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PREZYDENT MIASTA 
ZGIERZA 

Pani Beata Świątczak 

Radna Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 27.03.2017 r. w sprawie finansowania lub 
współfinansowania zabiegów kastracji i znakowania mikroczipem psów i kotów posiadających 
właścicieli, którzy są mieszkańcami Zgierza informuję, iż zostanie przeprowadzona analiza 
możliwości i zakresu realizacji Pani wniosku w ramach środków finansowych tegorocznego 
budżetu miasta. Niemniej jednak informuję, że w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt, 
mieszkańcy miasta Zgierza w roku 2018 i 2019 mają zapewnioną możliwość przekazania do 
uśpienia ślepych miotów. Usługa weterynaryjna w tym zakresie świadczona jest przez Klinikę 
Weterynaryjną Jacka Szulca, ul. Kościuszki 22 w Zgierzu. Zasady usypiania ślepych miotów 
określone są w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz, przyjętym przez Radę Miasta Zgierza 
uchwałą nr XLV/593/18 z dnia 27 lutego 2018 r. 

Wyjaśniam, iż wzrost kosztów jakie ponosi Gmina Miasto Zgierz na opiekę nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt jest skutkiem m. in. 
wzrostu ilości kastracji/sterylizacji oraz ilości poddanych leczeniu i objętych opieką kotów 
wolno żyjących oraz faktycznie odnotowanego w roku ubiegłym wzrostu ilości interwencji 
wobec zwierząt bezdomnych oraz dzikich, w szczególności w zakresie udzielenia im pomocy 
weterynaryjnej. Należny wyjaśnić, iż powyższa tendencja miała wpływ na kalkulację kosztów 
określających wartość przedmiotu zamówienia dla ogłoszonego w roku ubiegłym przetargu na 
realizację zadania na „Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz w okresie 

weterynaryjnej dla chorych, rannych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku publicznego zwierząt, zarówno bezdomnych jak i dzikich. Dla zapewnienia 
sprawności i koordynacji działań, w przetargu przewidziano również takie aspekty jak 
transport, konieczna eutanazja, utylizacja zwłok czy uśpienie ślepych miotów urodzonych 
w trakcie świadczenia usługi oraz sterylizacja/kastracja i czipowanie bezdomnych zwierząt 
pozostających pod opieką schroniska. 

01.02.2018 r. - 31.01.2020 r. - Część I", w którym przewidziano m. in. zabezpieczenie opieki 

W Y D Z I A L O R G A N I Z A C Y J N Y 
Biuro Rady Miasta Zgierza 


