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Dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania pn.„ opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania pn.
„ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Gmina Bolesławiec składa następującą informację:

1. Gmina Bolesławiec posiadała umowę na wyłapywanie i odbiór psów ze Schroniskiem - Fundacją
Zwierzyniec z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18 stycznia 131,98 300 Wieluń. Umowa zawarta jest na
okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2017 roku. Kopia tej umowy została Państwu przesłana w ubiegłym
roku.

2. Nie udzielano doraźnych zleceń, ponieważ pracownicy techniczni Gminy jak występuje potrzeba sami
dokonują wyłapywania takich zwierząt.

3. 2016 roku gmina Bolesławiec przygarnęła 1 psa i zapewniła mu właściwe szczepienia. Pies został
przekazany właścicielowi w miesiącu lipcu 2016 roku. W 2016 roku Gmina również wyłapała dwa
bezdomne koty którym przez adopcję zapewniono godne warunki bytowania. Pozostałe dwa psy, które
zostały wyłapane na terenie Gminy Bolesławiec zostały przekazane Paniom współdziałającym Fundacją
Animals w Częstochowie (Pani Anna Gajewska i Pani Roma Czyż.

4. Wyłapanie bezdomnego psa oraz kotów polega na chwilowym uśpieniu żelem usypiającym.
5. W miesiącach zimowych Gmina Bolesławiec prowadziła również dokarmianie dzikich kotów.
6. Gmina Bolesławiec pomaga wykarmić kilkanaście psów, które przed laty przygarnął starszy Pan i nie

chce się z nimi rozstać a nie posiada środków na ich wykarmienie.- Sprawa jest dobrze znana Fundacji
Animals Częstochowa.

7. Koszt zadań i innych działań leczniczych (szczepienia, sterylizacja, czipowanie) w 2016 roku wyniósł
3669,54 złotych w tym usługi weterynaryjne 1781,00 złotych

Pozdrawiam,

inspektor ds. ochrony środowiska
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