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ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.01.2018r.
informuję, że na terenie Gminy Hanna problem bezdomnych zwierząt co roku regulowany jest
Uchwałą Rady Gminy, która zatwierdza „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt" po uprzednim zaopiniowaniu go przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii i działające na tym terenie Koła Łowieckie.
Czasową opiekę nad zwierzętami, które później są umieszczane w schronisku sprawuje gospodarstwo
rolne Pana Łukasza Ignatiuka zam. Hanna ul. Długa z którym została podpisana stosowna umowa
/ w załączeniu /
Całodobową opiekę weterynaryjną nad chorymi bezdomnymi zwierzętami, oraz w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt/bezdomnych i dzikich/ sprawuje Gabinet Weterynaryjny
Michał Zaniuk zam. Hanna ul. Spokojna l nr identyfikacyjny prawa wykonania zawodu 05065
/ umowa w załączeniu/
W roku 2017r z terenu gminy 4szt. psów na kwotę 2400,00 zł odebrała firma DASH Urszula
Konstanta-Kurowska ul Kiernickich 19/45 21-400 Łuków z którą gmina miała zawartą umowę do
końca 2017r. na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w miejscowości
Chrycynno k/Nasielska /umowa była dostarczona do wglądu wcześniej/
W związku ze stanowiskiem Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie nowa umowa na następne lata z firmą DASH nie będzie zawierana
( podmiot nie jest schroniskiem). W dniu 12.12.2016r. gmina podpisała umowę ze schroniskiem
„BAROS" Maciej Glijer w Suchedniowie ul. Berezów 75 / umowa w załączeniu/.
Schroniska w Białej Podlaskiej, Chełmie i Lubartowie - do których zwróciliśmy z prośbą o współpracę
odmówiły chęci podpisania umowy.
W 2017 r oddano do gospodarstwa, które zapewniło mu lepsze warunki jednego psa. po uprzednim
założeniu mu książeczki zdrowia psa, szczepieniom ochronnym, odrobaczeniu i zwalczeniu insektów.
/ faktura za ostatniego psa w załączeniu/. Los adoptowanego psa jest Nam dokładnie znany.
W 2017r. gmina przydzieliła 7 500,00 zł na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku, opiekę
weterynaryjną, dokarmianie i czasowy pobyt zwierząt w gospodarstwie rolnym, z czego
wydatkowano kwotę 4950,00 zł.

Aby problem ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy złagodzić do minimum, podejmowane są
działania zmierzające do ustalenia właścicieli zwierząt i zobowiązania ich do dalszej opieki nad nimi.
Gmina poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Jacek Chmielowiec ul. Wokulskiego 6
22-200 Włodawa zapewnia chętnym właścicielom zwierząt dofinansowanie 100% kosztów sterylizacji
samic, kastracji samców ,oraz usypianie ślepego miotu w ilości Iszt na gospodarstwo rocznie.

