
UCHWAŁA Nr 43lVll/20'l 5
Rody Miejskiej Sierpco
z dnio 25 morco 20lSr.

w sprowie: uchwolenio ,'Progromu opieki nod zwierzętomi bezdomnymi
zopobiegonio bezdomności zwierzqt no terenie Gminy Mioslo Sierpć no

otoz
rok 2015"

No podstowie oń. 18 ust. 2 pkt l5 ustowy z dnio 8 morco l99O r. o
(teksi jedn. Dz. lJ. 2013 poz. 594 z pÓźn' zm.) oroz ort. J 1o ustowy z
o ochronie zvvieząt (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 85ó z póŹn. zm ')Uchwolo, co nostępuje:

somozqdzie gminnym
dnio 21 sierpnio 1997 r.
Rodo Miejsko Sierpco

s r.
Pzyjqć ',Progrom opieki nod zwiezę'iomi bezdomnymi oroz zopobiegonio bezdomności
zuviezql no terenie Gminy Miosio Sierpc no rok 20l5'', stonowiqcy zołqcinik do uchwoły.

s2.
Wykononie uchwoły powiezo się Burmistzowi Miosto Sierpc'

s3.
l. Uchwoło podlego ogłoszeniu w Dzienniku Uzędowym Województwo Mozowieckiego.
2. Uchwoło wchodzi w Źycie po 14 dnioch od doty opublikowonio w dzienniku uzędowym.



::ffi*' ,, h3 f-,lrfuła
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Proqrom opieki nod zwierzetomi bezdomnvmi
oroz zooobieqonio bezdomności zwierzol no lerenie Gminy Mioslo Sierpq

no rok 2015

Rozdzioł l
Postonowienio ogólne

s 'r.

Progromem opieki nod ałiezętomi bezdomnymi oroz zopobiegonio bezdomności zwiezqt
no terenie Gminy Miosto sierpco, zvvonym do]ej ''Progromem", sq objęte zwiezęto
bezdomne oroz koty wolno zy.jqce, paebywojqce w gronicoch odminisirocyjnych Gminy -
Mioslo Sierpc.

s2.
l|ekroć w Progromie jest mowo o:

1) Ustowie - noleĄ pzez lo rozumieć ustowę z dnio 2l sierpnio l??7 r. o ochronie
z,uiezqt (tekst jedno|ity Dz.U. 2al 3 poz. 85ó).

2) Mieście _ noIeĄ pzezlo rozumieć Gminę Miosto Sierpc reolizujqcq okreś|one
zodonio z zokresu ochrony zwiezqt noJeżqce do zodoń gminy.

3) Zwieaętoch bezdomnych - noleĄ pzez Io rozumieć zwiezęto domowe lub
gospodorskie, które uciekły. zobłqkoły się lub zostoły porzucone pzez człowieko,
o nje mo możliwości usłolenio ich włościcielo lub innej osoby. pod której opiekq
trwole dołqd pozostowoły'

4J Włościcie|u - no|eĄ pzez ło rozumieć osobę będqcq mieszkońcem Sierpc,
posiodojqcq zwiezę lub zwieŻęto, o których rnowo w Progromie.

5) opiekunie - noleĄ pzez to rozumieć procownlko Uzędu Mie'iskiego, któro sprowuje
nodzór i opiekę nod ałiezęciem lub zwiezętomi no terenie m. Sierpco.

ó) Schronisku dlo zwiezqt - no|eży pzez to rozumieć miejsce pzeznoczone do opieki
nod zwiezętomi domowymi spełniojqce worunki określone w ustowie z dnio
l l morco 2aa4 r. o ochronie Zdrowio zwiezqt oroz zwolczoniu chorób zokoŹnych
zwlezqt |Dz.lJ.z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,zpóŻn'zm.).

7) Progrom - noTei pzez to rozumieć ,,Progrorn opieki nod zwiezętomi bezdomnymi
oroz zopobiegonio bezdomności zwiezqt no łerenie Gminy Miosto Sierpco''.

s3.
Progrom mo no celu:

1) zopobiegonie bezdomności zwiezqt no terenie Miosio,
2) ogroniczenie populocji zwiezqt bezdomnych oroz kotów wolno Ąjqcych.

w szczególności popzez ich sterylizocję lub kostrocję. o tokże usypionie ślepych
zwiezqt w uzosodnionych pzypodkoch,

3) zopewnienie opieki bezdomnym zwiezętom, w szczegó|ności popzez poszukiwonie
dlo nich nowych włościcieli,

4) promowonie prowidłowych postow i zochowoń człowieko w stosunku do zwiezqt
oroz edukocję społeczeństwo w zokresie obowiqzków spoczywo.jqcych no
włościcieloch ! opiekunoch zwiezqf.



s4.
Reolizocję dziołoń w zokresie pzeciwdziołonio bezdomności nviezqł prowodzq pzy
wzojemnej współprocy:

l) Towozystwo opieki nod Zwiezętomi w Polsce - Koło w Płocku, poprzez ochronę
zwiezqt, we współprocy z orgonomi lnspekcji Weterynoryjnej i somozqdem lekorsko
- weterynoryjnym,

2) Schronisko. poprzez Zopewnienie opieki zwiezętom bezdomnym,
3) Plocówki oświotowe. popŻez oktywne uczestnlczenie w dziołonioch informocyjnych

i edukocyjnych mieszkońców,
4) Stroż Miejsko w Sierpcu,
5) Wydzioł Sprow Społecznych i Komuno|nych Uzędu Miejskiego w Sierpcu, paprzez

pełnienie funkcJi koordynotoro dzlołoń dotyczqcych ogroniczónio populocji zvviterzqt
bezdomnych i kotów wolno żVqcych.

Rozdzioł ll
Formy przeciwdziołonio bezdomności zwierzol

ss.
Zopobiegonie bezdomności mvieząt no terenie Miosto polego no:

1) zmniejszoniu popu|ocji bezdomnych lłvieząt i kotów wolno zyjqcych popzez
siery 'zocję lub kosl.ocję.

2) dokonywoniu w uzosodnionych przypodkoch usyplonio ślepych bezdomnych
zvviezqt i kotów wo|no zylqcych,

3) edukocji mieszkońców Miosto w zokresie ksztołtowonio prowidłowych posiow
izochowoń w stosunku do zwiezqt oroz wzokresie obowiqzków spoczywojqcych no
włościcieloch i opiekunoch zvviezqt,

4) poszukiwoniu dlo zwiezqt nowych włościcieli papŻez ogłoszenio no stronoch
interneiowych Uzędu Mie'jskiego Slerpco' orgonizoc'li społećznych oroz schronisko
dlo zwiezqt.

só'
Zobiegi sterylizocji i kostrocji oroz usypionio ślepych zvvieząt wykonywone będq no
nostępujqcych zosodoch:

l) Miosto pokrywo cołkowity koszt sterylizocji. kostrocji (wroz z podoniem niezbędnychleków weterynoryjnych) |ub usypionio ś|epych zvvieząl, o tokze zobiegów
sonitornych, jok odroboczonie i odpchlenie oroz kosz1 czosu niezbędnógo
pzetzymylvonio zwiezęcio po zobiegu w lecznicy/gobinecie, o w szczególnyćh
pzypodkoch koszt wykononio innych zobiegów Iekorsko _ weterynoryjnych,

2) zobiegi stery|izocji, kostrocji i usypionio ślepych zwieząl oroz inne zobiegi lekorsko _

weterynoryjne wykonywone będq pzez procowników lecznicy weńrynoryjnej/gobineiu weterynoryjnego, no podstowie zowortej przez Miosto
z iecznicq/gobine1em umowy o świodczenie tych usług,

3) bezdomne zwiezęto będq doprowodzone do lecznicy welerynoryjnej/gobinetu
we1erynoryjneg o pzez procowników Zokłodu Gospodorki Kómuno|nej
iMieszkoniowej Sp. z o.o. no podstowie zowortego porozumienio po upzednim
zgłoszeniu w Wydziole Sprow Społecznych iKomunoInych Uzędu Miejskiego
w Sierpcu konieczności zobronio bezdomnego łviezęcio,

4) po wykononiu zobiegu zwiezęto będq wypuszczone w miejscu ich wcześniejszego
pochwycenio lub w uzosodnionych pzypodkoch umieszczone w Schronisku dlo
Zwiezqt w Powłowie.



Wysokość środków finonsowych
s7.

usto|ono no rok 20l5 wynosi ok. 87.000,00zł brutto.

Rozdzioł lll
Dziołonio edukocyjne

s8.
W celu edukocji eko|ogicznej w zokresie ochrony ałiezqi plonuje się reolizocję
nostępujqcych zodoń:

1) zochęcenie nouczycieli w szkołoch i pzedszkoloch no terenie Miosto do włqczenio
do ireści progromowych zogodnień zwiqzonych z humonilornym lroktowoniem
ałiezqt , oroz ich prowidłowo opiekq"

2) współproco z orgonizocjl pozoz qdowynri, lekozem weterynorii no temot
humonitornego troktowonio zwieząl, opieki i prowidłowego zochowonio się
w stosunku do obcego zwiezęcio, jok również obowiqzków spoczywojqcych no
włościcie|och i opiekunoch zwiezqt,

3) prowodzeniu komponii odopcjl w celu znolezienio nowych domów dlo bezdomnych
psów i kotów _ poszukiwoniu nowych domów d o zwiezqi i pzekozywoniu do
odopcji osobom zointeresowonym ich posiodoniem. zdo|nym zopewnić im no|eĄte
worunki bytowe (popzez ogłoszenie no tob|icoch ogłoszeń i stronie internetowej
gminy).

t.

Rozdzioł lV
Posłonowienio końcowe

se.
Zobieg s'iery|izocji, kostrocji lub uśpienio ślepego zwiezęcio odbywo się no podstowie
skierowonio Wydziołu Sprow Społecznych i Komunolnych Uzędu Miejskiego w Sierpcu,
którego wzór okreś|o zołqcznik nr l Progromu, wydowonego no podstowie wniosku
o udzie|enie skierowonio zwiezęcio no zobieg stonowiqcego, którego wzór stonowi
zołqcznik nr 2 Progromu.
Do wniosku wnioskodowco zołqczo zoświodczenie potwierdzojqce fokt, iŹ zwiezę jest
bezdomne, wydone pzez zazqdcę lub odministrotoro nieruchomości bqdŹ Stroż
Miejskq.
W pzypodku zgłoszenio do uśpienio ślepego zwiezęcio no|eĄ uzosodnić pa1czynę
wykononio zobiegu. Uśpienie ś|epych złłiezqt dokonywone będzie w sytuocjoch
wyjqtkowych, np" w pzypodku choroby zwiezqt. Uzosodnienie noleży podoć we
wniosku' o kłórym mowo w ust. l.
W pzypodkoch odłowienio bezpońskich zwieŻqt no z]ecenie Miosto decyz.jo
o dokononiu s1erylizocji czy kostrocji o tokże uśpienio ślepych zwiezqt podejmowono
będzie no podstowie opinii wydone'j pzez lecznicę weterynoryjnq/ gobineł
weterynoryjny, z którym Miosto posiodo podpisono Umowę no świodczenie iego rodzo.ju
usług.

2.

3.

Ą-



zołqcznik nr 1

do Progromu opieki nod zwierzętomi
bezdomnymi oroz zopobiegonio
bezdomności zwierzql no lerenie Gminy
Mioslo Sierpc no rok 2Ol5r

Sierpc, dnio

Lecznico Weterynoryjno/Gobinel
Welerynoryjny

SKIEROWANIE
NA zABlEG sTERYL|zAcJl/KAsTRAcJI* tUB uśPlENlE śtrpnoo zwlERzĘclA*
w rąmoch " Progromu opieki nod zwiezę1omi bezdomnymi oroz zopobiegonio

bezdomności zwiezql no terenie Gminy _ Miosto Sierpc n" .ot zóls-'i 
-

:i::::T ::::: ::i::' :: ::::1::tT:: [:::1: :: :::] - ::l::::: : : :::
no zobieg sterylizocji/kostrocji* lub uśpienie ślepego zwiezęcio*
||ość zwiezqi zgłoszonych do zobiegu:
Rodzoj zobiegu: sterylizocjo*:
kostrocjo*:
uśpienie ślepego zwiezęcio*:
Zwiezęto no zobieg doprowodzone zostonq pzez:

Po wykononiu zobiegu iokresie rekonwolescencji zwiezęto zostonq odebrone pzez:

podpis przedstowicielo Miqsto
wldojqcego sherowon;e

Oświodczom, że zgłoszone paeze mnie zwiezę do zobiegu bezpłotnej sterylizocji/kostroc'ji-
lub uśpienio ślepego zwiezęcio* jest bezdomne, zgodnie ź zoświodczeńlem.'

podpis osoby zgłoszojqcej zwienęto do zobiegu

.. ..... ......................5-41.

.,+
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RADY

*niepotŻebne 5kreślić



zołqcznik nr 2

do Progromu opieki nod zwierŻęlomi
bezdomnymi oroz zopobiegonio
bezdomności zwierzql no lerenie
Gminy Miosto Sierpc no rok 2015r

Sierpc, dnio

Urzqd Miejski W Sierpcu
Wydzioł Sprow Społecznych i Komunolnych
UI. Pioslowsko 'l 'l o
09-200 Sierpc

WNlosEK o UzYsKANlE sKlERowANlA zwlERzĘclA NA zABlEG
STERYLTZACJ t/KASTRACJ t"

LUB UŚPlENlE śteprco zwlERzĘclA*
w romoch " Progromu opieki nod zwiezętomi bezdomnymi oroz zopobiegonio

bezdomności zwiezql no terenie Gminy - Miosto Slerpc no rok 20l5'''

wYrażam zgodę no pzetwozonie moich donych osobowych zowortych we wniosku d/o
potzeb wynikojących z reolizcscji progromU zopobiegonio bezdomności zwienqt no terenie
Miosto no rok 2a15 zgodnie z ustową z dnics 29 sierpnio 1997r. o ochronie donych
osobowych (Dz-U. Z 2a02r. Nr I0I, poz.92ó ze zm.).

podpis Wnioskodowcy

*niepotrzebne skreślić

|mię i nozwisko lub nozwo
jed nostki zgłoszojqcej
Adres zomieszkonio lub siedziby
numer telef onu
llość zwiezqt zgłoszonych do zobiegu
(szt")

Rodzoj zobiegu: sterylizocjo .(szt.) kosirocjo.
{szl.) uśpienie ślepego miotu* (szt.]

Miejsce pzebywonio twiezql
lnformocje dodotkowe - 9otunek zwiezęcio

l.czĄcY


