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Odpowiedź w sprawie skargi - Gmina Jeziorzany.
Do soz@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj Marcin Andrzejewicz <m.andrzejewicz@kancelaria-fk.pl>  

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do treści ostatniego maila ws. skarga na bezczynność Wójta Gminy Jeziorzany – Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie

Informuję, iż odpowiedzi na pytania skierowane dnia 15 stycznia 2018 r. do Wójta Gminy Jeziorzany znajdziecie Państwo
poniżej. Z racji, iż nie byłem

wówczas wójtem (moja kadencja rozpoczęła się dnia 23 listopada 2018r.) odpowiedzi udzielę wg stanu znanego mi i który
udało mi się ustalić na ile było

to możliwe.

Pytanie Państwa: z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

Odp. W 2017 r. Gmina Jeziorzany nie miała podpisanej umowy na podstawie której mogła wyłapywać czy odławiać
bezdomne zwierzęta. Co do działań doraźnych zleconych nie mam informacji

czy takie działania miały miejsce w 2017r. i ewentualnie w jakiej ilości.

Z kim ((imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub
nazwa, adres)udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

Odp. Gmina Jeziorzany nie miała podpisanej umowy w 2017r. j.w.

Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2017 r.? (nie licząc zwierząt,
którymi zajęto się w latach poprzednich)?

Odp. Nie mam informacji co do takiej liczby, nie można zweryfikować czy  były takie przypadki.

Jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie,
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Odp. W 2017 r. nie przeznaczano pieniędzy w budżecie gminy na zadania wymagane ustawą o ochronie zwierząt.

Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom w 2017r.

Odp. Brak takiej umowy w związku z tym nie jest to możliwe.

Ponadto chciałbym przedstawić informację na temat  zadania  „opieka  nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” –
stan na dzień 4 kwietnia 2019r.

Dnia 29 marca br. Rada Gminy Jeziorzany podjęła Uchwałę ws. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziorzany w roku 2019. Dopóki nie zostanie opublikowana w Dzienniku
Urzędowym woj. Lubelskiego nie jest w

obrocie prawnym. Zapisy z „Programu…”:

1. Zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom  miejsca  w  schroniskach  dla  zwierząt  odbywa  się  poprzez
umieszczenie bezdomnych zwierząt w
Schronisku dla zwierząt w Puławach, przy ul. Komunalnej 11, 24-100 Puławy. Umieszczanie bezdomnych
zwierząt odbywa się na podstawie
Zawartej umowy
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