
Informacja za rok 2018 
Gmina Pysznica zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pysznica miejsca  

w schronisku dla zwierząt poprzez zawarcie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt „Strzelce, 

28-220 Oleśnica; Strzelce 879; (umowa w załączeniu) 

Gospodarstwo rolne położone w m. Kłyżów; ul. Mickiewicza 32 przyjmuje i zapewnia opiekę 

bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terytorium Gminy Pysznica ( umowa w załączeniu) 

Wyłapywania zwierząt dokonują pracownicy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

Pysznicy; ul. Wolności 295; 37-403 Pysznica, którego pracownicy posiadają odpowiednie 

przeszkolenie (w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt). Wyłapywane psy są 

tymczasowo umieszczane w boksach znajdujących się na składowisku odpadów komunalnych 

i poddawane obserwacji, następnie podejmujemy próbę znalezienia chętnych do adopcji. 

Usługi weterynaryjne prowadzi Firmę Kama Izabela Źródłowska – Macko, każdorazowo na 

zgłoszenie telefoniczne ( umowa ustna) 

Gmina przekazała 20 000,00 zł w roku 2018r. Płatności były za przewozy psów i 

utrzymywanie ich na podstawie faktur przedkładanych przez ZGK w Pysznicy, a także usługi 

weterynaryjne na podstawie faktur wystawianych przez Firmę Kama Izabela Źródłowska – 

Macko. 

W 2018r. zostało wyłapanych 24 bezdomnych psów (wg prowadzonego rejestru przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Pysznicy). Do Schroniska dla Zwierząt „Strzelce, 28-220 

Oleśnica; Strzelce 879 zostało oddane 4 psy. Do adopcji zostało oddanych 15 psów. Psy 

chore, po wypadkach drogowych, nie rokujące powrotu do zdrowia są usypiane przez 

weterynarza ( w roku 2018r. eutanazji podano-2 psy).  

 Pozostałe psy oczekują do adopcji w boksach, które zostały wybudowane w 2012r. i znajdują 

się na składowisku odpadów. Psy te mają zapewniona karmę i obsługę weterynaryjną. 

Wszystkie usługi weterynaryjne wykonuje Firma Kama Izabela Źródłowska – Macko, 

każdorazowo na zgłoszenie telefoniczne. 

 Zarówno z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Pysznicy; ul. Wolności 295; 37-403 

Pysznica, jak i Firmą Kama Izabela Źródłowska – Macko mamy zawarte umowy słowne. Za 

wszystkie usługi związane z bezdomnymi psami gmina Pysznica płaci na podstawie 

złożonych faktur przez te podmioty. 

Gmina Pysznica sprawuje ( obecnie i 2018r.) kontrole, a przede wszystkim czynny udział w 

opiece nad zwierzętami ( rozwiesza plakaty z bezdomnymi psami, kupuje karmę, prowadzi 

edukacyjne akcje w szkołach). 

W załączeniu skan umów. 




