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INTERPELACJA
w sprawie realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2019"

W związku z przygotowaniami do prac nad przedmiotowym Programem na rok 2020 (zgodnie
z obowiązkiem gminy wynikającym z art. lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt) proszę o przedstawienie wykazu wszystkich wydatków poniesionych na realizację Programu
w roku 2019, którego treść znajduje się w załączniku do Uchwały Nr VI/93/19 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 marca 2019 r.
W odpowiedzi na niniejszą interpelację proszę wykazać jakie środki z ogólnej kwoty wynoszącej
288 172,00 zł zostały przeznaczone na realizację jakich działań w ramach poszczególnych zadań
Programu wymienionych w § 3, czyli: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) sterylizacja
lub kastracja zwierząt w Schronisku, połączona z profilaktycznym szczepieniem przeciwko
wściekliźnie; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - promowanie adopcji zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów; 7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt; 9) działania z zakresu edukacji humanitarnej.
Jeśli pewne działania zrealizowane w 2019 r. w ramach Programu zostały przeprowadzone
„bezkosztowo", to proszę o ich wykaz zawierający: tytuł, termin realizacji, jednostkę odpowiedzialną
za realizację, wskazanie pozyskanych partnerów/sponsorów, krótki opis.
Dodatkowo, proszę o przedstawienie następujących danych:
- Ile zabiegów sterylizacji i kastracji wykonało Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie w roku 2019?
- Jaki był jednostkowy koszt każdego z tych zabiegów w Schronisku w roku 2019?
- Ilu ww. zabiegów dokonano na osobnikach płci żeńskiej i męskiej w roku 2019?
- Czy istnieje miejska baza opiekunów kotów wolno żyjących? Jeśli tak, to która jednostka miejska
zarządza tą bazą i ilu opiekunów odnotowano na terenie Olsztyna w roku 2019 i 2020? W jaki
sposób odbywa się współpraca z opiekunami, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Programu?
W jaki sposób pozyskuje się informacje o opiekunach funkcjonujących na terenie Miasta?
- Czy prowadzony jest monitoring populacji kotów wolno żyjących na terenie Olsztyna? Jeśli tak,
to jak kształtuje się stan tej populacji w latach 2015-2019? Jeśli nie, to jakie są tego powody?

2-

/)

