URZĄD GMINY BRZEZINY
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Brzeziny, dn. 17.01.2014

SIROS.6140.03.2014

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

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Gmina Brzeziny udziela
następujących odpowiedzi:
1. Gmina Brzeziny miała podpisaną umowna wyłapywanie/ odławianie bezdomnych zwierząt
z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny,
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjne- Szkoleniowo- Adopcyjne z siedzibą ul. Kosodrzewiny 56
lok.2, 92-411 Łódź;
2. Gmina Brzeziny miała podpisaną umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet

Weterynaryjny,

Schronisko, Centrum Rehabilitacyjne- Szkoleniowo- Adopcyjne z siedzibą ul. Kosodrzewiny 56
lok.2, 92-411 Łódź;
3. W 2013r. zapewniono opiekę dla 30 sztuk zwierząt (z czego 3 sztuki były pod tymczasową
opiekę), lecz część z nich została oddana do adopcji, część poddana eutanazji lub upadła,
wobec tego na koniec 2013r. w schronisku przebywało 18 sztuk zwierząt;
4. Całkowity koszt realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2013r.
wyniósł 260 918,67zł.
Gmina nie może przesłać kserokopii umowy, ponieważ stanowi tajemnicę handlową.

Wyk. 2 egz.
1 egz. adresat;
2 egz. a/a;
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Wieruszów, dnia 10 stycznia 2014 r.
ZN. 1431.1.2014. A W
Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na wniosek, przesłany drogą elektroniczną, o udzielenie informacji
publicznej z dnia 06.01.2014 na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
informuję:
Ad. 1.
W 2013 r. Gmina miała zawartą stałą urno we na wykonywanie usług w zakresie sprawowania
opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu Gminy Wieruszów
z „Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński z siedzibą w Łodzi",
w ramach której wykonawca był odpowiedzialny za wyłapywanie/odławianie bezdomnych
zwierząt.

Ad. 2.
W 2013 r. Gmina miała zawartą stałą urno we na wykonywanie usług w zakresie sprawowania
opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu Gminy Wieruszów
z „Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński z siedzibą w Łodzi",
w ramach której wykonawca był odpowiedzialny za zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom.
Ponadto Gmina Wieruszów miała zawartą umowę na świadczenie usług
weterynaryjnych w celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom
poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych z udziałem zwierząt oraz udzielenie opieki
weterynaryjnej odłowionym, rannym zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Wieruszów.
Umowa była zawarta z Panem Dariuszem Sowińskim, lekarzem weterynarii z Gabinetu
Weterynaryjnego „KOWALÓWKA", Kowalówka 4, 98-400 Wieruszów, w ramach umowy
doraźnie zapewniano opiekę zwierzętom bezdomnym i rannym.
Ad 3.
W 2013 r. odłapano z terenu Gminy Wieruszów 26 bezdomnych psów i l bezdomnego kota.

Ad. 4.
Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł w 2013 r.
214.183,70 zł brutto.
Ad. 5.
W załączeniu kserokopia w/w umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Gminy
Wieruszów.
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29

28 - 300 Jędrzejów

Nasz znak:ROŚ.6144.1.2014

Poddębice, dnia 14 stycznia 2014r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i
skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie",
informuję iż:
Gmina Poddębice miała w 2013r., zawartą umowę z przedsiębiorcą Panem Longinem
Siemińskim prowadzącym działalność pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego,
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko Centrum Rehabilłtacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, na
odławianie i transport wszystkich, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy do schroniska oraz
zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy umieszczonymi w schronisku.
Gmina zapewnia całodobową pomoc weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt, i miała w 2013r., podpisaną umowę z lek. wet. Alicją Raczkowską
HORSE - VET - JAR Lecznicą Pod św. Franciszkiem w Zadzimiu.
W 2013r., odłowiono i zapewniono opiekę 46 psom i 4 kotom.
Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2013r.
wyniósł 300.324,52 zł.
W załączeniu :
- umowanrROS/2/2012zdnia27grudnia2012r.
- umowa nr ROŚ/1/2013 z dnia 07 listopada 2013r.
- umowa nr 1/2013 z dnia 26 marca 2013r.
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Konstantynów Łódzki, 17.01.2014 r.

T-I.7080.2.2014.AP
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim w odpowiedzi na wniosek
dotyczący opieki gminy nad bezdomnymi zwierzętami realizowany w 2013 roku uprzejmie
informuje, że:
1. w roku 2013 gmina Konstantynów Łódzki zawarła umowę na odławianie
bezdomnych zwierząt w wyniku przetargu nieograniczonego z podmiotem pn:„Hotel
Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny,
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne ul. Kosodrzewiny 56
lok. 2";

2. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizował na mocy w/w umowy podmiot
opisany w pkt. l;
3. w roku 2013 r. przekazanych zostało pod opiekę w/w podmiotu 39 szt. zwierząt.
4. koszt realizacji wszystkich zadań związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom (leczenie, odławianie, opieka, w tym współpraca z w/w podmiotem)
wyniósł w 2013 roku w zaokrągleniu 264 tyś. zł.
5. w załączeniu przesyłamy kopię umowy przetargowej na lata 2013 i 2014.
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Lipce Reymontowtkie
pow. skierniewicki

Lipce Reymontowskie, 2014-01-17

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

Znak: RP.6073.01.14

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej w zakresie
bezdomnych zwierząt, niniejszym informuję że w 2013 r. gmina Lipce Reymontowskie miała
podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki z
„Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego" Longin Siemieński ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,
92-411 Łódź. Wyłapano 2 psy. Całkowity koszy realizacji zadania w zakresie bezdomnych
zwierząt wyniósł w poprzednim roku 49. 706,69 zł.

mgrinź. Jjszf Czerwiński

URZĄD MIEJSKI

w OZORKOWIE
Wydział Polityki Przestrzennej

Ozorków, dnia 09.01.2014 r.

?5-035 Ozorków, ul Wigury 1
'ei (42)710-31-39 710-31-41

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
PP.6140.1.2014
W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2014 r., które wpłynęło do Urzędu

Miejskiego

w Ozorkowie w dniu 07.01.2014 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na niżej zadane
pytania:
1. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiana
bezdomnych zwierząt?
|

2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom?
W odpowiedzi na pytania l i 2 uprzejmie informujemy, że w powyższym zakresie Gmina
Miasto Ozorków miała zawarta umowę z Hotelem dla zwierząt i ptactwa domowego

Longin

Sieminski, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne w
Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2.
3. Ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
W 2013 roku odłowiono 27 bezdomnym psów oraz l kota z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.
Opiekę zapewniono wszystkim bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Miasta
Ozorkowa przebywających w schronisku, z którym Gmina miała podpisaną umowę.
l

4. Jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Całkowity koszt zadania Gminy w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami w roku 2013
wyniósł 200.022,73 zł. brutto.
5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2013 r.
Informujemy, że wzór umowy jaka zawierana jest z firmą świadczącą usługi w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami opublikowany jest na stronie: http://www.ozorkow.bip.net.pl/ w
zakładce Przetargi.
l\
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U d i , dnia 15.01.2014r.

W odpowiedzi na Pahstwa wniosek o udzieleaie informacjji publi~mej z dnia
06.01.2014 r. w sprawie opieki nad bezpahskimi zwierzqtami z terenu p i n y Nowosolna

ixlfomujemy, ie:

-

Gmina nowosolna &a

podpis-

umowg na usluge

wylapywania i opieki nad

bezdomymi z w i e r z w z m u gminy Nowosoha w okresie od 1 styczuia 2013 r. do 3 1
grudnia 2013r. z Hotelem dla Zwierzat i k t w a Domowego Longin S i d k i , Gabinet
Weterparyjny, Schronisko, Centnun Rechabilitacyjno- Szkoleniowo- Adopcyjne

ul.

Kosodrzewiny 5612,924 11 Udi;

-

W 2013r odtapano 17 ps6w z m u gminy Nowosolna

W 2013r. gmha Nowosolna wydda 157352,88 d na

d k a c j q mdmi w y n h j ~ y c hz

ustawy o ochronie zwienqt.

W dqczeniu pnesylam skan ww. umowy na u s h g ~wylapywaia i opieki nad bezdomnymi
zwierzm.

Tuszyn, 13.01.2014r.

URZqD MIASTA W TUSZYNl[E

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska2/4
woj. lbdzkie
NIP 771-10-?0-3S,R-6

Stowarzyszenie Obrona Zwierzqt
ul. 11Listopada 29
28 - 300 Jqdrzej6w

W odpowiedzi na Pafistwa pismo, dotyczqcego udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutk6w wykonywania zadaniania ,,opieka nad bezdomnymi zwierzqtarni i
ich wylapywania", Urzqd Miasta w Tuszynie uprzejmie inforrnuje, ze:
1) W roku 20 13 Gmina Tuszyn miala podpisana, urnowe dotyczqcq wylapywanialo&awiania
bezdomnych zwierzqt z Hotelem dla Zwierzqt i Ptactwa Domowego Leongin Siemiiiski
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo Adopcyjne z siedzibq w todzi przy ul. Kosodnewiny 56 lok. 2

2) W roku 2013 Gmina Tuszyn rniala podpisanq umowq dotyczqcq zapewnienia opieki
bezdomnyrn zwierzqtom z Hotelem dla Zwienqt i Ptactwa Domowego Leongin Siemiiiski
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo Adopcyjne z siedzibq w Lodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 l o k 2
3) W roku 2013 na koszt gminy opiekq zapewniono 18 psom.

4) W roku 2013 koszt realizacji cdego zadania przewidzianego ustawq o ochronie zwierzd
(wylappanielodlawianie, opieka, uslugi weterynaryjne, dokarmianie, inne) wyni6sl
159,912. 70 zl (st0 piqbdziesiqt dziewiqb tysipcy dziewipbset dwanaicie zl701100)
5) TreSC i postaC urnowy z Hotelem dla Zwierzqt i Ptactwa Domowego Leongin Siemiriski
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne z
siedzibq w todzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 przesylamy w zdqczniku nr 1.

Szadek, dnia 09.12.2014 roku

Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona
Zwierzqt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jedrzejdw

W zwiqikiem z wnioskiem dnia 07.01.2014 roku dotyczqcym udzielenia inforrnacji,
uprzejmie idonnu.q:
Ad.1. W 2013 roku Grnina i Miasto Szadek na wylapywanie i odlawianie bezdomnych zwierzqt
mida podpisanq urnowq z Hotelem dla Zwierzqt i Ptactwa Domowego Longin Siemir'iski, Gabinet
Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, ul. Kosodrzewiny
56 lok. 2,92-411 L6di.
Ad.2. W 2013 roku Gmina i Miasto Szadek na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzqtom miala
podpisanq umowq z Hotelem dla Zwierzqt i Ptactwa Domowego Longin Siemihski, Gabinet
Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, ul. Kosodrzewiny

56 lok. 2,92-411 L6di.
Ad.3. W 20 13 roku zapewniono opiekq 13 bezdomnym psom.
Ad.4 Cdkowity koszt realizacji cdego zadyia w 20 13 roku zamknd siq kwotq 110 270,73 zl.
Ad.5. W zdqczeniu.

.

Otrzymujq
- adresat na adres e-mail: lodzkie@obrona-zwierzat.pl,
- ala.

Sporqdzil: Michal G6ralczyk

