
Subject: Udostepnienie informacji publicznej o ochronie zwierząt
From: "Agata Oskarbska" <aoskarbska@gminacisna.pl>
Date: 2014-02-18 10:56
To: <podkarpackie@obrona-zwierzat.pl>

    Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres podkarpackie@obrona-zwierzat.pl krótkiej informacji:

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?

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?

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

w latach poprzednich)

4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

5. ponadto prosimy o udostępnienie (np. w formacie .pdf) treści umów lub porozumień o zapewnianie opieki

(utrzymanie) bezdomnym zwierzętom w 2013 r.

 

 
Udostępnienie informacji publicznych

            Gmina Cisna zawarła umowę Gabinetem Weterynaryjnym Karol Kusal, ul Piłsudskiego 48, 38-600
Lesko  NIP: 688-122-83-89, REGON:180109237. Data zawarcia umowy : 02 stycznia 2013 roku na czas
jednego roku. Aneks w dniu 01 stycznia 2014 na okres 12 miesięcy.
Gabinet ten zajmuję się kompleksową obsługą bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Cisna,
a w szczególności:
 

1.      Odławianie, transportowanie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku z terenu Gminy
Cisna  –  na  wezwanie  Zamawiającego,  nie  później  niż w ciągu  12  godzin  od  powiadomienia,
zgodnie  z wymaganiami wynikającymi z przepisu art.  24 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o
ochronie  zwierząt  (t.  j.  Dz. U. z 2003 r.,  Nr 106, poz.  1002 ze zm.;  pojazd przystosowany do
transportu zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt, klatki).

2.      Przyjmowania, utrzymywania i opieki nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Cisna,
w szczególności:

a)       objęcie  całodobową  opieką  bezdomnych  psów  z  terenu  Gminy  Cisna,  przekazanych  do
schroniska,

b)      właściwe traktowanie i odżywianie bezdomnych psów;
c)       zapewnienie  stałego  dozoru  i  opieki  weterynaryjnej  w  schronisku,  w  tym:  szczepienie

profilaktyczne, zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, znakowanie mikrochipem,
sterylizacje, kastracje, eutanazja w razie konieczności, usypianie ślepych miotów, utylizacja zwłok;

d)      prowadzenie  wykazu  psów  przebywających  w  schronisku  z  uwzględnieniem informacji  o
pochodzeniu zwierzęcia, tj. rasy, płci i wieku, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz
o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub znalezieniu dotychczasowego właściciela;

e)      organizowanie akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela zwierzęcia i
akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów do adopcji.

f)       zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
 

3.      Schronisko, w którym będą objęte opieką odłowione bezdomne psy z terenu Gminy Cisna znajduje
się w miejscowości Lesko, przy ul Sanowej.
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Kwota przeznaczona na realizację zadania opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisna w roku 2013 to 11 579,68 zł na . Gmina nie
zapewnia opieki nad wolno żyjącymi kotami. Informacje na temat właściwych postaw wobec zwierząt
przekazywane są na zebraniach sołeckich. W roku 2013 z terenu gminy odłowiono 5 psa.

                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                      Agata Oskarbska
 

Attachments:

umowa.pdf 2,3 MB
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