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Stowazyszen ie o b rona Zwlerząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejow

odpowiadając na Panstwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej na
temat sposobu i skutkow wykonywania zadania: ,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie'', przewidzianego ustawą o ochronie zwieząt, informuję co następuje:

1, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta opoIa w 2015 r. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10oo do 1Boo, realizowane było przez firmę P.U.H. MARKAS
z Że|aznej, działĄącą na ztecenie ogrodu Zoologicznego W opolu - Miejskiego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, a takie przez Straz Miejską W opo|u
W pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy.
Miasto opo|e podpisało takze umowę z |ekarzem weterynarii Janem Piskoniem, ktory
realizował zadanie p. n.: ,,odłÓw i transport bezdomnych zwieząt gospodarskich''
z terenu miasta Opola.

2. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwiezętami w 2015 r. realizowane było przez''
. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwieząt w opo|u przy ul. Torowej 9, będące
m i ej ską j ed n ostką org a n i zacyjną;

- gospodarstwo ro|ne, świadczące usługi pzetrzymywania zwieząt gospodarskich;
-Towarzystwo sos d|a Zwierzątw PoIsce;
-Towazystwo opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w opolu;
. Fundację ,,Azy| Nadziei ' ' .

3. w 2015 roku na koszt gminy zapewniono opiekę:
. poprzez przyjęcie do Miejskiego Schroniska d|a Bezdomnych Zwlerząt w opo|u. 410
psow dorosłych, 61 szczeniąt oraz 369 kotow;

. poprzez organizaĄe pozarządowe, ktorych ce|em jest ochrona zwierzątbezdomnych,
wspołpracujące z miastem opole: sterylizacja 309 kotek, kastracja 113 kocurow oraz
leczenie 391 kotow, zaszczepiono 38 kotow i 4 psy.

4. Koszt rea|izacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:
. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwlerząt w opolu .
. znakowanie psow w mieście -
. zlecanie zadan publicznych, w trybie ustawy o działalności pozytku
pub|icznego i o wolontariacie, obejmujących m.in. opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi i kotami wo|no Żyjącymi, dokarmianie i leczenie tych zwierząt
oraz edukację ekologiczną społeczenstwa . 28'000 zł,

. sterylizacja i kastracja bezdomnych psÓw i kotÓw, zapewnienie miejsca
i opieki bezdomnym zwiezętom gospodarskim W Wyznaczonym gospodarstwie
rolnym - 26.000 zł,

5. W załączeniu pzekazuję:
- tresć umowy z gospodarstwem rolnym, na rea|izację zadania polegającego na

przyjmowaniu, przetrzymywaniu i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom
gospodarskim

- tresc umowy z|ekarzem weterynarii odpowiedzia|nym za odłow bezdomnych zwierząt
gospodarskich.

506 892 zt,
50 000 zł.

Pismo OR-l .1 431 .9.2016 Strona 2 z 2



Jednocześnie informuję,.Ż Miasto opo|e reaIizuje powyższe zadania na mocy Uchwały
NR Vl|l77l15 Rady Miasta opola z dnia 26 lutego 2015 r' w sprawie określenia ,,Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta opola w 2015 roku'', zgodnie z dyspozycją art. 1 1a ustawy o ochronie zwierząL

Zgodnie z obowiązującymi pzepisami, w terminie do dnia 31 marca br. uchwalony
zostanie ,,Program opieki nad zwiezętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta opo|a w 2016 roku''.

Otrzvmuia:

1. Adresat
2. ala
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