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Poz. 4626
UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY GMINY SYPNIEWO
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 t.j.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1840 z późn.
zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Maz., Koła Łowieckiego „Świt”,
Koła Łowieckiego „Sarna”, Koła Łowieckiego „Wisła”, Koła Łowieckiego „Jeleń” uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Sypniewo w 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sypniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Grono
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 27 marca 2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SYPNIEWO NA ROK 2019

WPROWADZENIE
Podstawą prawną opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Sypniewo jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz. 1840), który nakłada na Radę Gminy uchwalenie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Sypniewo oraz
opieka nad tymi zwierzętami. Zadania priorytetowe programu są następujące:
 zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym
 zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
 ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację w
schronisku
 zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt bezdomnych
w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym.
 poszukiwanie nowych właścicieli w celu adopcji bezdomnych zwierząt
 edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów
zapobiegania ich bezdomności.
ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM
Odławianie z terenu gminy zwierząt bezdomnych prowadzone będzie przez Firmę Usługowo –
Handlową „CANIS” i umieszczane w schronisku dla zwierząt w Kruszewie 34/35, 07-440 Goworowo
lub przekazane nowym właścicielom spełniającym odpowiednie warunki do adopcji.
1. Gmina zapewni tymczasową opiekę zwierzętom gospodarskim, które w wyniku wypadków losowych
np.: zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu poprzez umieszczenie ich w wytypowanym
gospodarstwie Pani Anny Olkowskiej zam. Chojnowo 17.
2.

W zakresie udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na podstawie
porozumienia gmina zleci niezbędne czynności do wykonania całodobowo Lecznicy dla zwierząt –
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Daniel Sikora w Sypniewie.
3. Gmina w porozumieniu z dyrektorami szkół zorganizuje dokarmianie wolno żyjących kotów i
zapewni im karmę.
4. Odbiór zwłok uśpionych zwierząt bezdomnych oraz sprzątnięcie i utylizację zwłok zwierząt
uczestniczących w wypadkach drogowych gmina zleci Firmie „Stans” sp. z o.o. Chłopia Łąka 1, 06212 Krasnosielc.
Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez:
1. Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i
kastracji.
2. Usypianie ślepych miotów przez lekarza weterynarii, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów
ponoszonych przez właściciela, a zwierząt bezdomnych przez Gminę.
3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt zarówno przez schronisko dla
zwierząt a także przez Urząd Gminy i Placówki Oświatowe.
EDUKACJA

MIESZKAŃCÓW

GMINY

W

ZAKRESIE

HUMANITARNEGO

TRAKTOWANIA ZWIERZĄT ORAZ SPOSOBÓW ZAPOBIEGANIA ICH BEZDOMNOŚCI
Celem edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt będzie realizacja następujących zadań:
1. Uświadamianie właścicielom zwierząt obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania
zwierzęcia zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie.
2. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami.
3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach
działalności w tego typu organizacjach.

FINANSOWANIE PROGRAMU
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 8.000 zł zabezpieczone
są w budżecie Gminy na 2019 rok.
2. Środki finansowe wydatkowane będą na zadania zawarte w niniejszym programie tj.:
 Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku oraz zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
7000zł.
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 opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, ograniczanie populacji poprzez
sterylizacje lub kastracje – 1000zl.
3. Na terenie Gminy Sypniewo nie działają organizację społeczne, których celem statutowym
jest ochrona zwierząt.
Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Grono

