-ProjektZałącznik Nr 1 do uchwały Nr ……./.........../2022
Rady Gminy Pokrzywnica z dnia ……….. 2022 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GminyPokrzywnica w 2022 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pokrzywnica w 2022 roku
Rozdział 1
Cele i zadania programu
§1
Celem niniejszego programu jest ograniczenie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Pokrzywnica.
§2
Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.
§3
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) Schronisko - należy przez to rozumieć Schronisko w Pawłowie prowadzone przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie;
2) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć 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;
3) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).
§4
Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt
w Pawłowie k. Ciechanowa a zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnymPomocnia 17, gm. Pokrzywnica;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt (przez podmiot posiadający wymagane zezwolenie
w zakresie odławiania zwierząt, z którym gmina podpisała umowę i umieszczanie ich

w schronisku);
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt przez Gabinet Weterynaryjny Maxvet PLUS, ul. Adama Mickiewicza
36W, 06 – 100 Pułtusk
8) edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli zwierząt domowych;
9) sterylizację lub kastrację kotów z terenu gminy Pokrzywnica.
4)
5)
6)
7)

Rozdział 2
Opieka nad zwierzętami
§5
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pokrzywnica realizują:
1)
Schronisko w Pawłowie prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Ciechanowie, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych
do Schroniska przez podmiot odławiający zwierzęta z terenu gminy;
2)
gospodarstwo rolne – Pomocnia 17, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
3)
Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej poprzez współpracę
z opiekunami wolno żyjących kotów oraz koordynację zadań związanych z pomocą dla
bezdomnych zwierząt;
4)
organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
zainteresowane współpracą z gminą;
5)
policja, która przyjmuje zgłoszenia o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt.

1)

2)

§6
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizują Urząd Gminy i społeczni
opiekunowie kotów, poprzez prowadzenie akcji dokarmiania kotów wolno żyjących
na terenie gminy.
Na wniosek osób sprawujących opiekę nad wolno żyjącymi kotami możliwe będzie
przeprowadzanie sterylizacji i kastracji kotów a w uzasadnionych przypadkach
niezbędne ich leczenie. Opiekun we własnym zakresie dostarczy zwierzę do gabinetu
weterynaryjnego wskazanego przez gminę a następnie odbierze po przeprowadzonym
zabiegu. Opiekun po zabiegu obejmie zwierzę niezbędną opieką, zgodnie ze
wskazaniem lekarza weterynarii. Jeśli zwierzę po zabiegu sterylizacji lub kastracji
potrzebowało będzie szczególnej opieki weterynaryjnej, opieka ta zostanie udzielona
na koszt gminy. Leczenie przeprowadzone będzie w gabinecie weterynaryjnym
wskazanym przez gminę pod warunkiem dostarczenia zwierzęcia i jego odbiorze
przez opiekuna zwierzęcia po przeprowadzeniu leczenia.

§7
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1)
Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2)
Urząd Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska na stronie internetowej
Urzędu;
3)
Lekarz weterynarii, poprzez adopcję na rzecz osób gwarantujących zapewnienie
należytej opieki dla adoptowanego zwierzęcia.
§8
Usypianie ślepych miotów psów trafiających do Schroniska z interwencji z terenu gminy
realizują lekarze weterynarii, z którymi współpracuje Schronisko.
§9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny Maxvet PLUS, ul. Adama Mickiewicza 36W, 06 – 100
Pułtusk.
Rozdział 3
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 10
Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pokrzywnica zajmuje się Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie prowadzące schronisko w Pawłowie.
§ 11
Na schronisku ciąży obowiązek zapewnienia zwierzętom w nim przebywającym właściwej
opieki, a w szczególności:
1) odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody;
2) ochrony przed warunkami atmosferycznymi;
3) opieki weterynaryjnej.
§ 12
Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach mających zapewnić bezdomnym zwierzętom
stałą opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej
wiadomości.
§ 13
Schronisko ma obowiązek udostępnić osobie, ubiegającej się o adopcję zwierzęcia, ograniczony
jedynie względami bezpieczeństwa dostęp do pomieszczeń, w których zwierzęta są
przetrzymywane, za wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych dla celów kwarantanny bądź
trzymania zwierząt agresywnych.

§ 14
Adopcja zwierzęcia ze Schroniska może nastąpić jedynie po dokonaniu na nim zabiegu,
polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba, że istnieją szczególne
przeciwwskazania, a zwłaszcza:
- nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia;
- zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli
i właściciel nie zrzekł się prawa własności.
Rozdział 4
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 15
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację
zwierząt, w szczególności psów, realizują:
1)
Schronisko, z którym Wójt zawarł stosowną umowę, poprzez obligatoryjne
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska
(z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonywania tych
zabiegów lub z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek).
2)
Urząd Gminy poprzez edukację mieszkańców na temat ochrony zwierząt przed
bezdomnością przez akcje adopcyjne, rozpowszechnianie materiałów i ulotek
edukacyjnych promujących odpowiedzialną i właściwą opiekę nad zwierzętami i ich
humanitarne traktowanie, propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt, organizowanie
konkursów i akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego
traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich bezdomnością.
3)
Wójt, po zawarciu umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie
zabiegów sterylizacji i kastracji oraz za pośrednictwem Referatu Rolnictwa,
Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej prowadzi działania informujące właścicieli
zwierząt domowych o możliwości wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na
poniższych zasadach:
a) właściciel zwierząt może otrzymać dofinansowanie na zabieg sterylizacji/kastracji
1 kota rocznie w wysokości 100% kosztów brutto tego zabiegu;
b) właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy
Pokrzywnica wniosku o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia wraz
z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu;
c) po zweryfikowaniu wniosku oraz uzyskaniu zgody Wójta gminy na przeprowadzenie
zabiegu sterylizacji samicy lub kastracji samca właściciel zwierzęcia udaje się do
wskazanego zakładu leczniczego celem dokonania zabiegu;
d) Gmina Pokrzywnica dokonuje zapłaty za wykonane zabiegi bezpośrednio na konto
lecznicy weterynaryjnej, na podstawie wystawionej faktury lub rachunku zgodnie
z warunkami zawartej umowy;
e) sterylizacja/kastracja kotów finansowana będzie z budżetu Gminy Pokrzywnica do
wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Programu.

Rozdział 6
Finansowanie programu
§ 16
Na realizację zadań wynikających z Programu gmina przeznacza z budżetu środki w wysokości
70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Programu.
§ 17
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia świadczenia usług i dostaw zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm).

Załącznik nr 1 do
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pokrzywnica w 2022 roku

……………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………
…………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………
(nr telefonu)

Wójt Gminy Pokrzywnica
WNIOSEK
Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu
(należy zaznaczyć właściwe)

1. Sterylizacja kotki

TAK

NIE

2. Kastracja kota

TAK

NIE

3. Posiadam następującą ilość kotów:
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z tego
zadania.

………………………………
Podpis wnioskującego

Załącznik nr 2 do
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pokrzywnica w 2022 roku

Zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2022 roku, z uwzględnieniem środków finansowych
L.p.

Jednostka realizująca

Zadania

Środki
finansowe (zł)

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Ciechanowie ul. Gostkowska 83
06-400 Ciechanów

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
2. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
3. Usypianie ślepych miotów

53000,00

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Ciechanowie ul. Gostkowska 83
06-400 Ciechanów

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy

1500,00

3.

Gospodarstwo rolne, Pomocnia 17, gm. Pokrzywnica

Zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich

500,00

4.

Gabinet Weterynaryjny Maxvet PLUS, ul. Adama
Mickiewicza 36W, 06 – 100 Pułtusk

1.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 3000,00
drogowych z udziałem zwierząt
2. Sterylizacja, kastracja, leczenie kotów wolno żyjących

5.

Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi
Gospodarczej

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
2000,00
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
3. Edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania
zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych

6.

Gabinet Weterynaryjny Maxvet PLUS, ul. Adama
Mickiewicza 36W, 06 – 100 Pułtusk

Sterylizacja lub kastracja kotów domowych

10000,00

