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

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej w sprawie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Gorzyce informuję, że realizując wymogi  art. 11a
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)
Gmina  Gorzyce  corocznie  uchwala  program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnia środki na realizację tego programu. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz ww. programem bezdomne zwierzęta na terenie
gminy Gorzyce (które zabłąkały się lub zostały porzucone i nie można ustalić ich właściciela)
odławiane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. 

Gmina  przekazuje  środki  finansowe  dla  ZGK  w  Gorzycach  za  odławianie
bezdomnych  zwierząt  oraz  zapewnienie  opieki  do  czasu  przekazania  do  schroniska.
Odłowione  zwierzęta  po  okresie  1  miesiąca  (najdłużej  2  miesięcy),  jeżeli  nie  zostały
adoptowane  są  przekazywane  do schroniska   „Strzelce”  w Strzelcach.  Schronisko  to  jest
zarejestrowane w rejestrze powiatowego lekarza weterynarii i jest objęte kontrolą.

Za zwierzęta przekazane do schroniska przekazujemy środki finansowe na zapewnienie
pełnej opieki na podstawie umowy(płacimy za każdego przekazanego psa stawkę dziennego
utrzymania  i  opieki  za  okres  pobytu  bezdomnych  zwierząt  w  schronisku).  W schronisku
istnieje również możliwość adopcji. 

Gmina  zawarła  również  umowę  z  właścicielem  gospodarstwa  rolnego  na
przetrzymanie i opiekę zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami,
które mogły być odebrane na mocy decyzji administracyjnych właścicielom ze  względu na
zaniedbania w ich utrzymaniu lub zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka i nie jest możliwe ustalenie ich właściciela. 

Wydatki poniesione w 2017 r. przez gminę Gorzyce na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi
wyniosły- 55.022,00 zł. Opieką objęto  36 psów i 11kotów(sterylizacje i kastracje).

Informację przygotowała Mieczysława Wicińska- insp. ds. ochrony środowiska.

W załączeniu kserokopie umów.
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