
UCHWAŁA  NR 375/LXXII/2018
RADY  MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 02 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2018

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 ze zm.) i  art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) Rada Miejska  w Gostyninie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  „Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2018” w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  po  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                           

       Andrzej Robacki



Załącznik do uchwały nr 375/LXXII/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 02.03.2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2018 roku.

§ 1

Celem i zadaniem programu jest :

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Gostynina w szczególności
     poprzez umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych i poszukiwanie nowych właścicieli.
2. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i wolno żyjącymi kotami.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
    udziałem zwierząt.
5. Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez
   sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych
    miotów w przypadkach uzasadnionych.
6. Dofinansowanie sterylizacji zwierząt właścicielskich.
7. 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

Wykonawcami programu są:

1. Burmistrz Miasta Gostynina przy udziale Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony
    Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina.
2. Organizacja społeczna tj. Fundacja Animal Ghost, której statutowym celem jest działanie na
    rzecz ochrony zwierząt.
3. Służby weterynaryjne.
4. Schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
5. Placówki oświatowe poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych i
    edukacyjnych.

                                                                     § 3

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina realizowane będzie poprzez:

1.  Odławianie bezdomnych zwierząt  i  ich transport  do schroniska przez firmę HERKULES z/s
Słowik, ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz.
2. Zapewnienie miejsc w "Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie" z/s ul. Strużańska
15, 05-119 Legionowo, wszystkim zwierzętom wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub
odebranym na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt,
pochodzących z  terenu Miasta Gostynina.
3. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym
   prowadzonym przez Pana Marka  Grzybowskiego zlokalizowanym na terenie miasta Gostynina.
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem



    zwierząt bezdomnych przez lekarza weterynarii Pana Wojciecha Kieszkowskiego.
 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod
    opieką Miasta Gostynina.
6. Zapewnienie opieki i karmy kotom wolno żyjącym przy udziale opiekunów społecznych –
    karmicieli.
7. Zmniejszenie populacji psów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów
    przebywających w schronisku oraz przebywających tymczasowo pod
    opieką Miasta Gostynina.
8. Dofinansowanie w wysokości 30% sterylizacji zwierząt właścicielskich – do kwoty
    zaplanowanej w programie. Wzór wniosku stanowi załącznik do Programu i jest do pobrania na
    stronie internetowej UM.
9. Edukację mieszkańców 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.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     
            przewozu żywych zwierząt, pozostającym pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza
           weterynarii.
           

§ 5

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla
    zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt.
2. Odbiór i utylizację padłych lub zabitych w wyniku zdarzeń drogowych zwierząt zapewni
   Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Hetman" Sp. z o.o. z siedzibą w Florianowie.

                                                                         § 6

Gmina  Miasta  Gostynina  w  ramach  Programu  prowadzić  będzie  wspólnie  ze schroniskiem
i  Fundacją  dla  zwierząt  Animal  Ghost działania  edukacyjne  mające  na  celu  podniesienie
świadomości  mieszkańców  –  głównie  w  szkołach  i  przedszkolach  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.

 § 7

Realizacja zadań określonych w niniejszym Programie jest finansowana z budżetu Gminy Miasta
Gostynina.
Koszt całkowity wynosi 37.500,00 złotych z podziałem na:
16.500 złotych – schronisko i odławianie 
7.000 złotych - środki z przeznaczeniem dla Fundacji Animal Ghost na realizację zadań statutowych
dotyczących zwierząt pochodzących z terenu miasta Gostynina .
8.500 złotych – kastracja, sterylizacja, drobne usługi  weterynaryjne i dokarmianie bezdomnych
zwierząt
3.000 złotych - dofinansowanie sterylizacji zwierząt właścicielskich 
500 złotych – edukacja mieszkańców, ulotki, plakaty i środki higieniczne 
2.000 złotych - całodobowa opieka weterynaryjna 



UZASADNIENIE

Zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  oraz  ich  wyłapywanie  należy  do  zadań
własnych gminy.

W związku z art.  11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt   (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę.
W  działaniach  tych  gmina  wspiera  się  współpracą  z  organizacjami  społecznymi,  których
statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz z lekarzem weterynarii.

W myśl ustawy o ochronie zwierząt, za bezdomne zwierzęta uznaje 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.
Bezdomność  ta  spowodowana  jest  również  nadpopulacją  zwierząt  domowych,  będącą  efektem
słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego
ich rozmnażania.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt mający zastosowanie dla zwierząt domowych, w szczególności dla psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich, ma temu zjawisku zapobiegać i je ograniczać.

W  Gminie  Miasta  Gostynina  walka  z  bezdomnością  zwierząt  realizowana  jest
na podstawie podpisanych umów we współpracy z Fundacją "Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Józefowie" z/s ul.  Strużańska 15, 05-119 Legionowo,   firmą „Herkules” świadczącą usługi z
zakresu wyłapywania i transportowania bezdomnych zwierząt do schroniska oraz firmą HETMAN
Sp. z o.o. z siedzibą w Florianowie z zakresu odbioru i utylizacji padłych lub zabitych w wyniku
zdarzeń drogowych zwierząt oraz współpracyz Fundacją dla zwierząt Animal Ghost.

Koszty realizacji Programu w całości pokrywane są przez Gminę Miasta Gostynina.



Załącznik do „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2018”.  

Gostynin, dnia ……………….......

Imię i nazwisko .......................................................
Adres .......................................................................
..................................................................................
Telefon / e-mail.........................................................

 Urząd Miasta Gostynina 
 ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

WNIOSEK

o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kota/psa
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2018”.

Zwracam się o dofinansowanie planowanego zabiegu sterylizacji psa/kota, którego jestem
właścicielem.

Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

1. Rasa .............................................................
2. Wiek ...........................................................
3. Płeć .............................................................
4.Waga.......................................................... (konieczna wiedza właściciela psa!)
5.Aktualny dokument  potwierdzający poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu  
   przeciwko wściekliźnie z dnia : ........................................     

W  przypadku  zabiegu  sterylizacji  psa/kota,  zobowiązuję  się  do  opłacenia  lekarzowi
weterynarii  70  %  kosztów  ww.  zabiegu.  Zobowiązuję  się  do  opłacenia   ewentualnych
dodatkowych badań, zabiegów lub usług.

Zabieg zostanie wykonany w : .........................................................
                                                .........................................................
                                                .........................................................
                                                .........................................................
Uwaga:  Należy się stosować do otrzymanych zaleceń przed i pooperacyjnych 
                przekazanych przez lekarza weterynarii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających realizacji 
programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101,poz. 926 
ze zm.)

Gostynin, dn.: .........................................                  ..... ................... ................…………………
                                                                                                                                              podpis wnioskodawcy

                                                                                     


