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Dzień dobry
W nawiązaniu do Państwa maila z dnia 06.06.2014 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej w zakresie
realizacji przez Gminę Żórawina zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2013 r informuję, że:
ad.1. Zgodnie z podpisaną umową nr 4/GF/2013/367 z dnia 28.12.2012 r. odławiania dokonywał "GUT-FARMER"
S. Gut z/s Oborniki Śląskie, ul. Orkana 1/2.
ad.2. Zwierzęta trafiały do przytuliska znajdującego sie przy gabinecie weterynaryjnym przy ul. Orkana 1/2 w
Obornikach Śląskich.
ad.3. Gmina zapewniła opiekę 5 szt.
ad.4. Łączny koszt opieki wyniósł - 13.347,15 zł.

pismem znak: UG.GEiROL.6140.20.2013 z dnia 20.12.2013 r.
wysłano zapytania do niżej wymienionych schronisk w celu nawiązania współpracy w
roku 2014:
Ponadto nadmieniam, że

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Schronisko dla Małych
Zwierząt
w Jeleniej Górze – brak odpowiedzi;

2.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Schronisko dla
Zwierząt –
brak odpowiedzi;

3.

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu – odpowiedź: brak miejsca;

4.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nysie – odpowiedź: brak miejsca;

5.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźle – odpowiedź: brak
miejsca;

6. „GUT-FARMER” S. Gut w Obornikach Śląskich – odpowiedź: jest w stanie nawiązać współpracę;
7.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu – odpowiedź: przyjmowanie
zwierząt tylko z terenu Wrocławia;

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie – brak miejsca;

9.

Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS – brak odpowiedzi

Podobna sytuacja miała miejsce w 2013 r., gdzie żadne schronisko nie chciało
podpisać z naszą gminą umowy na 2013 r.
Według przesłanych informacji ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt TOZ we
Wrocławiu wszystkie „normalne” schroniska w kraju są przepełnione, nie mogą więc
przyjmować zwierząt z odległych gmin. W związku z powyższym w celu rozwiązania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Żórawina postanowiono przedłużyć umowę
współpracy na rok 2014 ze Stefanem Gutem prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą „GUT-FARMER” S. Gut z/s ul. Orkana 1/2, 55-120 Oborniki Śląskie
posiada decyzję Wójta Gminy Żórawina zezwalającą na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Żórawina.
Wbrew wymogowi zawartemu w art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
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r. o ochronie zwierząt Urząd Gminy Żórawina nie zawarł, mimo w/w zapytań, umowy
ze schroniskiem do którego miałyby być odstawiane bezdomne zwierzęta tylko z
gabinetem weterynarii, który prowadzi przytulisko. Chęć zawarcia umowy ze
schroniskiem przez Urząd Gminy w Żórawinie jest ,tylko nie ma fizycznej możliwości
zawarcia takiej umowy, ponieważ schroniska w Polsce są przepełnione. Przed
zaopiniowaniem negatywnie przedłożonej uchwały ze względu na niedopełnienie art.
11a ust. 2 pkt 1 ustawy, proszę o podanie realnego rozwiązania!
W załączeniu przesyłam skan umowy.
Z poważaniem
-Sebastian Lewicki
referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Urząd Gminy Żórawina
tel. 71 3814128
fax 71 7234900
www.zorawina.pl
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