UCHWAŁA NR V.39.2019
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wąsewo na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) i art. 11a ust. 1 i 3 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r.
poz. 122), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i dzierżawców obwodów łowieckich
działających na obszarze gminy Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wąsewo w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo
Grzegorz Jaworski
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Załącznik do uchwały Nr V.39.2019
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wąsewo na 2019 rok
Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest
poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „CANIS”, z siedzibą
w Kruszewie k. Goworowa, NIP: 758-001-10-52, REGON 550069425 na podstawie zawartej umowy.
Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:
1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnianie ich dokarmiania oraz zapewnianie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,
4) powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy oraz współdziałanie z organizacjami
społecznymi.
Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 3. 1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.
2. Odławianie zwierząt ma charakter stały, odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz
na zgłoszenie interwencyjne i wykonywane jest przez schronisko wskazane w § 1.
3. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności, o których mowa
w ust. 4 do Urzędu Gminy Wąsewo w dowolnej formie (telefonicznie, e- mailem, pisemnie).
4. Odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi.
5. Zapewnienie dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi Gmina zleca podmiotowi
prowadzącemu schronisko dla zwierząt bezdomnych, którego adres podany zostanie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąsewo.
Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 4. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt
bezdomnych, na zasadach określonych z podmiotem prowadzącym to schronisko oraz lekarzem weterynarii
prowadzącym zakład lecznictwa dla zwierząt.
1) sterylizacja/kastracja o której mowa w ust. 1 jest obligatoryjnie przeprowadzona każdorazowo, kiedy
wyłapane zwierzę oddawane jest do schroniska.
2) finansowanie usług kastracji lub sterylizacji zwierząt zawarte jest w opłacie za odłowienie i przejęcie
zwierzęcia w schronisku na podstawie umowy zawartej ze schroniskiem wymienionym w rozdziale 1 § 1.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji
w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
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Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli i oddania do
adopcji bezdomnych zwierząt domowych osobom lub podmiotom zainteresowanym,
2) urząd w zakresie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy,
3) jednostki pomocnicze gminy (sołtysi) poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji na tablicy ogłoszeń
sołectwa oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi.
4) organizacje społeczne, których statutowym celem działań jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
Rozdział 6.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt przez kastrację lub sterylizację i usypianie ślepych miotów
§ 6. 1 Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) Gmina Wąsewo poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania
zabiegów sterylizacji lub kastracji na poniższych zasadach:
a) zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wąsewo dofinansowanie
w wysokości 100% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt
rocznie, zabiegi będą wykonywane do wyczerpania środków finansowych w 2019 r.
b) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji
i kastracji,
c) Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota zgłasza się do
zakładu leczniczego dla zwierząt wskazanego przez Gminę Wąsewo z którym zostanie zawarta umowa
na dokonywanie zabiegów, kastracji lub sterylizacji o których mowa w lit. a
d) Właściciel zwierzęcia wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków
dofinansowania oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji
Programu.
e) Dofinansowanie przysługuje osobom, które:
- zamieszkują w gminie Wąsewo,
- poddały psa szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
f) Gmina dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt,
zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających:
fakturę/rachunek wstawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wskazane w § 6.
ust. 1 pkt 2 lit. d.
2. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla
zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt, z którymi gmina ma zawartą umowę.
3. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.
4. Sterylizacja lub kastracja odbywa się przy poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod
których opieką zwierzęta pozostają.
Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 7. 1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Jana Jaśkiewicz zam. Rząśnik Szlachecki 5 w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku ewentualnych zdarzeń dotyczących zwierząt
gospodarskich, na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy
winien określać gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.
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2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 8. 1. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym całodobowej opieki weterynaryjnej, przez
uprawnione podmioty w zakresie lecznictwa dla zwierząt, w przypadku zdarzeń drogowych
z ich udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia
niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna.
2. Koszty zabiegów, o których mowa w ust. 1 będą refundowane Gabinetowi Weterynarii Antoni
Sołowiński ul. Chopina, 07-300 Ostrów Maz., z którym Gmina podpisała umowę na ich wykonywanie, po
przedstawieniu rachunków i /lub faktur.
3. Zwierzęta domowe po przeprowadzeniu zabiegów, o których mowa w ust. 1 są przekazywane do
schroniska dla zwierząt bezdomnych, zaś gospodarskie do gospodarstwa rolnego wskazanego przez Wójta
Gminy Wąsewo zgodnie z § 7 ust. 1.
Rozdział 9.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób ich wydatkowania
§ 9. 1. Środki
finansowe
w wysokości
14 000,00 złotych
realizację
zadań
wynikających
z
Programu
pochodzić
będą
z budżetu
Gminy
Wąsewo
2019 r.
Gmina
Wąsewo
z podziałem na:
1) odławianie bezdomnych zwierząt - 6000,00 zł
2) sterylizacja i kastracja - 6000,00 zł
3) usługi weterynaryjne oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt - 1000,00 zł
4) dokarmianie bezdomnych zwierząt - 1000,00 zł
2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane na podstawie przedłożonych rachunków/faktur za
świadczenie usług i dostaw, zgodnie z cenami określonymi w zawartych umowach z odpowiednimi
podmiotami oraz w zależności od zaistniałych potrzeb.
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