
UG. 6140.2.2017                                                                                                             Markowa, 13.01.2017 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

 ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów 

podkarpackie@obrona-zwierzat.pl

- dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2017 r. 

- informacja publiczna udzielona drogą elektroniczną (e –mail).

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) udzielam organizacji – Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt, KRS 0000292939,  ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów podkarpackie@obrona-zwierzat.pl
informacji publicznej we wnioskowanym zakresie. 

1.    Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/ odławiania bezdomnych
zwierząt?

W  2016  r.  wyłapywanie/odławianie  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  gminy  Markowa
realizowane było przez:

 -   CANVET;  Lecznica  Weterynaryjna  -  lek.  wet.  Grzegorz  Michno  Ambulatorium  Weterynaryjne
Ryszard Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, 37-100 Łańcut; 

-  Lecznica  dla  zwierząt  „ADA”  lek.  wet.  Andrzej  Fedaczyński,  ul.  Jana  Zamoyskiego  15,  37-700
Przemyśl.

Z  w/w  podmiotami  gmina  Markowa  miała  podpisane  stosowne  umowy.  W  2016  r.  nie
udzielano doraźnych zleceń innym podmiotom niż  w/w na wyłapywanie/odławianie  bezdomnych
zwierząt. 

2.   Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu
(imię,  nazwisko  lub  nazwa,  adres)  udzielała  doraźnych  zleceń  zapewnienia  opieki  bezdomnym
zwierzętom?  

W 2016  r.  Gmina  Markowa  nie  miała  zawartej  umowy  ze  schroniskiem  dla  zwierząt,  ze
względu na brak miejsc. 

W przypadku konieczności sprawowania opieki nad zwierzętami wyłapanymi/ odłowionymi,
opiekę taką mogła świadczyć:

 -  Lecznica  dla  zwierząt  „ADA”  lek.  wet.  Andrzej  Fedaczyński,  ul.  Jana  Zamoyskiego  15,  37-700
Przemyśl.

Do czasu  przekazania  zwierząt  do  adopcji  lub do schroniska  odłowione  zwierzęta pozostają  pod opieką w/w
podmiotu,  gdzie  mają  zapewnione  niezbędne  warunki  sanitarne,  bytowe  i  opiekę  weterynaryjną.  Gmina  Markowa
podejmuje  przede  wszystkim  działania  mające  na  celu  przekazanie  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt.  W  tym  celu
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współpracuje z  w/w podmiotem, a także aktywnie, przy współpracy  ze społecznością lokalną  -  poszukuje dla zwierząt
bezdomnych nowych właścicieli. 

3.   Ilu  bezdomnym  zwierzętom  (z  podziałem na  psy  i  koty)  zapewniono  opiekę  na  koszt  gminy  
w 2016 r. (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)?

W  2016  r.  na  koszt  Gminy  Markowa  nie  zapewniono  opieki  żadnemu  zwierzęciu
bezdomnemu  w  rozumieniu  art.  11a  ust.  2  pkt  1  i  8  Ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  
o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 856). 

W 2016 r. przekazano do adopcji: 4 psy i 3 koty.

Powyższe wskaźniki wynikają  z faktu, iż Gmina Markowa  w pierwszej kolejności przekazuje bezdomne zwierzęta
do adopcji. Do czasu przekazania zwierzęcia nowemu właścicielowi doraźna i tymczasowa opieka sprawowana jest przez
lecznice weterynaryjne, z którymi gmina ma podpisane stosowne umowy. Gmina Markowa ponosi koszty takich adopcji,
zapewniając adoptowanym zwierzętom niezbędne szczepienia i przed - adopcyjną diagnostykę weterynaryjną, ewentualnie
leczenie,  a także opłacenie zabiegów sterylizacji/ kastracji. Zwierzęta bezdomne są często tymczasowo przetrzymywane  
i  dokarmiane   przez  mieszkańców gminy,  do  czasu znalezienia  dla  nich nowego  właściciela.  Takie  zwierzęta objęte  są
również  opieką  weterynaryjną.  Ponadto  Gmina  Markowa  podejmuje  odpowiednie  działania  edukacyjne,  promujące
właściwe postawy wobec zwierząt bezdomnych. 

4.    Jaki  był  w 2016 r.  koszt  realizacji  całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt  na  terenie  gminy  Markowa  w  2016  r.”  na  realizację  zadań  Programu  w  2016  r.
zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20.000, 00 zł, z czego w 2016 r. wydatkowano kwotę
9.056,00 zł. 

5.   Skany umów oraz załączników do umów z podmiotami świadczącymi w/w usługi na rzecz Gminy
Markowa (w załączniku do niniejszej informacji) – zgodnie z zapytaniem zawartym w pkt 5 wniosku 
o udostępnienie informacji publicznej. 

- umowa nr 6140.4.2015 z Lecznicą dla zwierząt „ADA” lek. wet. Andrzej Fedaczyński; zawarta na
okres: 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r.;

- załącznik do umowy nr 6140.4.2015;

-  umowa  nr  6140.3.2015  z  „CANVET”  Lecznica  Weterynaryjna  lek.  wet.  Grzegorz  Michno
Ambulatorium Weterynaryjne – Ryszard Chudzik; zawarta na okres: 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;

- załącznik do umowy  6140.3.2015.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. adresat podkarpackie@obrona-zwierzat.pl

2. a/a. 

Załączniki:

1. skany umów oraz załączników do umów - zgodnie z pkt 5 niniejszej informacji publicznej. 
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