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Do podkarpackie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 lutego 2022 r.
Stowarzyszenia  Obrony  Zwierząt  dotyczący  realizacji  zadań  z  zakresu  opieki  nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem w 2021 r. Urząd Miasta w Jaśle, zgodnie z
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.), udziela następujących informacji:

1. Z kim (imię,  nazwisko lub nazwa,  adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r.
umowy albo komu (imię,  nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń
wyłapywania/odławiania zwierząt?

W 2021 roku bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Jasła były wyłapywane (odławiane) na
podstawie  umowy  jaka  została  zawarta  pomiędzy  Miastem  Jasłem  a  Panią  Dianą
Gałuszką prowadzącą działalność pod nazwą „PSIARA” Fryzjer i hotel  dla psów Diana
Gałuszka,  ul.  Św.  Jana  z  Dukli  54B,  38‑200  Jasło.  Ponadto  umowa  ta  obejmowała
również poszukiwanie dotychczasowych lub nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
wyłapanych z terenu Miasta Jasła.

2. Z kim (imię,  nazwisko lub nazwa,  adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r.
umowy albo komu (imię, nazwisko albo nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

Na  zapewnienie  i  udzielanie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  zwierzętom,  które
ucierpiały w zdarzeniach drogowych oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym
zwierzętom przebywającym pod tymczasową opieką Miasta Jasła została zawarta umowa
pomiędzy Miastem Jasłem a Jasielską Przychodnią Weterynaryjną Potempa Magdalena,
Potempa Marcin s.c., ul.  Czackiego 5, 38‑200 Jasło. Ponadto Miasto zawarło umowę z
Gabinetem  Weterynaryjnym  Karol  Kusal,  ul.  Piłsudskiego  48,  38‑600  Lesko,
prowadzącym schronisko „Wesoły  Kundelek”  w Lesku,  na przyjmowanie  bezdomnych
zwierząt pochodzących z terenu Miasta Jasła.

3. Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na
koszt  gminy  w  2021  r.?  (nie  licząc  zwierząt,  którymi  zajęto  się  w  latach
poprzednich)?

Miasto Jasło w 2021 roku zapewniło pomoc i opiekę łącznie 122 zwierzętom, w tym: 60
psom i 62 kotom, w tym kotom wolno żyjącym. Podobnie jak w latach poprzednich, Miasto
współpracowało  z  tzw.  społecznymi  opiekunami  kotów  wolno  żyjących.  Osoby  te,
pomagają Miastu w sprawowaniu opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym monitorowaniu
ich największych skupisk, wykonywaniu zabiegów kastracji, dokarmianiu czy zapewnianiu
niezbędnej opieki weterynaryjnej.

4. Jaki  był  w  2021  r.  koszt  realizacji  całego  zadania  przewidzianego  ustawą  o
ochronie  zwierząt  (wyłapywanie/odławianie,  opieka,  usługi  weterynaryjne,
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dokarmianie, inne)?

Koszt całego zadania związanego z realizacją założeń Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2021 r.
wyniósł 99 361,04 zł.

Ponadto w załączeniu przesyłamy skan umów jakie Miasto Jasło zawarło z określonymi
podmiotami na realizację zadania związanego z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy w 2021 roku, tj.:
1. Umowa i aneks na wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt oraz poszukiwanie

dotychczasowych  lub  nowych  właścicieli  dla bezdomnych  zwierząt  pochodzących  z
terenu Miasta Jasła.

2. Umowa  i  aneksy  do  umowy  na  zapewnienie  i  udzielanie  całodobowej  opieki
weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta
Jasła oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom pochodzącym z
terenu Miasta Jasła.

3. Umowa na zapewnienia bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta Jasła
miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem,
Urszula Byczek
Inspektor ds. gospodarki odpadami
Urząd Miasta w Jaśle  T: +48 13 44 86 380 www.jaslo.pl
ul. Rynek 12, 38‐200 Jasło  F: +48 13 44 62 976  E: wgo2@um.jaslo.pl

Klauzula informacyjna – RODO

Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz poszukiwanie dotychczasowy....pdf (951 KB)
Umowa na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 2021 r..pdf (663 KB)
Umowa na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt wyłapa....pdf (548 KB)
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