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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

dotyczy: wniosku o udostępnieniu informacji publicznej
Wójt Gminy Wisznia Mała w związku z przedłożeniem wniosku w trybie art. 10 ust. l w

związku z art. 4 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz. U z 2015r., póz. 2058 ze zmianami), na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o

ochronie zwierząt informuje, że:

ad. l - W 2017r. Gmina Wisznia Mała podpisała umowę z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt „Kątna"

Tomasz Grabiński, ul. Dembowskiego 40/2, 51-670 Wrocław. Jednym z elementów umowy było

„poskramianie i wyłapywanie" zwierząt bezdomnych.

ad. 2 - Opiekę polegającą na dokarmianiu, zapewnieniu schronienia bezdomnym zwierzętom oraz

poszukiwaniu właścicieli lub nowych domów Gmina realizowała we własnym zakresie, natomiast

zapewnienie opieki weterynaryjnej odbywało się poprzez współpracę z gabinetem

weterynaryjnym „MEDICAWET" s. c., ul. 1-go Maja l, 55-100 Trzebnica; gabinetem

weterynaryjnym „IATROS" , ul. 1-go Maja 3, 55-100 Trzebnica; Przychodnią Weterynaryjną

Ouercus, ul. Mienicka 12 Strzeszów,55-114 Wisznia Mała; Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet.

Bogusław Rubaszewski, ul. Św. Jadwigi 29A, 55-100 Trzebnica oraz w przypadku dzikiej zwierzyny

z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt „Kątna" lek. wet. Tomasz Grabiński ul. Dembowskiego 40/2,

51- 670 Wrocław. Gmina Wisznia Mała w 2017r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem

Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu ul. K Adamczyka 10, prowadzącym schronisko dla

bezdomnych zwierząt, jednakże nie korzystała z usług tego schroniska,

ad. 3 - W 2017r. zapewniono opiekę na koszt Gminy 28 psom i 42 kotom, (badania, sterylizacje,

pomoc weterynaryjna po zdarzeniach drogowych, szczepienia, odrobaczanie, dokarmianie itp.)

ad. 4 - Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2017r. wyniósł

11200,09zł, z czego 8089,60zł to koszt usług weterynaryjnych a 3110,49zł to koszt zakupu karmy

i innych artykułów służących ochronie zwierząt.

ad. 5 - W załączeniu kopia umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu

ul. K Adamczyka 10, prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz umowa z Ośrodkiem

Rehabilitacji Zwierząt „Kątna" Tomasz Grabiński, ul. Dembowskiego 40/2,

51-670 Wrocław.
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