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Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
04.01.2014r.
Do podkarpackie@obronazwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 04.01.2015 r.
Stowarzyszenia Obrony Zwierząt (przesłanego drogą elektroniczną) dotyczący realizacji
zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem w 2014 r. Urząd
Miasta w Jaśle, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2014 poz. 782 ze zm.) udziela następujących informacji:
1. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń
wyłapywania/odławiania zwierząt?
W 2014 roku na terenie Miasta Jasła bezdomne zwierzęta były wyłapywane (odławiane)
środkami własnymi Miasta Jasła, m.in. za pośrednictwem Straży Miejskiej.
2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 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
na terenie Miasta Jasła została zawarta umowa pomiędzy Miastem Jasłem a Gabinetem
Weterynaryjnym „ANIMAL” M. Potempa & M. Potempa S.C., 38‐200 Jasło, ul. Czackiego 5.
Ponadto Miasto zawarło umowę ze schroniskiem „Wesoły Kundelek” Gabinet Weterynaryjny
Karol Kusal, 38‐600 Lesko ul. Piłsudskiego 48, na przyjmowanie bezdomnych zwierząt
pochodzących z terenu Miasta Jasła.
3. Ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 r.? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
Miasto Jasło w 2014 roku zapewniło pomoc i opiekę: 17 kotom i 67 psom. Miasto prowadzi
dokarmianie kotów wolno żyjących, których liczba szacowana jest na ok. 110 osobników.
Ponadto w sposób systematyczny prowadzona jest sterylizacja wolno żyjących kocic w celu
ograniczenia rozrostu populacji.
4. Jaki był w 2014 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Koszt realizacji całego zadania w 2014 roku wyniósł łącznie 44 777,87 zł.
Ponadto w załączeniu przesyłamy umowę zawartą przez Miasto Jasło z weterynarzem na
udzielanie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom oraz umowę ze schroniskiem na
przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Jasła.
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