UCHWAŁA NR 185/XXXVI/2013
RADY MIASTA GOSTYNINA
z dnia 12 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w zw. z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Miasta Gostynina uchwala,
co następuje:
§1
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2013” w brzmieniu określonym w załączniku
do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski

Załącznik do uchwały nr 185/XXXVI/2013
Rady Miasta Gostynina z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2013roku.

§1
Celem i zadaniem programu jest :
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Gostynina w szczególności
poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.
2. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
5. Zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez
intensywną sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów a także usypianie ślepych
miotów w przypadkach uzasadnionych.
6. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz
edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i
opiekunach kotów i psów.
§2
Działania mające na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt będą realizowane przy
współpracy:
1. organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
2. organów Inspekcji Weterynaryjnych;
3. schroniska dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
4. placówek oświatowych, poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych i
edukacyjnych;
5. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu
Miasta,
6. Straży Miejskiej
§3
Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina polega na:
1. odławianiu bezdomnych zwierząt i ich transporcie do schroniska.
2. umieszczaniu ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
3. zmniejszeniu populacji psów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów
przebywających w schronisku;
4. edukacji mieszkańców Gminy Miasta Gostynina w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających
na właścicielach i opiekunach zwierząt.

§4
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Miasto Gostynin realizuje poprzez Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel" z/s w Kotliskach 13, 99-300 Kutno,
z którym ma podpisaną umowę ( zakres obowiązków określa umowa ).
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi polegać będzie na ich dokarmianiu.
§5
1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
2.Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
3.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizowany będzie poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym
możliwość świadczenia usług całodobowo.
§6
Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla
zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt.
§7
Gmina Miasta Gostynina w ramach Programu prowadzić będzie wspólnie ze schroniskiem
działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie
kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt między innymi
poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnienie informacji w środkach masowego przekazu oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.
§8
Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Miasta Gostynina
Szacowane koszty:
100.000 złotych - schronisko, odławianie, drobne usługi weterynaryjne
5.000 złotych - kastracja i sterylizacja
1.000 złotych – edukacja mieszkańców i dokarmianie kotów, środki higieniczne
5.000 złotych - całodobowa opieka weterynaryjna

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, rada
gminy zobowiązana jest w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca przyjąć program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gminy (art. 11 cytowanej ustawy). Działania te powinna wesprzeć współpracą
z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz z lekarzem
weterynarii.
Zgodnie z uzasadnieniem do zmiany ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie
przez gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie
wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji
społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich
rozmnażania.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma
zastosowanie dla zwierząt domowych, w szczególności dla psów i kotów w tym kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Za bezdomne zwierzęta rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela
lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (ustawa o ochronie zwierząt)
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
- niekontrolowane rozmnażanie;
- porzucanie zwierząt przez właścicieli;
- ucieczki zwierząt;
- brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
W schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL”- Zbigniew
Moraczewski w Kutnie, Kotliska 13 objętych opieką jest około 38 psów z terenu Miasta
Gostynina. Liczba ta ulega zmianie z uwagi na adopcje, zejścia oraz wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.
Koszty realizacji Programu w całości pokrywane są przez Gminę.

Umowa zlecenia Nr K. 6324.5.2013
Niniejsza Umowa zlecenia została zawarta w Gostyninie w dniu …............................ pomiędzy:
ORLEN Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, 09 – 411 Płock,
ul.Chemików 7, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000216932, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 23.046.500 PLN, numer
identyfikacji podatkowej NIP: 774-28-16-522, REGON: 611418838, reprezentowaną przez:
1. Adama Stachowicza - Prezesa Zarządu
2. Remigiusza Przybytniowskiego i Marka Bryszewskiego - Członków Zarządu
zwaną dalej „Przyjmującym zlecenie”, z jednej strony,
a,
Gminą Miasta Gostynina z/s ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, NIP: 971-06-64-961
reprezentowaną przez:
1. Włodzimierza Śniecikowskiego - Burmistrza Miasta Gostynina
2. Bożenę Sokołowską - Kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta
zwaną dalej „Dającym zlecenie”, z drugiej strony.
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja usługi, polegającej na wykonaniu dwa razy w roku
poboru próbek wód opadowych z ośmiu wylotów wyszczególnionych w piśmie K.6324.1.2013 z
dnia 09.01.2013 roku oraz wykonaniu analiz na zawartość zawiesiny ogólnej i substancji
ropopochodnych. Pismo, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy.
§2
Za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 Umowy, Dający zlecenie zapłaci Przyjmującemu
zlecenie wynagrdzenie w kwocie 1 200,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100
groszy) plus podatek VAT w wysokości 23%, tj. 276,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć
złotych 00/100 groszy), tj. brutto 1 476,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć
złotych 00/100 gorszy) za jedno badanie, razy dwa półrocza, co daje kwotę brutto 2.952,00 zł
(słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiat dwa złote) w skali roku.
§3
Na mocy niniejszej Umowy:
1. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania na rzecz Dającego zlecenie usługi,
określonej w § 1 ninejszej Umowy w terminiach:
- I badanie do 15 maja br.
- II badanie do 15 listopada br.
1. Dający zlecenie zobowiązuje się w zamian zapłacić Przyjmującemu zlecenie wynagrodzenie,
określone w § 2 niniejszej Umowy.
§4
1. Usługa poboru próbek wód, o których mowa §1 niniejszej Umowy zostanie wykonana przez
akredytowane laboratorium Przyjmującego zlecenie, natomiat analizy na zawartość zawiesiny
ogólnej i substancji ropopochodnych zostaną podzlecone przez Przyjmującego zlecenia
akredytowanemu laboratorium. Pobory oraz analizy wód, o których mowa w zdaniu
poprzednim zostaną wykonane udokumentowanymi metodami badawczymi oraz przy
zachowaniu poufności badań.
2.
W sprawach wynikających z wykonania usługi określonej w niniejszej Umowie osobami
upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów umawiających się Stron są: ze strony Dającego
zlecenie: Małgorzata Sandecka, tel.024-236-07-42; ze strony Przyjmującego zlecenie – Leszek
Harabasz, tel. 024-365-33-09, kom. 603-160-799.
§5
Przedstawiciel Dającego zlecenie ma prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora podczas
wykonywania usługi określonej w § 1 niniejszej Umowy.

1.
2.

§6
Z wykonanej usługi zostanie sporządzony raport, który będzie obejmował wyniki
przeprowadzonych badań.
Raport określony w pkt. 1 niniejszego paragrafu powinien zostać wykonany i dostarczony
Dającemu zlecenie w terminie do 21 dni od daty wykonania poborów.
§7

Dający zlecenie wskaże miejsca wykonania poboru próbek do badań.
§8
Dającemu zlecenie przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty
otrzymania raportu, określonego w § 6 pkt 1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji. Koszty postępowania badawczego spowodowanego nieuzasadnioną
reklamacją ponosi Dający zlecenie.
§9
1. Dający zlecenie zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonaną usługę w terminie
14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Dającego zlecenie. Podstawą do wystawienia
faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przyjmującego zlecenie oraz
Dającego zlecenie.
2. Zapłata powinna zostać dokonana na rachunek bankowy nr 49 124031741111 001002745166
3.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności Dający zlecenie będzie zobowiązany
do zapłaty wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 10
Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Dającego zlecenie.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks
Cywilny.
§ 13
Niniejsza Umowa została spisana w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze Stron.
§ 14
Niniejszą Umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania.
§ 15
Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie
i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.

Przyjmujący zlecenie:

Dający zlecenie

