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SCHR.7080.16.2020
Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 03 lutego 2020r w sprawie realizacji
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Olsztynie na rok 2019 informuję, co następuje:
Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie realizowało Program opieki nad
1.
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2019,
przyjęty Uchwałą Nr VI/93/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2019r. Środki
wydatkowane na realizację zadań w ramach w/w programu wyniosły 315 686,64 zł.
Wzrost wydatków o 27 514.64 zł jest następstwem zwiększenia planu jednostki
0 środki celowe, pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Zadania ujęte w § 3 Programu takie jak: 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 oraz 9) działania z zakresu edukacji humanitarnej, realizowane były siłami
własnymi jednostki poprzez pracowników, sprzęt i mienie schroniska. Koszty
związane z realizacją powyższych zadań rozłożone są różnych paragrafach planu
finansowego jednostki (np. płace pracowników, koszt zakupu leków, koszt benzyny,
koszt karmy dla zwierząt, czy energii elektrycznej i in.) i zapewniają realizację wielu
dziedzin jednocześnie. Przykładowo: 1) W 2019 roku w gabinecie weterynaryjnym
w Schronisku uśpiono 8 ślepych miotów dostarczonych z terenu Olsztyna. Zabiegi
wykonywał zatrudniony w Schronisku lekarz weterynarii, a w trakcie
przeprowadzania każdego z zabiegów zużyto między innymi: leki i sprzęt
do iniekcji, środki do dezynfekcji powierzchni i personelu, środki do zabezpieczenia
1 utylizacji zwłok, których koszty zawarte są w zbiorczych pozycjach w budżecie
jednostki np. leki i materiały medyczne - kwota 75 404,45 zł, czy wywóz nieczystości
- 35 586,44 zł. 2) W 2019 roku Schronisko zrealizowało 692 interwencje w ramach
odławiania zwierząt bezdomnych na terenie Olsztyna. Odławianie wykonywali
opiekunowie zwierząt zatrudnieni w jednostce, przy użyciu sprzętu i samochodu
służbowego Schroniska. Koszt benzyny, który jest jedną ze składowych, wyniósł
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9 079,85 zł, ale zaznaczyć należy, że pracownicy wykonali dodatkowo 346
interwencji związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zaopatrzenie,
transporty medyczne, interwencje zlecone).
Po analizie wykonania budżetu jednostki za rok 2019 i mając na uwadze
powyższe, niemożliwe jest jednoznaczne i szczegółowe wskazanie jakie środki
z ogólnej kwoty przeznaczone zostały na realizację poszczególnych zadań.
Koszty zadań zlecanych poza jednostkę, które są rozliczane na podstawie faktur
są jednoznaczne do określenia, jak ma to miejsce w przypadku zadania z § 3 pkt 8).
Zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta
Olsztyna. Zadanie realizowane było w Poliklinice Weterynaryjnej przy Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie koszt realizacji powyższego zadania w 2019 roku wyniósł 23 823,00 zł (zwiększone
środki pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska). W 2019
roku nie było konieczności zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich na terenie Olsztyna i w związku z powyższym nie poniesiono żadnych
kosztów.
2.

W 2019 roku Schronisko dla Zwierząt pozyskało bezkosztowo dla jednostki, 63
budy dla kotów wolno żyjących od Stowarzyszenia Zwierzyniec Św. Franciszka
i Fundacji Przytul Psa na kwotę 11 862,74 zł.

3.

Przedstawiam poniżej wnioskowane przez Pana szczegółowe dane dotyczące
zadań realizowanych przez Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie:
1) W roku 2019 w gabinecie weterynaryjnym Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie
wykonano 622 zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt, w tym zabiegowi
sterylizacji poddano 336 samic, kastracji poddano 286 samców.
2) Koszty związane z opieką lekarsko-weterynaryjną, w tym z zabiegami sterylizacji
i kastracji zwierząt w Schronisku rozłożone są w różnych paragrafach planu
finansowego jednostki i zaliczyć tu można między innymi: zakup leków
i materiałów medycznych na kwotę 75 404,45 zł, koszt odczynników
do analizatorów hematologicznych na kwotę 1 211,76 zł, środki do utrzymania
czystości 3 993,28 zł oraz koszty utrzymania lokalu i wynagrodzenia
zatrudnionych lekarzy weterynarii. W ramach powyższych środków w 2019r.
w gabinecie weterynaryjnym Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie
przeprowadzono 4737 wizyt dotyczących zwierząt bezdomnych i wolno żyjących,
w trakcie których wykonywano zabiegi chirurgiczne, profilaktyczne i leczenie
zwierząt. Jednostkowy średni koszt leków i usługi medycznej na wizytę, w tym
zabiegów sterylizacji lub kastracji wynosi 32,17 zł.
3) Schronisko posiada spis opiekunów kotów wolno żyjących bytujących na terenie
Olsztyna, który jest corocznie aktualizowany przy okazji rozdawania karmy
opiekunom. W roku 2019 w spisie odnotowano 78 opiekunów kotów wolno
żyjących deklarujących opiekę nad 515 osobnikami. Na potrzeby zimowego
dokarmiania kotów wolno żyjących, zakupiono i przekazano opiekunom kotów

na terenie Olsztyna 1566 kg suchej karmy. Rozdawanie karmy ma miejsce przy
współpracy ze Strażą Miejską na posterunku przy ul. Jagiellońskiej 12
w Olsztynie. Informacje dotyczące opiekunów kotów pozyskiwane są również
w toku leczenia lub wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno
żyjących, wypożyczania klatek do odłowu kotów oraz w trakcie rozstawiania bud
dla kotów wolno żyjących.
4) Do roku 2017 monitoring i nadzór nad dokarmianiem kotów wolno żyjących
prowadził TOZ - Oddział Olsztyn. Od roku 2018 Schronisko przejęło dystrybucję
karmy i prowadzi spis z określeniem ilości kotów. W roku 2018 spis zawierał 63
osoby i deklarowaną ilość 570 wolno żyjących na terenie miasta. W roku 2019
spis zawierał 78 osób i deklarowaną ilość 515 osobników. Ponieważ dane
powyższe są szacunkowe i mogą nie odzwierciedlać pełnej sytuacji dotyczącej
kotów wolno żyjących, w roku 2020 planowane jest wykonanie przy współpracy
ze wszystkimi organizacjami i społecznymi opiekunami kotów wykonanie wizji
lokalnych i uzyskanie całościowych danych o populacji kotów wolno żyjących
na terenie Olsztyna.
Z poważaniem
ZASTĘPjJWDEl^A
HalinaZaborowska-Eoruch

