
                        

UCHWAŁA  NR 244/L/2014

RADY  MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 7 kwietnia 2014 roku

w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  „Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt  na  terenie  miasta  Gostynina  na  rok  2014”  w  brzmieniu  określonym  w  załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2014 r.

                       Przewodniczący Rady Miejskiej

       Jolanta Syska-Szymczak



Załącznik do uchwały nr 244/L/2014

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7.04.2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miasta Gostynina w 2014roku.

§ 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:

107.000 złotych - schronisko, 
   7.000 złotych - odławianie, drobne usługi weterynaryjne
   7.000 złotych - kastracja i sterylizacja 
   1.000 złotych – edukacja  mieszkańców i dokarmianie kotów, środki higieniczne
   5.000 złotych - całodobowa opieka weterynaryjna 



UZASADNIENIE

Zgodnie  z  ustawą  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 gmina powinna wesprzeć współpracą z organizacjami społecznymi, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz z lekarzem weterynarii.

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  ta  powodowana  jest  również  nadpopulacją  zwierząt  domowych,  będącej  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
we współpracy ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL”- Zbigniew
Moraczewski w Kutnie, Kotliska 13, w którym opieką objętych 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 Miasta Gostynina.

Ponieważ  zaś  Gmina  ma  obowiązek  wywiązać  się  z  zadań  nałożonych  na  nią  ustawą
o ochronie zwierząt, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.    




