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Kraśnik, dnia 10 listopada 2016 r.

Pani
Dorota Posyniak
Radna Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 27 października 2016r. wyjaśniam,
co następuje:
Treść interpelacji 1: cyt: ,,Panie Burmistrzu, w imieniu miłośników zwierząt i ochrony
środowiska zwracam się z prośbą o przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej
możliwości reakcji na zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt. Część potrąconych zwierząt
ulega ciężkim wypadkom, ucieka w popłochu w najbliższe zarośla i cierpi godzinami, a
czasem całymi dniami – bez pomocy, bez znieczulenia. W takim wypadku wystarczyłoby
wykazanie odrobinę dobrej woli i empatii i wezwać pomoc lecz brakuje ogólnodostępnej
informacji gdzie należy zadzwonić. Nadal w naszym mieście są przypadki wyrzucenia do
śmietnika, przez służby sprzątające nasze tereny, zwierzęcia które nie przeżyło zderzenia z
samochodem. Z powodu braku informacji nie ma możliwości natychmiastowej reakcji na
widok zwierzęcia potrąconego lub leżącego na szosie a przecież leżąc na drodze powoduje
zagrożenie dla ruchu drogowego i nie dość, że zginęły pod kołami, to jeszcze po śmierci
samochody się nad nimi pastwią. Miłośnicy zwierząt i ochrony środowiska zwracają się z
prośbą o przekazanie mieszkańcom informacji (wytycznych), na słupach ogłoszeniowych oraz
w budynkach mieszkalnych, zasad zgłaszania o znalezieniu martwego bądź potrąconego
zwierzęcia.”
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelacje z dnia 27.10.2016 roku Pani Radnej Rady Miasta
Kraśnik Doroty Posyniak informujemy, do zadań własnych gminy należy zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Wypełniając powyższy obowiązek Rada
Miasta Kraśnik podjęła uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2016
(nr XXI/137/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.)
Zgodnie z w/w uchwałą realizowane są następujące zadania:
1) Odławianie zwierząt bezdomnych.
2) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
3) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
4) Obligatoryjną sterylizację, kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt.
5) Usypianie ślepych miotów.
6) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
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8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
9) Plan znakowania zwierząt.
W roku 2016 na terenie Miasta Kraśnik podmiotem świadczącym usługi całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych z udziałem zwierząt jest gabinet
weterynaryjny M. Taczalski, P. Wójcik Spółka Cywilna, ul. Rzeczycka 10.
Zgłoszenia zdarzeń drogowych przyjmowane są w godzinach pracy urzędu pod nr tel.
81 825 15 47, bądź całodobowo pod nr tel. 986 – Straż Miejska, oraz numerem alarmowym
112 – Policja.
Powyższe informacje umieszczono na stronie Miasta Kraśnik (http://www.krasnik.eu) w
zakładce ochrona środowiska/ ochrona zwierząt/ zdarzenia drogowe.
Dodatkowo Miasto wystosuje pisma informacyjne do wszystkich spółdzielni mieszkaniowych
oraz zarządców z terenu Miasta Kraśnik z prośbą o poinformowanie mieszkańców w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Treść interpelacji 2: cyt: „Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców zwracam się z uprzejmą
prośbą o wybudowanie kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w dzielnicy
fabrycznej. Taka forma pochówku zaczyna być coraz bardziej popularna w Polsce.
Utrzymanie miejsca jest mniej kosztowne, bardzo korzystne dla osób żyjących, które są
zmuszone do emigracji, czy zmiany miejsca zamieszkania. Kolumbarium pozwala też
zaoszczędzić tereny przeznaczone na cele pochówków.”
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie budowy kolumbarium na terenie
cmentarza komunalnego w Kraśniku uprzejmie informuję, Iż do dnia złożenia przez Panią
interpelacji do tutejszego urzędu nie były zgłaszane wnioski dotyczące potrzeby budowy
kolumbarium. Zarządca cmentarza też takowych wniosków nie składał.
Niemniej jednak zastanawialiśmy się nad budową takiego kolumbarium na terenie naszego
cmentarza komunalnego. Po przeanalizowaniu kosztów ( w Puławach wybudowano
kolumbarium na 150 nisz za kwotę 400 000,00 zł; kwota za jaką sprzedawana jest nisza w
Puławach to kwota 4 000,00 złotych.) stwierdzono, iż przy braku zapotrzebowania na taki
rodzaj pochówku miasta nie stać na inwestycję, którą mieszkańcy nie będą zainteresowani koszty są niewspółmiernie wielkie.
Jeżeli mieszkańcy będą chcieli korzystać z takiej formy pochówku myślę, że powrócimy do
tematu budowy kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Kraśniku.
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