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Do swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl  

Ostrowiec Świętokrzyski, 11.02.2019 r.

            W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 05.02.2019 r., poniżej przekazuje

informacje  dotyczące  działań  Gminy  Ostrowiec  Świętokrzyski  w  zakresie  zapewnienia  opieki   bezdomnym

zwierzętom w roku 2018.

Ad.1,2. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach realizacji zadań własnych, o których mowa w ustawie o ochronie

zwierząt zapewniała w 2018 roku opiekę bezdomnym zwierzętom na podstawie stosownych umów zawartych z

niżej wymienionymi podmiotami:

a) z Zakładem Usług Miejskich - samorządowym zakładem budżetowym z siedzibą ul.  Żabia 23 27-400

Ostrowiec  Świętokrzyski,  w  zakresie  wyłapywania  i  transportu  bezdomnych  zwierząt  do  lecznicy

weterynaryjnej i schroniska dla zwierząt;

b) ze schroniskiem dla zwierząt w Janiku - z siedzibą ul. Borowska 1 27-415 Kunów, w zakresie przyjęcia

bezdomnych  zwierząt  z  terenu  Gminy  Ostrowiec  Świętokrzyski,  sprawowania  opieki  nad  nimi  oraz

obligatoryjnego wykonywania zabiegu sterylizacji i kastracji;

c) z Lecznicą Weterynaryjną w Szewnie - z siedzibą ul. Langiewicza 50 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w

zakresie  świadczenia  usług  weterynaryjnych  dla  zwierząt  bezdomnych  przed  przewiezieniem  ich  do

schroniska  dla  zwierząt,  w  tym  świadczenia  całodobowej  gotowości  do  opieki  weterynaryjnej  w

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obserwacji zwierząt w kierunku wścieklizny, leczenia

bezdomnych zwierząt, eutanazji w koniecznych, prawnie uzasadnionych przypadkach).

Ad.3. Łączna liczba zwierząt bezdomnych (psów i kotów) wyłapanych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w

roku 2018 wyniosła 311 sztuk, w tym 91 psów i  220 kotów z czego: 39 sztuk psów po obserwacji  w lecznicy

weterynaryjnej  odwieziono  do  schroniska  dla  zwierząt  w  Janiku;  42  sztuki  psów  po  obserwacji  w  lecznicy

przekazano do adopcji; 8 sztuk psów ze względu na stan agonalny (po wypadkach drogowych) poddano eutanazji;

2  psy  zostały  odebrane  z  lecznicy  przez  prawnych  opiekunów;  73  sztuki  kotów  po  wykonaniu  zabiegu

sterylizacji/kastracji  zostało  przekazanych  do  adopcji;  100  sztuk  kotów dziko  żyjących  po  wykonaniu  zabiegu

sterylizacji/kastracji wypuszczono w miejscu ich pochwycenia; 9 sztuk kotów ze względu na stan agonalny (choroby

lub po wypadkach drogowych) poddano eutanazji; 31 sztuk kotów poddano leczeniu, po którym zostały odebrane z

lecznicy  przez  społecznych  opiekunów  kotów  dziko  żyjących.  Ponadto  w  Lecznicy  Weterynaryjnej  eutanazji

poddano 7 ślepych miotów kociąt.

Ad.4. W 2018 roku na zadanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wydatkowała

środki finansowe w łącznej wysokości 167.647,35 zł.

Ad.5. W załączeniu przekazuje skany umów, wymienione w Ad.1,2 ppkt a, b, c.

Pozdrawiam,

Jagoda Jaworska-Nowakowska
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