
RADA MIEJSKA
w GlinojeCku UCHWAŁA NR VI/46/2019

RADYMIEJSKIEJw GLINOJECKU

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. Z pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym ( Dz.U. z 2018
r poz. 994 ze zm.), wzwiązku zart ll ust. ] iarl. 11 a ustawy zdnia 21 sierpnia l997 roku o ochronie
zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Ciechanowie, akceptacji programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętamiw Polsce, Zarząd Główny
w Warszawie iZarządców Obwodow Łowieckich działających na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, Rada
Miejska w Glinojecku uchwala, co następuje:

5 ]. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz mpobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2019 r. w brzmieniuzałącznikado niniejszej uchwały.

5 2. Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi Miasta i GminyGlinojeck.
QB. Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

FRZEWD NICZĄCY RADY
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Załącznikdo uchwały Nr Vl/46/2019

Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 27 marca 2019 r.

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

Rozdzial 1.
Postanowienia ogólne:

śl. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz mpobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Glinojeck ma wswoim założeniu pomóc Gminie uporządkowaćproblematykę zwierząt
bezdomnych. Program, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwienąt gospodarskich.
Zgodnie zart. 11 ust. 1 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 roku oochronie zwierząt (t.j' Dz.U. z2019 roku.

poz. 122 ), „ zapobieganie bezdomności zwierząt izapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wylapywanie należy do zadań własnych gmin”.

@ 2. 1. Ilekroć w programiejest mowa o:

1)programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt oraz
zapobiegania bezdomności na terenieMiasta i Gminy Glinojeck” w 2019 r;

2) gminie, należy przez to rozumieć Miasto iGmine Glinojeck.

53. ]. Głównym celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.Program realizowanyjest poprzez podejmowanie
odpowiednich działań określonychw art. 11 i art. Ila wyżej powołanej ustawy oochronie zwierząt ijest
wyrazem wypełnienia obowiązkuprawnego nałożonego przez Ustawodawce na gminę.

2. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck,
3. Realizującymi Program są:

1)Urząd Miasta iGminy Glinojeck, stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, och. środowiska iutrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Glinojeck;

2) policja;

3) lekarz weterynarii.

Rozdział 2.
Sposób realizacji zadań wynikających z programu

@ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
1) przyjmowaniem izapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom zterenu Gminy Glinojeck zajmuje się
„Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt tiorakowska Grażyna Jadwiga” s.c.
z siedzibą w miejscowości Radysy 13, 12 —230 Biała Piska;

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w przedmiotowym schronisku dla zwierząt, realizowane
bedzie poprzez umieszczenie ich w schroniskuw celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich
adopcji, na warunkach określonychw umowie zawartej w dniu 28 grudnia 2018 roku pomiedzy Gminą
Glinojeck,a Grażyną Jadwigą Dworakowska i Zygmuntem Dworakowskim prowadzącymi działalność
gospodarcza pn. „Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt 1 Dworakowska Grazyna
Jadwiga” si:. z siedzibąw miejscowości Radysy 13, 12 — 230 Biała Piska, na 2019 rok;

3) wylapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały iodbywa się na podstawie zgłoszenia przyjętego
przez osobę — pracownika odpowiedzialnegoza realizację przedmiotowegoProgramu;

4) w razie potrzeby, podczas akcji odłowu bezdomnych zwiermt zostanie zapewnionapomoc weterynaryjna;
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5) zgloszenie 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 tiorakowska Grażyna Jadwiga" s.c.
z siedzibą w miejscowości Radysy 13, 12 — 230 Biała Piska, zgodnie z treścią 5 1 ust, 6 umowy zawartej
z Gmina Glinojeck na 2019 rok zobowiązanejest między innymi do „ upewnieniaopieki weterynaryjnej,
sterylizacji suk i kotek; kastracji psów i kotów; znakowania odebranych psów — ..chipowania", w sposób
umożliwiający jednoznaczną identyfikację zwierzęcia oraz wprowadzenie numeru mikrochipa do wykazu
zwierząt prowadzonegow schroniskuoraz do ogólnodostępnychkrajowych baz danych",
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie.Kluczową kwestią wzakresie działań

podejmowanych na rzecz opieki nad kotami, jest rozróżnienie zwiemt bezdomnych, od kotów wolno
żyjących. Koty wolno żyjące od urodzenia nie posiadały ani właściciela ani opiekuna, Koty tc zazwyczaj
nie potrzebują tego rodzaju pomocy, wodróżnieniu od kotów bezdomnych, zagubionych lub porzuconych
przez dotychczasowych właścicieli. Kotów wolno żyjących niemożna dowolnie odławiać iumieszczać
wschronisku lub wdomach prywatnych, Zabranie ich zmiejsca bytowania moze być uzasadnione tylko
koniecznością udzielenia pomocy wymaganej ze względu na stan zdrowia.

1) Koty wolno żyjące na terenie Gminy Glinojeck, nie będą kierowane do schroniskadla zwierząt, z uwagi na
fakt, iż odgrywają znaczącą rolę w zapobieganiurozprzestrzeniania się gryzoniw ekosystemie miejskim;

Z) wyłapywanie kotow dziko żyjących odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia przyjętego przez osobę
— pracownika odpowiedzialnego za realimcję 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 wypuszczonena wolnośćw miejscu, w którym dotąd żyły;

3) wolontariuszom z terenu Miasta i Gminy Glinojeck, którzy prowadzą opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
zostanie zakupiona i przekazanakarma 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. Odlnwianie bezdomnych zwierząt:

l)odlawianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Glinojeck zostało powierzone „Schronisku dla
bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt tiorakowska Grazyna Jadwiga” S.C. zsiedzibą
w miejscowości Radysy 13, 12 —230 Biała Piska, w celu zapewnienia im opieki do czasu ich adopcji;

2) odławianie zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał
zagrożenia dla zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawal im cierpienia;

3) odlawianie, odbiór i transport bezdomnych zwierząt z terenuMiasta i Gminy Glinojeckdo 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 zgłoszenia we wszystkie dni tygodnia;

4) w schronisku, bezdomne zwierzęta zostaną objęte opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczen lub
boksów chroniących je przed zimnem , upalami iopadami atmosferycznymi, zdostępem do światła
dziennego, umożliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się; odpowiedniego dostępu 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 zainteresowanymich adopcją;

6) podejmowane będą różnorodne akcje mające na celu poszukiwania osób dla przyjętych zwierząt, celem ich
adopcji;

7) na okoliczność przekazania-przejęciabezdomnych psów lub kotów do schroniska lub adopcji zostanie
sporządzany protokól przekazania- przejęcia.
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4. Obligatoryjnn kastracja lub Sterylizacja zwierząt w schronisku dla zwierząt:
i) wolno żyjące koty ( dzikie), nie będą kierowane do schroniska dla zwierząt, a będą wyłapane, poddane
zabiegowi kastracji /sterylizacji wschronisku dla zwierząt a następnie wypuszczone na wolność
w miejscu, w ktorym dotąd zyły;

Z) bezdomne psy i bezdomne koty zterenu Gminy Glinojeck, będą kierowane do Schroniska dla Zwierząt,
zgodnie ztreścią umowy zawartej na 2019 r., w schronisku, zostaną obligatoryjnie poddane zabiegowi
kastracj i/stery lizacj i;X

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych izagubionych zwierząt na terenie Miasta iGminy
Glinojeck:
]) mieszkańcy mają możliwość zamieszcmnia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta iGminy Glinojeck
informacji o zagubionych i znalezionychzwierzętach;

2) mieszkańcy ( po zgłoszeniu w Urzędzie ) mają możliwość ogłaszania na stronie internetowej Gminy
Glinojeck informacji o zagubionych iznalezionych zwierzętach; lnformacjao każdym umieszczonym na
stronie internetowej zwierzęciu winna zawierać:

- datę i miejsce znalezienia/zagubienia zwierzęcia;
~ płeć zwierzęcia;
~ wiek. |ub przybliżony wiek zwierzęcia;

- opis zwierzęcia;

- w przypadku zwierząt znalezionych, informacja gdzie mozna odebrać zwierze;
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 ślepych miotów.Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza

weterynarii wlecznicy weterynaryjnej lub schronisku dla zwierząt. Lekarz weterynarii stwierdzi fakt, że
zwierzęta są ślepe. Usypianie zostanie przeprowadzone w sposób humanitarny inie powodujący stresu lub
udręczer'r. 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 bedą
usypiane na koszt Gminy.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego wcelu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, W
miejscowości Wkra I6, gm. Glinojeck w gospodarstwie rolnym zostało wyznaczone pomieszczenie - obora
dla zwierząt gospodarskich. Na powyższą okoliczność zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą
Glinojeck awłas'cicielem. Zawarte porozumienie dotyczy transportu iopieki nad zwierzętami czasowo
odebranymi właścicielom. Wprzypadku, gdy wystąpi koniecznośc odebrania zwierząt gospodarskich
właścicielowi lub opiekunowi,Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie, sprawdzi pomieszczenieobory,
wyda stosowną opinię,

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udzialem
zwierząt.0 zdarzeniu drogowym zudzialem zwierząt, powiadomiony zostanie Lekarz Weterynarii, celem
wszczęcia stosownego postępowania oraz upewnienia potrzebnej opieki weterynaryjnej. Realizacja
przedmiotowego punktu została przeprowadzona w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłoniony
został Lekarz Weterynarii P. Katarzyna Mądra prowadząca dzialalność pn. „ Gabinet Weterynaryjny
Katarzyna Mądra ,. zsiedziba przy ul. Kwiatowej 40 C, 06-400 Ciechanów, który będzie świadczył
całodobową usługę weterynaryjną w przypadku zdarzeń losowych zudziałem zwierząt. deiu 21 grudnia
2018r. została podpisana na 2019 r., stosowna umowa zPanią Katarzyną Mądrą — lekarz weterynarii,
prowadzącą działalność gospodarczą pnr "Usługi dla rolnictwa” z siedzibąw Ciechanowie,przy ul. Kwiatowej
40C. Zgodnie zzawarta umową Lekarz Weterynarii zobowiązany jest do niezwłocznego stawienia się
w miejscu zdarzenia i zapewnieniaopieki weterynaryjnej zwierzęciu. LekarzWeterynarii podejmie decyzję co
do dalszego postępowania z rannym zwierzęciem, zawiadomi inne słuzby„ stosownie do zaistniałych potrzeb.
Opieka dotyczy zwierząt bezdomnych, a takze zwierząt dzikich poszkodowanychw wypadkach.

55. LW celu minimalimcji populacji bezdomnych zwierząt, Gmina umożliwi właścicielom psów
dofinansowanie wykonania zabiegow sterylizacji suczek.
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2. Wykonanie zadaniapolegającegona sterylizacji suczek będzie realizowane poprzez pokrycie kosztów
związanych z wykonaniem zabiegu.

3. Dofinansowanie prowadzonejest na wniosekwłaściciela psa.
4. Dolinasowanie przyslugujetylko właścicielom psówmmieszkujacymna stale w Gminie Glinojeck.
5. Właściciel więcej niż jednego psa, wciągu roku budżetowego może wykonać zabieg tylko ujednejsuczki.

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 GminęGlinojeck.

7. Dofinansowanie bedzie udzielane wnioskodawcom, w kolejności skladanychwniosków.
8. Liczba zabiegów wykonanych zabiegów wykonanych wramach dofinansowania będzie limitowana

wysokością środków przeznaczonychw budżecie.

9.1nformacje wsprawie możliwości uzyskania dofinasowania Burmistrz Miasta iGminy Glinojeck
przekaże w sposób publicznie dostępny.

Rozdział 3.

56. Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizacje Programu Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Glinojeck, na 2019 rok:

1, schronisko dla bezdomnychzwierząt - 49.000 zl,
2. odlawianie zwierząt i przewóz - 4. 000 zł.

3. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
- 2.000 zł

4. opieka weterynaryjna - 7.200 zl.
5. ushrgi weterynaryjne - 2.800 zl.

6. Sterylizacja dzikich/bezdomnych kotek ~ 1.000 zl.
7. usypianie miotówślepych — 1000 zl.

8. zakup karmy dla dziko zyjacych kotów - 3.000 zł.

9.5tcrylimcja suczek - l0.000zl.( razem — 80.0002l. slownie: osiemdziesiąt tysięcy zlotych )
Opracowala: Elżbieta PrzybylowskaNr tel. 23 674 2803
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.

z 2019 r. poz. 122 ), zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gmin.

j Natomiast, art. 11 aust, 1 wyżej powołanej ustawy stanowi .. Rada Gminy wypełniając obowiązek, '

( o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa wdrodze uchwaly, corocznie do 31 marca, program opieki nad i

, zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat,
Ustawodawca, w art. lla ust. 2, określił zadaniajakie winien obejmowaćw szczególności opracowany

program,

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 11 a ust, 7 wyżej powołanej ustawy, projekt programu
został przekazany do zaopiniowania:

l. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ciechanowie.
2. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarzad Glowny w Warszawie,
3. Zarządcom Obwodów Łowieckich, dzialajacych na obszarze gminy. i

Z uwagi na fakt, iż na obszarze Gminy Glinojeck nie ma organizacji spolecznych, których statutowym
celem dzialania jest ochrona zwierzat, projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck" w 2019 r. zostal przesłany do
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warsmwie.

1

1

1

j Zgodnie zart. IIa ust, 8 ustawy zdniaZl sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt '

( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ), podmioty, którym został przeslany do zaopiniowaniaprojekt programu,
i

w terminie 21 dni od otrzymaniaprojektu programu, wydają opinie o projekcie. j

Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie pismem PlW-ZOZ.543.3.2019AW z dnia i

18, 01. 2019 r wydal pozytywnąopinię dla w/w programu. j

, - Wojskowe Kolo lowieckie Nr 320wMińsku Mazowieckim, pismem zdnia 21.01. 2019r wydało 1

1 pozytywną opinię dla w/w programu.
W dniu 13 lutego 2019 roku, telefonicznie uzyskano od pracownika Towarzystwa Opieki nad

Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie informację, że w dniu 18 stycznia 2019 roku
Wpłynęło pismo Burmistrza Miasta iGminy Glinojeck zprośbą o zaopiniowanie przesłanego projektu
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Glinojeck” w 2019 r.,jednakże w 2019 roku, nie wydaje opinii o projekcie programu.
Wobec powyższego, uznaje się akceptację przesłanego projektu programu.
Program, zawiera również działania mające na celu zmniejszenie populacji psów na obszarze gminy,

poprzez sterylimcję suczek.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjecie przedmiotowej uchwałyjest zasadne i celowe.

Sporwdzila: Elzbieta Przybyłowska
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