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W związku z Pani wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu
i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywanie"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt, informuję co następuje:
1) W odpowiedzi na pyt. 1: Z kim gmina Bełżyce miała podpisaną umowę na
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w 2013 roku
lub komu udzielała doraźnych zleceń, informuję że:
Gmina Bełżyce w 2013 roku ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki z Gabinetem Weterynaryjnym, Ciecierzyn 80A, 21 - 025 Niemce.
Dodatkowo usługi zapobiegające rozprzestrzenianiu się wścieklizny oraz udzielaniu
doraźnej pomocy weterynaryjnej poszkodowanym w wypadkach samochodowych,
okaleczonym, bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Bełżyce wykonywane są przez
lekarzy weterynarii prowadzących działalność gospodarczą „Przychodnia weterynaryjna
w Bełżycach, ul. Żeromskiego l, 24 - 200 Bełżyce".
2) W odpowiedzi na pyt. 2: Z kim gmina Bełżyce miała obowiązujące w 2013 roku
umowy albo komu udzielała doraźnych zleceń zapewnienia opieki bezdomnym
zwierząt, informuję że:
Gmina Bełżyce ma podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym, Ciecierzyn 80A,
21 - 025 Niemce, który już dalej realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierząt (tj.: Dz.U. z 2013 roku, póz. 856). Przychodnia Weterynaryjna,
Ciecierzyn 80A, 21 - 025 Niemce, zawarła stosowną umowę w zakresie odbioru
bezpańskich zwierząt i wykonywania innych zadań określonych ustawą z Prywatnym
Przytuliskiem dla Zwierząt, Renata Olszewska w Rachowie Starym, ul. Leśna 9,
23-235 Annopol. Ostatnio tut. Urząd nawiązał również współpracę w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Bełżyce ze Schroniskiem CANYET Sławomir
Leśniak, Schronisko dla zwierząt, Bronice 85, 24-150 Nałęczów.
3) W odpowiedzi na pyt.3: Ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt
gminy w 2013 roku?
W wyniku podjętych w 2013 roku działań odłowiono i umieszczono w schronisku 33 sztuki
bezpańskich psów.
Ponadto udzielono doraźnej pomocy 16 sztukom bezpańskim zwierzętom poszkodowanym
w wypadkach, (w tym: 15 sztuk psów i l kot).



Działania te umożliwiły również utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Bełżyce
w ilości 9 sztuk, (w tym: 3 sztuki psów, 2 sztuki lisów, l kot oraz 3 sztuki padłych saren).
4) W odpowiedzi na pyt. 4: Jaki był w 2013 roku koszt realizacji całego zadania
przewidzianego ustawą o ochronie, nadmieniam że:
Wydatki w 2013 roku na realizację całego zadania na terenie Gminy Bełżyce wyniosły
19 747,80 zł brutto (w tym: wyłapywanie i umieszczanie bezpańskich zwierząt
w schronisku - 15 600,00 zł brutto, udzielanie doraźnej pomocy bezpańskim zwierzętom
poszkodowanym w wypadkach samochodowych - 3 007,80 zł brutto oraz utylizacja
padłych zwierząt - l 140,48 zł brutto). Jeżeli chodzi o formę płatności to są to płatności
jednorazowe za wykonaną usługę.

Jednocześnie nadmieniam, że Gmina Bełżyce jak większość Gmin z terenu
Województwa Lubelskiego boryka się z różnymi problemami w zakresie zapobiegania
bezdomności zwierząt. Od czasu ostatnich zmian ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, póz. 856) zauważamy systematyczny wzrost
ilości bezpańskich zwierząt, podrzucanych na teren naszej Gminy przez mieszkańców
ościennych miejscowości. Dodatkowo dużym problemem jest również mała ilość schronisk
dla bezdomnych zwierząt na terenie województwa lubelskiego. Ponadto schroniska te stoją
często w niekorzystnej sytuacji lokalowej i finansowej. To prowadzi do tego, że Gminy
posiadające schroniska na swoim terenie, przyjmują jedynie zwierzęta ze swojego obszaru,
nie chcą nawiązywać współpracy na realizację w/w usług z gminami ościennymi.
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