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W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
06.01.2014 r., naszej odpowiedzi GNO.1641.1.2014JJ z dnia 20.01.2014 r., informuję,
że w pkt 3 zwróciliście się Państwo o przekazanie informacji ilu bezdomnym psom/kotom
zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? Przedmiotowe pytanie nie dotyczyło
ile bezdomnych zwierząt zostało przekazanych do schroniska, jak to prawdopodobnie zostało
przez Państwa potraktowane i przekazane do Fundacji dla Zwierząt ARGOS.

Z uwagi na powyższe informuję, że na terenie gminy Twardogóra nie było w 2013 r.,
akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, przeprowadzanych w trybie wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa. Gmina Twardogóra między innymi wykonuje opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami poprzez odławianie bezdomnych zwierząt, które zostały zgłoszone
jako bezdomne. Gmina odławia bezdomne zwierzę, a następnie podejmuje kroki, celem
ustalenia dotychczasowego właściciela. Jeśli nie można tego ustalić, poprzez ogłoszenia
poszukuje się nowego opiekuna dla zwierzęcia. I tak w 2013 r., do dotychczasowych
właścicieli trafiło 5 psów, 8 znalazło nowych opiekunów, l trafił do schroniska. Jeden pies na
dzień sporządzenia informacji, przebywał w kojcu pod opieką Gminy Twardogóra.
Pojedyncze zwierzęta umieszczane są w kojcu do czasu odnalezienia dotychczasowego
właściciela lub znalezienia nowego. Jeżeli nie udaje się w ten sposób zapewnić bezpańskim
zwierzętom opieki, wówczas zostają one przewiezione do schroniska dla bezdomnych
zwierząt.

Na podstawie przekazanych wyjaśnień, proszę dokonać stosownej zmiany
w materiałach udostępnianych innym podmiotom w zakładce o ilości bezdomnych zwierząt
przekazanych do schroniska w 2013 r., w szczególności Fundacji dla Zwierząt ARGOS.

Z poważaniem

Osoba do kontaktu: Kamila Andruszkiewicz, tel. 71 399-2
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