrowska.M <ostrowska.m@wp.pl>

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>

Data 27.03.2013 13:50
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Urząd Gminy Warnice
74-201 Warnice 66

OŚ.6140.5.32013.MO

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 08.02.2013 r. w sprawie udzielenia informacji
na temat sposobu i skutków wykonywania zadania pn. "opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" informuję, że:
1. gmina Warnice nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Jeżeli
zachodzi konieczność odłowienia bezpańskiego psa, najczęściej dokonuje tego pracownik
tut. urzędu ds. ochrony środowiska i umieszcza zwierzęta w domu tymczasowym,
najczęściej u pracowników urzędu gminy, do czasu znalezienia nowego domu.
2. w 2012 r było utrzymywanych na koszt gminy 5 bezpańskich psów.
3. koszt realizacji całego zadania 2220 zł (w tym: zakup karmy, badania, szczepienia,
itp.)

Z poważaniem
Monika Ostrowska



Urząd Miejski
73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek l 8 (091) 3971563, 3971267

fax (091)3971567

e-mail:wegorzyno@zachodniopomorskie.pl; http:// www.wesorzyno.pl

Węgorzyno, dnia 14.02.2013 r.
Znak:OŚ.6140.2.2013.MJ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na e-mila z dnia 08.02.2012 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 2012 roku miała podpisaną stosowną umowę o współpracy

w zakresie opieki nad zwierzętami z przedsiębiorcą działającym pod nazwą Inspektorat

Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS" w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58.

2. W 2012 roku wyłapano 9 psów.

3. Koszt realizacji całego zadania w 2012 roku wyniósł 8.700 zł. Zgodnie z umową zawartą ze

schroniskiem koszt wyłapania jednego psa w 2012 r. wyniósł 700 złotych, a od

24.05.2012 r. 1.000 złotych. Należności te są płatne przelewem na podstawie wystawionej

faktury po każdorazowym wyłapaniu psa.

Z poważaniem

Otrzymują:
Adr
A/a

ny Adresat
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udzielenie informacji publicznej
Nadawca Geodezja <geodezja@widuchowa.pl> fOUfluCUDS
Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.Pl> ffm ***B'a ter *§ ftmme

Data 25.02.201311:18

Wodpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję iż:
Ad.1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowała się firma Animal-Control Zbigniew Kossewski
Ad. 2. 6 psów zostało wyłapanych w 201 2r.
Ad.3.3013zł-to łączny koszt odłowienia, i zapewnienia opieki w okresie kwarantanny 14 dniowej dla psa.



WÓJT GMINY WIERZCHOWO
ul Długa 29, 78-530 Wierzchowe
tal. 0943618327, 0943618597

fax 094 36 18 487

Wierzchowe, dnia 11.02.2013r.

OŚ. 1431.02.2013

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28 - 300 Jędrzejów

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

08.02.2013r. informuję, co następuje:

1. W roku 2012 Gmina Wierzchowe miała podpisaną umowę z Inspektoratem Towarzystwa

Ochrony Zwierząt „ANIMALS" z Białogardu na wyłapywanie, dowóz i zapewnienie

bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku.

2. W roku 2012 z terenu gminy zabrano do schroniska 6 psów.

3. Całkowity koszt jaki poniesiono w roku 2012 za umieszczenie zwierząt w schronisku oraz

przekazanie środków na budowę nowych kojców wyniósł 10 400,00 zł.
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Temat Gmina Wolin - udzielenie informacji publicznej

Nadawca Idą Tokarska <ida.tokarska@gmail.com> fOUnOCUD0
prg^Ł W&fo*Tf8ii: for **"'€* r^'*•>3•?-&".

Odbiorca <soz@obrona-zwierzat.pl>
Data 13.02.201309:16

Odpowiadając na Państwa wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną z dnia 08.02.2013 roku, informuję:
1. W 2012 roku Gmina Wolin przeprowadzała doraźne wyłapywanie zwierząt przy pomocy uprawnionych
pracowników referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolinie.
2. W 2012 roku wyłapanych i umieszczonych w schronisku w Sosnowicach było 15 psów.
3. Na realizację gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych w 2012 roku w
budżecie gminnym przeznaczono kwotę w wysokości 55.000 zł, w tym:
- opłaty na utrzymanie schroniska w Sosnowicach 41.494,74 zł
- sterylizacje 2,024,00 zł
- karma dla bezdomnych kotów 151,84 zł
- obsługa sanitarna bociana 193,48 zł
- zboże do dokarmiania kaczek w okresie zimowym 252,00 zł
- materiały do wykonania gniazda bocianiego 135,55 zł
Pozdrawiam,
Idą Tokarska
Urząd Miejski w Wolinie
Referat Gospodarki Odpadami

l z l 2013-03-23 20:3(



URZĄD MIEJSKI w ZŁOCIEŃCU
78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3

tel. 0-94 36 720 22
f axO-9436 716 18

Złocieniec 12.04.2013r

SM.6140.1.46.2013.KSM

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2013r. Burmistrz Złocieńca udziela informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r.
0 ochronie zwierząt.

1. Czy i z kim gmina miała w 2012 r. stałe umowy albo udzielała doraźnych zleceń
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i/lub zapewnienie im opieki?

W roku 2012r. Gmina Złocieniec posiadała zawartą umowę z Jerzym Harłaczem
przedsiębiorcą działającym pod nazwą : Schronisko dla bezpańskich zwierząt, 78-200
Białogard ul. Zwycięstwa 58 w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
w szczególności nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Jakie są zbiorcze dane o ilości zwierząt (psach/kotach) wyłapanych i/lub utrzymywanych
na koszt gminy w 2012 r.?

W roku 2012r funkcjonariusze Straży Miejskiej w Złocieńcu podjęli czynności
służbowe w stosunku do 13 bezdomnych psów przebywających na terenie Miasta i Gminy
Złocieniec. W efekcie przeprowadzonych czynności służbowych wszystkie psy trafiły do
nowych opiekunów adopcyjnych.

Ponadto w 2012 roku 8 osób złożyło akces zostania opiekunem wolno żyjących
kotów, dla których w okresie jesienno-zimowym przekazana została karma dla zwierząt
zakupiona z budżetu gminy.

3. Jaki był w 2012 r. koszt realizacji całego zadania i jaka była forma płatności za opiekę
(jednorazowa za umieszczenie w schronisku, ryczałtowa, oparta na bieżącej ewidencji
zwierząt przebywających pod opieką, inna)?

W 2012 roku na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
1 ich wyłapywaniem w budżecie gminy przeznaczona została kwota 10.000 zł.

BURMI
mgr inż. Wa

Otrzymują:
l. adresat,
2.a/a.
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