
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej:
 
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/odławiania bezdomnych zwierząt?

Odp.: Zwierzęta bezdomne były zabezpieczane przez przeszkolonych strażaków z 
Ochotniczej Straży Pożarnej Terespol, następnie umieszczane w kojcach przejściowych 
(należących do Gminy) do momentu ustalenia właściciela (maks 2 -3 dni). W przypadku 
ustalenia właściciela zwierzęta były wydawane właścicielowi, któremu zbiegły. W przypadku 
braku właściciela, zwierzęta  były przekazywane do Schroniska Azyl w Białej Podlaskiej. 
Działania były podejmowane w ramach zadań własnych OSP bezumownie w celu 
zapewnienia standardów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia mieszkańców oraz przejętych 
pod opiekę zwierząt bezdomnych.

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 zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

Odp.: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” prowadzące Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Białej Podlaskiej z siedzibą ul. Olszowa 4, 
21-500 Biała Podlaska należące do Gminy Miasto Biała Podlaska

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? 
(nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

Odp.: Zgodnie z prowadzoną ewidencją Gmina udzieliła w 2013 roku pomocy łącznie 
6 psom, które trafiły pod opiekę schroniska, (z czego 5 już trafiło do adopcji). Nie 
odnotowano zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, którym należało udzielić pomocy. Nie 
stwierdzono zdarzeń z udziałem kotów.

4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą 
o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, 
dokarmianie, inne)?

Odp.: umowy roczne (weterynarze , rolnicy) – 900,00 zł
opłata za schronisko – 7700,00 – (koszty poniesione w 2013 r. obejmują również w sobie 
opłaty za opiekę nad zwierzętami, umieszczonymi w schronisku w roku poprzednim.
zakupy w tym:(karma dla zwierząt, wyposażenie w specjalistyczne kontenery do transportu 
zwierząt)- 666,00
łącznie : 9266,00

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy  o  zapewnianie opieki 
bezdomnym zwierzętom w 2013 r.

Odp.: treść umowy w załączeniu
 


