PROTOKÓŁ NR 9/11
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 9 sierpnia 2010 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Społecznym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Celestynowie pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej
w godzinach 1400do 1530.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Pani Izabela Działak Dyrektor Schroniska.
Tematyka:
1. Wizytacja Społecznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.
2. Sprawy różne.
Ad. 1
Komisję po Schronisku oprowadzała Pani Izabela Działak Dyrektor Schroniska.
Szereg pytań dotyczących działalności placówki zadała Pani Lucyna Komorowska
Przewodnicząca Komisji.
Schronisko podlega Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, które się mieści
w Warszawie przy ul. Noakowskiego 4. Działa 37 lat. Obiekt od lat nie był modernizowany.
Placówka istnieje dzięki darom wszystkich tych, którym los bezdomnych zwierząt nie jest
obojętny. Idea społecznego schroniska, powstała z chw ilą gdy Pani
, ofiarowała
na ten cel swój dom wraz z terenem o powierzchni blisko 3ha.
W boksach, we wnętrzu domu i w luzem stojących budach znajduje ok. 380 psów
i 28 kotów - w wydzielonych pomieszczeniach z wybiegami. Większość z nich, to zwierzęta
zabłąkane, porzucone. Trafiają do Schroniska w różny sposób, najczęściej z powiatu
otwockiego. Część przywożą znalazcy nie mający warunków do trzymania zwierząt,
zdarzają się też przypadki oddawania zwierząt przez właściciela. Każde zwierze ma szansę
trafienia do nowego domu poprzez adopcję. Te, które nie zostaną przygarnięte, pozostają
w Schronisku dożywotnio. Przypadków takich jest na niewiele. Suki poddawane są
sterylizacji w celu zapobieżenia niekontrolowanemu rozmnażaniu. Zwierzęta są szczepione
i tatuowane, do 2015 r. wszystkie zwierzęta muszą mieć czytniki.
Obsługę schroniska stanowi 20 osób, w tym dwie osoby na etacie.
Ludzie z różnych kręgów przeznaczają na schronisko dary żywnościowe, wsparcie
finansowe oraz dary w postaci koców, kołder itp.
Opłaty za psa wynoszą 50 zł.
Koszt utrzymania zwierząt w roku to ok. 1.500 tys. zł.
Dzięki przekazaniu 1% przez osoby fizyczne, w roku ubiegłym Schronisko otrzymało
ok. 250 tys. zł. Schronisko nie otrzymuje dotacji na swoją działalność.
Poruszono również temat wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania
o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, które powinno się odbywać na mocy uchwały
rady gminy podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po
zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Podsumowanie wizytacji w Społecznym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Celestynowie odbędzie się na posiedzeniu Komisji 5 września 2011 r. (poniedziałek)
o godz. 1600 - w siedzibie Starostwa powiatowego w Otwocku.

Ad. 2
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodnicząca Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Lucyna Komorowska
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