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podkarpackie@obrona-zwierzat.pl 
 
 

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2021 r. dotyczące udzielenia informacji 
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie”, poniżej przedstawiam przygotowane odpowiedzi. 
 
1. Z kim gmina Dukla miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo komu udzielała 

doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?   
Karol Kusal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą; „Gabinet 
Weterynaryjny Karol Kusal” z siedzibą w Lesku, ul. Piłsudskiego 28, 
prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt „Wesoły Kundelek”. 

2. Z kim Gmina Dukla miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo komu udzielała 
doraźnych zleceń opieki bezdomnym zwierzętom? 
Karol Kusal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą; „Gabinet 
Weterynaryjny Karol Kusal” z siedzibą w Lesku, ul. Piłsudskiego 28, 
prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt „Wesoły Kundelek” oraz 
Wiktor Wiśniewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wiktor 
Wiśniewicz Gabinet Weterynaryjny, 38-230 Nowy Żmigród, ul. Basztowa 5. 

3.  Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt 
gminy w 2020 r? 
W 2020 r. z terenu Gminy Dukla odłowiono 15 psów i 2 koty, udzielono pomocy w 
przypadku zdarzeń drogowych 1 psu i 5 kotom. 

4. Jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 
zwierząt? 
W 2020 r. koszt: 
- wyłapania bezdomnych zwierząt i utrzymania ich w schronisku: 29 063,58 zł 
brutto,  
- realizacji usług dotyczących zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: 9 700,00 zł brutto, 
- dokarmiania kotów wolno żyjących: 420,00 zł brutto, 
- utylizacji padłych zwierząt: 2 340,04 zł brutto. 

 
 

W załączeniu:  
- skan umowy dotyczącej realizacji usługi polegającej na odławianiu, transportowaniu i 
umieszczaniu w schronisku bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Dukla; 
- skan umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami 
bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu Gminy Dukla na podstawie interwencyjnego 
zgłoszenia.  
 
 
Otrzymują:  

1. Adresat. 
2. A/a. 


