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Stowarzyszenie Obrona Zwierzqt
ul. 11 llstopada 29
28-300 J<>drzej6w

W dniu 09 stycznia 2017 roku (L.dz.124) do Urz^du Gminy w Szastarce wpfynejo Panstwa
pismo z dnia 09 stycznia 2017r. z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej,
niniejszym informujemy:
Ad. 1 i Ad. 2 Gmina Szastarka nie posiada zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierzqt. Dnia
4 kwietnia 2013 roku gmina zawarla porozumienie dotyczqce odlowu interwencyjnego bezdomnych

zwierz^t ze ,,Schroniskiem dla bezdomnych zwierz^t w Nowodworze", 21-100 Lubartow.
Na finansowanie wszystkich zadan wynikaj^cych z ,,Programu", gmina zabezpieczyta srodki
w wysokosci 5000,00 zl., powyzsza kwota moze bye zwiekszona wg. zapotrzebowania

w trakcie realizacji programu. Calodobow^ pomoc weterynaryjn^ w przypadku zdarzen drogowych
z udzialem zwierzat sprawuje lekarz weterynarii Pan Mieczyslaw Bigos prowadzqcy Cabinet

Weterynaryjny, Szastarkal 17, 23-225 Szastarka.
Funkcj? koordynatora dzialan podejmowanych w ramach ,,Programu" ,w tym odlawiania bezdomnych
zwierzat z terenu gminy Szastarka, nalezq do zadan pracownika referatu ochrony srodowiska
i gospodarki komunalnej Urz^du Gminy Szastarka, Pani Janiny Placha telefon kontaktowy

(15)871-41-45 wew. 210.
Ad.3 W roku 2016 z terenu gminy odlowiono 11 bezdomnych psow, w tym 1 suczka z 3
szczeniaczkami. Przekazano 6 bezdomnych psow, ktore przed przekazaniem do adopcji poddano
sterylizacji, szczepieniu i odrobaczaniu (na koszt gminy).
Ze wzgl^du na mocne powypadkowe obrazenia, nieuleczalne 4 psy zostaly poddane eutanazji
(na koszt gminy). Pod opiekq gminy na dzieii udzielonej informacji w przytulisku gminnym przebywa
4 psy.
Ad.4 Laczny koszt realizacji calego zadania w 2016 roku wyniosl: 1.907,81 zlotych
(slownie: jeden tysi^c dziewiecset siedem zlotych 81/100).
Ad.5 Gmina Szastarka zawarla umowe^ na wykonanie uslugi zbiorki, wywozenia i utylizacji padlych
zwierzat nieposiadajqcych wlasciciela lub ich czesci z terenu gminy Szastarka
z P.P.P.,,Bacuttil" Szpetko, Szpetko Spolka Jawna, 24-100 Pulawy, ul. D?blinska 18, Oddzial
w Zastawiu, 24-170 Kurow.
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