Załącznik
do uchwały nr XXII/150/16
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 21 marca 2016 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasta Głowno w 2016 roku
WPROWADZENIE
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Głownie uchwały w sprawie
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasta Głowno”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ww. ustawy.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w mieście Głownie.
Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie gminy zajmuje się Miejski Zakład
Komunalny w Głownie, który jest zakładem budżetowym gminy. Odłowione zwierzęta
przewożone są do schroniska (weterynaryjny numer identyfikacyjny 10203403), znajdującego
się przy ul. Piaskowej 39. Prowadzeniem schroniska na podstawie Uchwały LXVII/473/14
Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 sierpnia 2014 r. zajmuje się Miejski Zakład Komunalny.
Bezdomne zwierzęta (psy i koty), które przywożone są do schroniska następnie trafiają
do adopcji, przeprowadzaniem której zajmuje się organizacja pozarządowa – Towarzystwo
Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie, działająca na terenie miasta Głowna. Zwierzęta
przebywające w schronisku mają odpowiednie warunki bytowe, żywieniowe oraz zapewnioną
opiekę weterynaryjną. W celu zapewnienia opieki weterynaryjnej udzielanej bezdomnym
zwierzętom i kotom wolno żyjącym z terenu miasta Głowna, Miejski Zakład Komunalny
(zakład budżetowy gminy) podpisał umowę na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych
łącznie z zabiegami chirurgicznymi i całodobową opieką w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt z Gabinetem Weterynaryjnym Dariusz Parys Vet-protect,
ul. Sikorskiego 21a, 95-015 Głowno (aneks nr 1 z 01.01.2016 r. do Umowy z dnia
01.01.2015r.). Ponadto zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego
znajdującego się przy ul. Targowej 165 w Głownie, z którego właścicielem – Panem Janem
Gorącym, Gmina Miasta Głowno ma podpisaną umowę na zapewnienie dla nich miejsca
(Umowa Nr 3/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.).
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie;
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli;
3) ucieczki zwierząt;
4) łatwość pozyskiwania zwierząt;
5) panujące mody na dane rasy zwierząt;
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności;
ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
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Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod
zapobiegania bezdomności zwierząt, dlatego też:
1) wszystkie bezdomne psy z terenu miasta Głowna trafiające do schroniska
zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 39 w Głownie są czipowane;
2) Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie od sierpnia 2010 roku
prowadzi i finansuje akcję czipowania psów. Dane o zaczipowanych zwierzętach
od grudnia 2011 r. wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy Safe - Animal, zrzeszonej
w European Pet Network, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych
zwierząt.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych
oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza
metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie
właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są
elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni
(myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich
wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego
schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności,
Miejski Zakład Komunalny w porozumieniu z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt „Arkadia”
w Głownie finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto,
wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie
karmy, w celu dokarmiania kotów.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza
do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę do Schroniska.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Głownie, jednostkę
organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Głowna wykonuje zadania;
2) Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚ), należy przez to rozumieć Referat
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głownie, komórkę organizacyjną
Urzędu Miejskiego w Głownie;
3) Miejskim Zakładzie Komunalnym, należy przez to rozumieć Miejski Zakład
Komunalny w Głownie zlokalizowany przy ul. Dworskiej 3, który jest zakładem
budżetowym Gminy Miasta Głowno;
4) Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie, należy przez to rozumieć
organizację pozarządową z siedzibą przy ul. Bielawskiej 7 m. 2 w Głownie, której celem
statutowym jest ochrona zwierząt;
5) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko prowadzone przez MZK w Głownie
przy ul. Piaskowej 39 (weterynaryjny numer identyfikacyjny 10203403);
6) Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne znajdujące się
w Głownie przy ul. Targowej 165, w którym jest zapewnione miejsce dla zwierząt
gospodarskich. Gospodarstwo prowadzone przez rolnika – Pana Jana Gorącego, z którym
Gmina Miasta Głowno reprezentowana przez Burmistrza Głowna podpisała umowę;
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7) Lecznicy dla zwierząt, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny VETPROTECT Dariusz Parys, ul. Sikorskiego 21a, 95-015 Głowno, z którym Miejski Zakład
Komunalny podpisał umowę na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych łącznie
z zabiegami chirurgicznymi;
8) 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;
9) 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;
10) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
11) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące
na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
12) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2016 roku.
§ 2.1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Głowna, za pośrednictwem Referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głownie.
2. Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz Głowna, za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Głownie;
2) Miejski Zakład Komunalny prowadzący schronisko dla zwierząt przy ul. Piaskowej 39
w Głownie oraz zajmujący się odławianiem bezdomnych zwierząt, zabezpieczaniem
warunków obserwacji i kwarantanny ponadto przekazujący bezdomne zwierzęta
gospodarskie do gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Głownie przy ul. Targowej 165;
3) Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie, organizacja pozarządowa,
której celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracująca z Urzędem Miejskim
w Głownie i Miejskim Zakładem Komunalnym w Głownie.
Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miasta Głowno oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów;
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Głowna;
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) odławianie bezdomnych zwierząt;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
8) edukacja mieszkańców miasta Głowna w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT
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§ 4. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów
realizują:
1) Miejski Zakład Komunalny poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii który
wykonuje czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska;
2) Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie poprzez:
a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska,
b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej
Bazy Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network.
Rozdział 4
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Miejski Zakład Komunalny poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii mającym
na celu obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych
do schroniska, którego prowadzeniem się zajmuje, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie poprzez realizację zadań
publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów
wolno żyjących z terenu miasta Głowna oraz wydawanie opiekunom kotów wolno
żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w gabinecie lekarza
weterynarii przy ul. Sikorskiego 21a w Głownie, z którym Miejski Zakład Komunalny
w Głownie podpisał umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.
Rozdział 5
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Głowna realizują:
1) Miejski Zakład Komunalny poprzez wyłapywanie i przyjmowanie zwierząt
bezdomnych dostarczanych do schroniska przez Policję, Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt
„Arkadia” oraz mieszkańców;
2) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego,
zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
3) Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” poprzez realizację zadań publicznych,
obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
realizują:
1) Miejski Zakład Komunalny poprzez:
a)
zakup i wydawanie karmy Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt „Arkadia”, które
następnie wydaje je społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących
oraz leczenie zwierząt, w ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii,
b)
podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale
Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” lub/i przedstawiciela Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz przedstawiciela Miejskiego Zakładu Komunalnego;
2) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez podejmowanie interwencji
w sprawach kotów wolno żyjących;
3) Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” poprzez realizację zadań publicznych
obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji
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w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Miejski Zakład Komunalny sprawujący opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
przebywającymi w schronisku oraz poprzez prowadzenie działań zmierzających
do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt
osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia”, poprzez prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń
o adopcji zwierząt na stronie internetowej, poprzez promocję adopcji zwierząt
ze schroniska, prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Głowna w porozumieniu
z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizują:
1) Miejski Zakład Komunalny. Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone
do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do lecznicy dla zwierząt, z którą
umowę podpisał. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa
rolnego z którego właścicielem Gmina Miasta Głowno podpisała umowę;
2) Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia”. Odłowione zwierzęta pozostaną
pod opieką Towarzystwa lub przekazywane do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu
z Dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunalnego.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych, zwierząt dzikich i kotów wolno żyjących realizuje Miejski
Zakład Komunalny poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Dariusz Parys
Vet-protect, ul. Sikorskiego 21a, 95-015 Głowno (Aneks nr 1 z dnia 01.01.2016 r. do Umowy
z dnia 01.01.2015 r.) w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym
i kotom wolno żyjącym z terenu miasta Głowna.
§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania
ślepych miotów;
2) Miejski Zakład Komunalny poprzez zawarcie umowy jw. oraz finansowanie usypiania
ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują
na terenie miasta Głowna, na poniższych zasadach:
a)
właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa
oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji oraz elektronicznemu
oznakowaniu (czipowaniu) jeśli takiego nie posiada, a także wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji
Programu,
b)
dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto lekarza weterynarii,
zgodnie z warunkami zawartej umowy, na podstawie dokumentów zawierających:
fakturę/rachunek wystawiony przez lekarza weterynarii oraz oświadczenie wskazane
w § 11 pkt 2 lit. a Programu;
3) Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia”, poprzez realizację zadań publicznych.
Rozdział 6
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
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§ 12. Urząd Miejski w Głownie w ramach Programu prowadzi we współpracy
z organizacją pozarządową Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt „Arkadia”, działania
edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także
adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 7
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Miasta Głowno w kwocie 140.000,00 zł na rok 2016 (w tym
na finansowanie obligatoryjnych kastracji i sterylizacji przeprowadzanych przez ww. lekarza
weterynarii).
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