PROJEKT
UCHWAŁA NR

/12

RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dniaz dnia

2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności na terenie miasta Siemiatycze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, r 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, po. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 11a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004
r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175,
poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz.1830, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z 2009 r. Nr 18, poz.
97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230,
poz.1373) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności na terenie miasta Siemiatycze w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i
wchodzi w życie z dniem …..................

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik do uchwały nr............
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia...............

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Siemiatycze w 2012 roku.
Celem wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi" jest:
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.
3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.
4. Zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt.
6. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację psów i kotów.
7. Edukacja mieszkańców na temat konieczności humanitarnego traktowania zwierząt.
Podstawa prawna do działań Gminy:
Ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z
późn. zm.).
Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz.1002 z późn.
zm.).
Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2005r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
Program będzie realizowany przez Burmistrza Miasta Siemiatycze za pośrednictwem
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Siemiatyczach.
1. Działania dotyczące bezdomnych psów
Realizacja programu dotyczącego bezdomnych psów polega na:
1.wyłapywaniu bezdomnych psów,
2.przewożeniu ich do miejsca tymczasowego przetrzymywania,
3.zapewnieniu podstawowych badań lekarskich,
4.poszukiwaniu dotychczasowego właściciela psa,
5.po okresie kwarantanny w miejscu tymczasowego przetrzymywania (14 dni)
przeprowadzaniu sterylizacji,
6.wykonywaniu szczepień ochronnych,

7.przekazywaniu psów pod opiekę mieszkańcom gminy (tzw. adopcja),
8.kontrolowaniu warunków w jakich utrzymywane są psy adoptowane i pozostające w
miejscu tymczasowego przetrzymywania (przytulisku).

W celu umożliwienia realizacji wymienionych działań w Gminie Miasto Siemiatycze
utworzono:
a. Miejsce tymczasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt (przytulisko)

Jest to miejsce, czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione
są właściwe warunki bytowania zwierząt (wyłapanych z terenu miasta Siemiatycze).
Przytulisko prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach, ul. Armii
Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze, posiadające odpowiednie zaplecze techniczne i personalne
do wykonywania zadania. W czasie pobytu w przytulisku zwierzęta zostaną zbadane,
zaszczepione, wysterylizowane. Ww. przedsiębiorstwo prowadzi rejestr wyłapanych psów,
wraz z informacją o ich dalszych losach (pozostawieniu w przytulisku, przekazanie do
adopcji- nieodpłatne przekazanie nowemu opiekunowi, lub też ewentualnemu przekazaniu do
schroniska). Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach podejmie starania,
mające na celu znalezienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

b. System adopcyjny
System adopcyjny polega na utrzymywaniu psa przez osobę fizyczną, która zgłosi chęć
nieodpłatnej opieki nad bezdomnym psem. Kandydat na opiekuna musi wypełnić wniosek, w
którym znajduje się szereg pytań dotyczących jego stosunku do zwierząt oraz warunków
mieszkaniowych.
Kontrolę warunków w jakich utrzymywany jest adoptowany pies przeprowadza
(przedstawiciel urzędu miasta lub wyznaczona osoba z Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o.)
Właścicielem prawnym adoptowanego psa pozostaje adoptujący.
2. Działania dotyczące bezdomnych kotów
Realizacja programu dotyczącego bezdomnych kotów polega na wyłapaniu ich, poddaniu
zabiegowi sterylizacji, zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i wypuszczeniu na wolność w
miejscu złapania oraz dokarmianiu. Wykonawcą zadania na zlecenie Gminy Miasto
Siemiatycze będzie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Siemiatyczach.
3. Działania dotyczące zwierząt gospodarskich

W przypadku konieczności zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, miasto wskazuje
gospodarstwo rolne do ich przetrzymywania:Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół
Rolniczych w Czartajewie, ul. Długa 149a, Czaratajew.
4. Usługi weterynaryjne
Wykonywanie usług weterynaryjnych zleca (na podstawie odrębnej umowy) wybranemu
przez siebie podmiotowi Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Siemiatyczach,
Zakres usług obejmuje:
1. Przeprowadzenie badań ogólnego stanu zdrowia psów i kotów.
2. Wystawienie książeczki zdrowia.
3. Szczepienia przeciw wściekliźnie.
4. Inne szczepienia ochronne.
5. Sterylizacja psów i kotów.
6. Odrobaczanie.
7. Wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane są zwierzęta i zapewnienie im
całodobowej opieki.
8. Udział w akcjach związanych z potencjalnym zagrożeniem stwarzanym przez
zwierzęta na terenie miasta.
9. Usypianie ślepych miotów.
10. inne działania, które okażą się niezbędne w ramach realizacji "Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi".
5. Inne przedsięwzięcia
1. Propagowanie zastosowanych rozwiązań w mediach
2. Współpraca z organizacjami zajmującymi się bezdomnością zwierząt (Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami, Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt Psiemiatycze
itp.)
3. Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji psów i
kotów. Zabiegi te zapobiegają nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi
populacji zwierząt bezdomnych
4. Propagowanie nowoczesnych metod znakowania psów - mikroczipów
elektronicznych
6. Finansowanie Programu.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w
budżecie miasta Siemiatycze w wysokości dziewięćdziesięciu tysięcy zł (90000 zł).

Wydatkowane będą w miarę narastających potrzeb, po przedstawieniu faktur
wystawionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały
Rady Miasta Siemiatycze
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę
gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11
ust. 1 ww. ustawy.
Uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt,
która wynika z nadpopulacji zwierząt domowych – jest to efektem słabej edukacji
społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji
i niekontrolowanego ich rozmnażania.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
W Programie wskazano realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków
finansowych planowanych na ich realizację.
Projekt Programu został wysłany do opiniowania do Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Siemiatyczach, Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt “Psiemiatycze” oraz
Koła Łowieckiego

“Kuna” w Siemiatyczach.

Powiatowy

Lekarz

Weterynarii

w

Siemiatyczach zgłosił kilka uwag do Programu, które to zostały w ostatecznej wersji
dokumentu uwzględnione. Pozostałe podmioty opiniujące Program nie wypowiedziały się w
oznaczonym terminie, tak więc ich stanowisko uważane jest za opinię pozytywną.

