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W odpowiedzi  na  Państwa zapytania  z dnia  06/01/2014 r. w sprawie zapewnienia  opieki i  bezdomnym
zwierzętom, uprzejmie informuję:
Ad1. Wyłapywaniem bezpańskich psów za jmuje s ię wyspecja l i zowany i  kompetentny personel  schroniska  w
Kruszewie, gm. Goworowo, prowadzonego przez Fi rmę Us ługowo – Handlową „CANIS” Wies ława Rykowska z
s iedzibą w Ostrołęce.
Gmina Różan współpracuje z w/w fi rmą od lat, rokrocznie zleca jąc jej odławianie bezpańskich psów w oparciu o
obowiązujące w tej materi i  przepisy prawa. W 2014 r. zamierzamy kontynuować współpracę z Panią Wies ławą
Rykowską na  dotychczasowych zasadach, na  co przygotowana jest już do podpisania  Umowa.
Ad.2.Kwestie związane z wykonaniem obowiązku ca łodobowej opieki  weterynaryjnej są wykonywane również od
lat przez Fi rmę Praktyka  Weterynaryjna  w Różanie, przy ul . Mari i  Skłodowskiej. Jest to zakład weterynaryjny, który
na podstawie umowy z Gminą zapewnia  zabiegi  s teryl i zacji  kotek i  kastracji  kotów oraz usypianie ś lepych
miotów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Różanie oraz ustawą o ochronie zwierząt. Na  2014r. również jes t już
przygotowana Umowa do podpisania .
Ad.3. W 2013r. wyłapano i  przekazano do schroniska  31 psów.
Gmina zapewnia  również pomoc zwierzętom żyjącym na wolności . Ranne ptactwo jest po udzieleniu pierwszej
pomocy odwożone do azylu w warszawskim ogrodzie zoologicznym. W 2013r. z Gminy Różan dostarczono do
wymienionego Azylu dwa ranne bociany.
Wydano również jedno skierowanie na  s teryl i zację dwóch sztuk kotek na  koszt Gminy Różan.
Ad.4. Na wyłapywanie i  umieszczenie w schronisku bezdomnych psów Gmina Różan w 2013r. wydatkowała
łącznie 39729,00 zł.
 Przez minione 5 lecie ś rednio wyłapywano i  dostarczano do schroniska  20-30 sztuk  bezpańskich psów rocznie.
W ostatnim okres ie l i czba  wyłapywanych bezdomnych psów wzrasta .


