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Odpowiedź na wniosek publiczny
Do opolskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, ul. 11. Listopada  29, 28-300 Jędrzejów z dnia 04
marca 2020 r. o udzielenie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania,
Urząd Miejski w Kietrzu uprzejmie informuje:

Ad.1.  W 2019 r. Gmina Kietrz zawarła umowę  na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych
zwierząt  z  Przedsiębiorstwem  Komunalnym  Sp.  z  o.o.  w  Raciborzu,  ul.  Adamczyka  10,  47-400
Racibórz, które jest administratorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu.

Ad. 2. W 2019 r. Gmina Kietrz zawarła umowę  na udzielanie pomocy weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych  lub  innych  zdarzeń  losowych  z  udziałem zwierząt  z  lekarzem weterynarii  Ryszardem
Gizickim, ul. Okrzei 2, 48-130 Kietrz.

Ad.  3.   W  2019  r.   na  koszt  gminy  wyłapano  i  umieszczono  w schronisku  dla  bezdomnych  zwierząt  13
bezpańskich psów i 1 kota.

Ad. 4. Koszt realizacji całego zadania w 2019 r. przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł 28 000,29
zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 29/100).

Ad. 5. W załączeniu skany umów na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r.:
· umowa z Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz na wyłapywanie i

umieszczanie bezdomnych psów,
· umowa z Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz na wyłapywanie i

umieszczanie bezdomnych kotów,
· umowa z lek. weterynarii Ryszardem Gizickim, ul. Okrzei 2, 48-130 Kietrz na udzielanie pomocy

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych lub innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt
· umowa  z gospodarstwem rolnym na zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim.

Z poważaniem,
Beata Młynarska
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Melioracji
W Urzędzie Miejskim w Kietrzu 
Tel. 77/ 485 43 56, wew. 22
e-mail: srodowisko@kietrz.pl
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