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Dzień dobry!

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:
Realizując wymogi  art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638t.j.) 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(gminna jednostka organizacyjna) na podstawie
Porozumienia.
Odłowione zwierzęta mają zapewnioną opiekę, w tym również opiekę
weterynaryjną w punkcie czasowego przetrzymania w Gorzycach, a po okresie
najdłużej 1 miesiąca są przekazywane na podstawie umowy do schroniska
"Strzelce" w Strzelcach nr 108, 28-220 Oleśnica, prowadzonego przez
Jarosława Dudzik prowadzącego działalność gospodarczą  pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900
Kielce.
 Schronisko to jest zarejestrowane w rejestrze powiatowego lekarza
weterynarii i jest objęte kontrolą: powiatowego lekarza weterynarii i
NIK.
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.
W 2020 roku objęto opieką  23 bezdomne psy, koty w punktach dokarmiania,
oraz zwierzęta  biorące udział w zdarzeniach drogowych
Wydatki poniesione w 2020r. przez Gminę Gorzyce na opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi:
Środki finansowe  przekazane do schroniska - 1.780,12 zł,
Środki finansowe przekazane do ZGK - 15.848 zł
Sterylizacje  kocic - 1.010,00zł,
Środki przekazane w ramach umowy na zabezpieczenie opieki dla zwierząt
gospodarskich - 2.400,00 zł (200,00zł brutto x 12),
Środki wydatkowane na opiekę weterynaryjną i przekazanie do utylizacji
padłych zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych (psy, koty,
sarny) - 2.327,00zł,
Ulotki odnośnie zapobiegania bezdomności  i humanitarnego traktowania
zwierząt &#8211; 405,90 zł.
Łączna kwota - 23.771,02 zł.
W załączeniu przesyłam kserokopie umów w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.

Mieczysława Wicińska

Inspektor ds. ochrony środowiska
m.wicinska@gminagorzyce.pl
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