
ZARZĄDZENIE Nr 4/2019
Burmistrza Miasta i GminyGlinojeck

z dnia 17 stycznia 2019 roku
w sprawie konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck"
w 2019r.

Na podstawie art. Sa ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), oraz Uchwały Rady Miejskiej w Glinojecku nr
XXXVII/224/2010 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku
publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich
działalności dotyczących ich działalności statutowej, zarządzam, co następuje:

5 1

Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Glinojeck"w 2019r.

5 2
Określa się:

1. termin rozpoczęcia 18 stycznia 2019 roku;
2. termin zakończenia konsultacji 08 lutego 2019 roku;
3. obszar na terenie którego będą realizowane konsultacje — Gmina Glinojeck.

5 3
I.Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie na stronach internetowych
gminy www.glinojecknet informacji o konsultacjach, projektu uchwały Rady Miejskiej
w Glinojecku w sprawie" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck"w 2019r.
2. Uwagi dotycząceprojekty Uchwały należy składać osobiście lub drogą pocztową
w Sekretariace4 Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck bądź
przesłać mailem na adres: sekretariat@e-glinojeckpl w terminie zakreślonym w 9 2

pkt.1i pkt. 2.
3. Z przebiegu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, które upublicznione zostanie
w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące.
5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczącychw nich podmiotów.

@ 4
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, na stronie internetowej www.glino'eck.net oraz Biuletynie
Informacji Publicznej.

9 5

odpowiedzialnym za wykonie niniejszegoZarządzenia czyni się Elżbietę Przybyłowską -

pracownika Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. [; U u N _
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projekt

UCHWAŁANr .......2019
Rady Miejskiej w Glinojecku

Z dnia ........................ 2019 r.

w sprawie" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck"w 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 2990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2018 r poz. 994 ze zm.], w związku z art. 11 ust. 1 i art. 11 a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.), po
zaopiniowaniu przez PowiatowegoLekarza Weterynarii w Ciechanowie, TowarzystwoOpieki
nad Zwierzętamiw Polsce, Zarząd Główny w Warszawie i zarządców obwodów łowieckich
działających na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, Rada Miejska w Glinojecku uchwala,
co następuje:

5 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnościzwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck" w 2019 r. w brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.

5 2. Wykonanie uchwały powierza się BurmistrzowiMiasta i Gminy Glinojeck.

(j 3. Uchwała wchodziw życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym
WojewództwaMazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Glinojecku

Grzegorz Sikorski



Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr .......2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia ............ 2019 r.

w sprawie" Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck" w 2019 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.], zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych gmin.
Natomiast, art. 11 a ust. 1 wyżej powołanej ustawy stanowi „ Rada Gminy wypełniając
obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa w drodze uchwały, corocznie do 31
marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Ustawodawca, w art. 11a ust. 2, określił zadania jakie winien obejmowaćw szczególności
opracowanyprogram.
Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 11 a ust. 7 wyżej powołanej ustawy,
projekt programu został przekazany do zaopiniowania:
1. PowiatowemuLekarzowi Weterynarii w Ciechanowie.
2. TowarzystwuOpieki nad Zwierzętamiw Polsce, Zarząd Główny wWarszawie,
3. Zarządcom kół łowieckich, działających na obszarze gminy.

Z uwagi na fakt, iż na obszarze Gminy Glinojeck nie ma organizacji społecznych, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, projekt „Programuopieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck"
w 2019 r. został przesłany do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi w Polsce,
Zarząd Główny wWarszawie.

Program, zawiera również działania mające na celu zmniejszenie populacji psów na
obszarze gminy, poprzez sterylizację suczek.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne
i celowe.

Sporządziła: Elżbieta Przybyłowska
Glinojeck,dnia 03 stycznia 2019 r.



Załącznik
do projektu Uchwały Nr ....../2019
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia ............................2019 r.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2019 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne:
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Glinojeck ma w swoim założeniu pomóc Gminie uporządkować
problematykę zwierząt bezdomnych.
Program, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2017
roku, poz. 1840 ze zm. ), „zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętomoraz ich wyłapywanie należydo zadań własnych gmin".

52

1.llekroć w programie jest mowa o:
1] programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
zwierząt oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Glinojeck”w 2019 r;
2) gminie, należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Glinojeck.

53

1. Głównym celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie
bezdomnościzwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck. Program realizowanyjest
poprzez podejmowanie odpowiednich działań określonychw art. 11 i art. 11a wyżej
powołanej ustawy o ochronie zwierząt ijest wyrazemwypełnienia obowiązkuprawnego
nałożonego przez Ustawodawcę na gminę.
2. KoordynatoremProgramu jest BurmistrzMiasta i Gminy Glinojeck.
3. Realizującymi Program są:
1] Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa,och.

środowiska i utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Glinojeck;
2) policja;
3) lekarz weterynarii.



Rozdział ll
Sposób realizacji zadańwynikających z programu
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1.Zapewnienie bezdomnym zwierzętommiejsca w schronisku dla zwierząt:
1) przyjmowaniem i zapewnieniem opieki bezdomnymzwierzętom z terenu Gminy Glinojeck
zajmuje się „Schronisko dla bezdomnych zwierząt DworakowskiZygmunt i Dworakowska
Grażyna jadwiga” s.c. z siedzibąw miejscowości Radysy 13, 12 — 230 Biała Piska;
2] zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w przedmiotowym schronisku dla zwierząt,
realizowane będzie poprzez umieszczenie ich w schronisku w celu zapewnienia im
bezterminowej opieki do czasu ich adopcji, na warunkach określonych w umowie zawartej
w dniu 28 grudnia 2018 roku pomiędzyGminą Glinojeck, a Grażyną ]adwigą Dworakowska
i Zygmuntem Dworakowskim prowadzącymi działalność gospodarcza pn. „Schronisko dla
bezdomnychzwierząt Dworakowski Zygmunt i DworakowskaGrażyna jadwiga" s.c.
z siedzibą w miejscowości Radysy 13, 12 — 230 Biała Piska, na 2019 rok;
3) odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na podstawie zgłoszenia
przyjętego przez osobę — pracownika odpowiedzialnego za realizację przedmiotowego
Programu;
4) w razie potrzeby, podczas akcji odłowu bezdomnych zwierząt zostanie zapewniona
pomoc weterynaryjna;
5] zgłoszenie do odbioru bezdomnego zwierzęcia może być dokonane w dowolnej formie:
osobiście, telefonicznie,lub na piśmie;
Nr tel. pod który można zgłaszać zwierzęta bezdomne do odbioru:
w godz. pracy Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck - 23 674 2803;
w dni wolne od pracy 512 511 328;
6) „Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt i Dworakowska Grażyna
jadwiga” s.c. z siedzibą w miejscowości Radysy 13, 12 — 230 Biała Piska, zgodnie z treścią @ 1
ust. 6 umowy zawartej z Gmina Glinojeck na 2019 rok zobowiązane jest między innymi do „
sterylizacji suki kotek; kastracji psów i kotów; znakowania odebranych psów — „chipowania",
w sposób umożliwiającyjednoznaczną identyfikację zwierzęcia oraz wprowadzenie numeru
mikrochipa do wykazu zwierząt prowadzonego w schronisku oraz do ogólnodostępnych
krajowych baz danych".

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie.
Kluczową kwestią w zakresie działań podejmowanych na rzecz opieki nad kotami, jest
rozróżnienie zwierząt bezdomnych, od kotów wolno żyjących. Koty wolno żyjące od
urodzenia nie posiadały ani właściciela ani opiekuna. Koty te zazwyczaj nie potrzebują tego
rodzaju pomocy, w odróżnieniu od kotów bezdomnych, zagubionych lub porzuconych przez
dotychczasowychwłaścicieli. Kotów wolno żyjących nie można dowolnie odławiać
i umieszczać w schronisku lub w domach prywatnych. Zabranie ich z miejsca bytowaniamoże
być uzasadnione tylko koniecznością udzielenia pomocy wymaganej ze względu na stan
zdrowia.
1) Koty wolno żyjące na terenie Gminy Glinojeck, nie będą kierowane do schroniska dla
zwierząt, z uwagi na fakt, iż odgrywają znaczącą rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się
gryzoni w ekosystemie miejskim;



2] odławianie kotów dziko żyjących odbywać się będzie podstawie zgłoszenia przyjętego
przez osobę — pracownika odpowiedzialnego za realizację przedmiotowego Programu; koty
wolno żyjące na terenie Gminy Glinojeck będą podawane zabiegowi kastracji/sterylizacji
w Schronisku, z którym jest zawarta umowa na 2019 rok i wypuszczone na wolność w
miejscu, w którym dotąd żyły;
3] wolontariuszem z terenu Miasta i Gminy Glinojeck, którzy prowadzą opiekę nad wolno
żyjącymi kotami, zostanie zakupiona i przekazana karma dla kotów;
4] wolno żyjącym kotom, zostanie zapewnione pomieszczenie ( budka), celem możliwości
schronienia się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz rozłożenia karmy w
okresie zimy.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt:
1] wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Glinojeck zostało powierzone
„Schronisku dla bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt i Dworakowska Grażyna
jadwiga" s.c. z siedzibą w miejscowości Radysy 13, 12 — 230 Biała Piska, w celu zapewnienia
im opieki do czasu ich adopcji;
2] odłowienie zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie
będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia;
3] wyłapywanie, odbiór i transport bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Glinojeck
do wyżej opisanego schroniska będzie prowadzony przez 24 godziny na dobę, we wszystkie
dni tygodnia:
a. rannych w wypadkach komunikacyjnych lub chorych — w trybie pilnym, nie później niż w
ciągu 3 godzin od zgłoszenia;
b. niebezpiecznych ( agresywnych ] - w trybie pilnym, nie później niż w ciągu 3 godzin od
zgłoszenia;
c. bezdomnych, nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszeniawe wszystkie dni tygodnia;
4] w schronisku, bezdomne zwierzęta zostaną objęte opieką polegającą na zapewnieniu
pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem , upałami i opadami atmosferycznymi,
z dostępem do światła dziennego, umożliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się;
odpowiedniegodostępu do karmy i wody pitnej oraz opieki weterynaryjnej;
5] zwierzęta bezdomne po odbyciu kwarantanny, wykonaniu szczepień profilaktycznych
zabiegu sterylizacji/kastracji oraz czipowania, będą przekazywane osobom zainteresowanym
ich adopcją;
6] podejmowane będą różnorodne akcje mające na celu poszukiwania osób dla przyjętych
zwierząt, celem ich adopcji;
7] na okoliczność przekazania-przejęcia bezdomnych psów lub kotów do schroniska lub
adopcji zostanie sporządzany protokół przekazania- przejęcia.

4. Obligatoryjna kastracja lub Sterylizacja zwierząt w schronisku dla zwierząt:
1] wolno żyjące koty [ dzikie], nie będą kierowane do schroniska dla zwierząt, a będą
wyłapane, poddane zabiegowi kastracji /sterylizacji w schronisku dla zwierząt a następnie
wypuszczonena wolnośćw miejscu, w którym dotąd żyły;
2] bezdomne psy i bezdomne koty z terenu Gminy Glinojeck, będą kierowane do Schroniska
dla Zwierząt, zgodnie z treścią umowy zawartej na 2019 r., w schronisku, zostaną
obligatoryjniepoddane zabiegowi kastracji/sterylizacji;



5. Poszukiwaniewłaścicieli dla bezdomnych i zagubionychzwierząt na terenie Miasta
i GminyGlinojeck:
1] mieszkańcy mają możliwość zamieszczaniana tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Glinojeck informacji o zagubionych i znalezionychzwierzętach;
2) mieszkańcy ( po zgłoszeniu w Urzędzie ] mają możliwość ogłaszania na stronie
internetowej Gminy Glinojeck informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach;
Informacja, o każdymumieszczonymna stronie internetowej zwierzęciu winna zawierać:
- datę i miejsce znalezienia/ zagubienia zwierzęcia;
- płeć zwierzęcia;
~wiek. lub przybliżonywiek zwierzęcia;
- opis zwierzęcia;
- w przypadku zwierząt znalezionych, informacja gdzie można odebrać zwierzę;
3] utworzona zostanie baza osób chętnych do adopcji zwierząt; Gmina pokrywa koszty
sterylizacji zwierzęcia, które zostało oddane do adopcji;
4) podjęta zostanie współpraca z lokalnymi mediami, z gazetą „ Wieści Glinojecka" celem
znalezienia osób chętnych do adopcji zwierząt.

6. Usypianie ślepychmiotów.
Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy
weterynaryjnej lub schronisku dla zwierząt. Lekarz weterynarii stwierdzi fakt, że zwierzęta
są ślepe. Usypianie zostanie przeprowadzone w sposób humanitarny i nie powodującystresu
lub udręczeń. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu
zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.Ślepe mioty psów i kotów oraz
kotów dziko żyjących będą usypiane na koszt Gminy.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
W miejscowości Wkra 16, gm. Glinojeck w gospodarstwie rolnym zostało wyznaczone
pomieszczenie- obora dla zwierząt gospodarskich.Na powyższą okoliczność zostało zawarte
porozumienie pomiędzy Gminą Glinojeck a właścicielem. Zawarte porozumienie dotyczy
transportu i opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielom. W przypadku, gdy
wystąpi konieczność odebrania zwierząt gospodarskich właścicielowi lub opiekunowi,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie, sprawdzi pomieszczenie obory, wyda
stosowną opinię.

8. Zapewnieniecałodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałemzwierząt.
0 zdarzeniu drogowym z udziałem zwierząt, powiadomiony zostanie Lekarz Weterynarii,
celem wszczęcia stosownego postępowania oraz zapewnienia potrzebnej opieki
weterynaryjnej.Realizacja przedmiotowego punktu została przeprowadzona w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wyłoniony został Lekarz Weterynarii P. Katarzyna Mądra
prowadząca działalność pn. „ Gabinet Weterynaryjny Katarzyna Mądra „ z siedziba przy ul.
Kwiatowej 40 C, 06-400 Ciechanów, który będzie świadczył całodobową usługę
weterynaryjną w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt.
W dniu 21 grudnia 2018 r. została podpisana na 2019 r., stosowna umowa z Panią Katarzyną
Mądrą — lekarz weterynarii, prowadzącą działalność gospodarczą pn. "Usługi dla rolnictwa" z
siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Kwiatowej 40C.
Zgodnie z zawarta umową Lekarz Weterynarii zobowiązany jest do niezwłocznego stawienia
się w miejscu zdarzenia i zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzęciu. Lekarz Weterynarii



podejmie decyzję co do dalszego postępowania z rannym zwierzęciem, zawiadomi inne
służby, stosownie do zaistniałych potrzeb. Opieka dotyczy zwierząt bezdomnych, a także
zwierząt dzikich poszkodowanychw wypadkach.
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1.W celu minimalizacji populacji bezdomnychzwierząt,Gmina umożliwi właścicielom psów
dofinansowanie wykonania zabiegów sterylizacji suczek.

2. Wykonanie zadania polegającego na sterylizacji suczek będzie realizowane poprzezpokrycie kosztów związanych z wykonaniem zabiegu.
3. Dofinansowanieprowadzone jest na wniosekwłaściciela psa.
4. Dofinasowanie przysługuje tylko właścicielompsów zamieszkującymna stałe
w Gminie Glinojeck.

5.Właściciel więcej niż jednego psa, w ciągu roku budżetowegomoże wykonać zabieg tylko
u jednej suczki.

6. Kwota dofinasowania, o której mowa w 5 5 ust. 2 niniejszego Programu, zostanie
uregulowana lek. wet., który wykonał zabieg sterylizacji, na podstawie faktury wystawionej
na Gminę Glinojeck.
7. Dofinansowanie będzie udzielane wnioskodawcom,w kolejności składanychwniosków.
8. Liczba zabiegówwykonanych zabiegówwykonanychw ramach dofinansowania będzie
limitowanawysokością środków przeznaczonychw budżecie.

9. Informację w sprawie możliwości uzyskania dofinasowania Burmistrz Miasta i Gminy
Glinojeck przekaże w sposób publiczniedostępny.

Rozdział III

5 7
Wysokość środków finansowychprzewidzianych na realizację Programu
Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
GminyGlinojeck, na 2019 rok:

1. schronisko dla bezdomnych zwierząt — 29.000 zł.
2. odławianie zwierząt i przewóz - 4.000 zł.
3. wskazanie gospodarstwa rolnego

w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich - 2.000 zł

4. opiekaweterynaryjna - 7.200 zł.
5. usługi weterynaryjne - 2.800 zł.
6. kastracja/Sterylizacja dzikich kotów - 1.000 zł.
7. usypianie miotów ślepych - 1.000 zł.
8. zakup karmy dla dziko żyjących kotów - 3.000 zł.
9. sterylizacja suczek -10.000 zł.

( razem — 60.000 zł. słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych )

Opracowała: Elżbieta PrzybyłowskaNr tel. 23 674 2803


