
Urząd Miasta Opola 
3nkretoriC. Prezydenta 

Urząd Miasta Opola 
Biuro Rady Miasta 

Zapy anie Ra 
Wpłynęło 

n (651) 

Miejscowość Opole Nr pisma 

Data 2019-01-03 Podpis. f&Sowada 

Do Prezydenta Miasta Opola za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta 

Wnioskodawca 
Nazwisko - człon pierwszy Mielec 

Imię Piotr 

Tytuł zapytania Dostępność gabinetów weterynaryjnych w Opolu 

Treść zapytania 

Proszę o 
odpowiedź 
na 
następujące 
pytanie: 

Gabinety weterynaryjne w Opolu są otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 
maksymalnie godz. 21. W soboty kilka gabinetów jest czynnych w godz. 8-16, co powoduje 
brak pomocy weterynaryjnej w nocy, niedziele i święta. W kilku gabinetach jest informacja z 
numerem telefonu o pomocy dla swoich pacjentów w nagłych zachorowaniach, lecz 
mieszkańcy zgłaszają że często taki telefon nie odpowiada w razie nagłej potrzeby. Najbliższe 
całodobowe gabinety weterynaryjne działają w Gliwicach i we Wrocławiu. Czy istnieje 
możliwość zapewnienia działalności całodobowego gabinetu weterynaryjnego w Opolu przy 
wsparciu Miasta Opola? Taki gabinet zagwarantuje pomoc lekarską w nagłych chorobach 
zwierząt domowych. W rozmowach z mieszkańcami pojawiają się dwie propozycje. 1). Pomoc 
w nagłych przypadkach w nocy i dni świąteczne zlecić lekarzowi weterynarii, który posiadałby 
umowę z UM Opole na opiekę nad zwierzętami np. na terenie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt lub w innym wyspecjalizowanym gabinecie. Wizyty zwierząt domowych byłyby 
oczywiście odpłatne. 2). W porozumieniu z Opolską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną wypracować 
zasady funkcjonowania w Opolu całodobowego gabinetu weterynaryjnego przy wsparciu 
finansowym Miasta Opola. Z rozmów przekazywanych przez mieszkańców wynika, że Izba 
jest gotowa do podjęcia takich rozmów. We wszystkich przypadkach wizyty byłyby odpłatne. 
Chodzi jedynie o zapewnienie gotowości lekarza weterynarii do udzielenia ewentualnej 
pomocy w nocy i dni świąteczne. Sprawa dla wielu mieszkańców posiadających zwierzęta 
domowe jest pilna. Bardzo proszę o pozytywne załatwienie sprawy. 
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