UCHWAŁA Nr

/XXllll2012
Rady Miejskiej Sierpca
zdnia 30 marca 2012
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sprawie: przyjęcia,,Programu zapobiegania bezdomnoŚci
zutieruąt na terenie Gminy - Miasto Sierpc''

Na podstawie art. 18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z2001 r. Nr 142,po2.1591,22002t. Nr23, poZ.220,Nt62, po2.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.

1271 i Nr 214, poz, 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7'17 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 t. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2905 r. Nr 172, poz. '1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr17, poz. 128 iNr 181, poz. 1337,22007r. Nr48, poZ.327, Nr 138, poz.974 iNr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458, z ?009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,22010 r.
Nr 28, poz' 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr '106' poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), ań. 'l1a
iart'27 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ochronie zwierząl (Dz. U. z 2003r' Nr 106,
po2.1002, 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 t. Nr '199, poz, 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 92, poz' 753, z 2010 r. Nr 47' poz. 278 oraz z 201 1 Nr 23o poz. 1373 z pÓż. zm.) Rada Mie.jska
sierpca uchwala, co następuje:

s1
Przyjmuje się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc'', stanowiący załącznik do
uchwały.

s2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistzowi Miasta Sierpc.

s3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
iwchodzi w zycie z upływem 14 dni od daty jej publikacji.
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Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności aivierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc
Rozdział l
Postanowienia ogólne

s1.

Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc, zwanym dalej "Programem'', są objęte
zwierzęta bezdomne olaz koty wolno żyjące, przebywające w granicach
administracyjnych Gminy - Miasto Sierpc.
llekroć w Programie jest mowa o:

s2.

_

naleŻy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie ałlierząt (Dz. U ' z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm'),
2) właścicielu- naleŻy przez to rozumieó osobę będącą mieszkańcem Sierpc,
posiadającą zwiezę lub Arlierzęła, o których mowa W Programie,
3) opiekunie - naleŻy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego, która
sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie
m. Sierpca,
4) schronisku _ należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Grudziądzu
pzy ul. Nad Torem, prowadzone przez przedsiębiorstwo Zakład Usług
leśnych,,Daniel'' Ańur Zielaskowski

1) ustawie

s3.

Program ma na celu:
1) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych oraz kotóW wolno
zyjących, w szczególności popzez ich sterylizację lub kastrację, a także
usypianie ślepychmiotów w uzasadnionych przypadkach,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez
poszukiwanie dla nich nowych właścicieli,
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do
zakresie obowiązków
zwieŻąt ofaz edukację społeczeństwa
zwierząt.
na
właścicielach
i
opiekunach
spoczywających

W

s4.

Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą

przy wzajemnej współpracy:

1) Towarzystwo opieki nad Zwiezętami w Polsce - Koło w Płocku, poprzez
ochronę zwierząt, we wspołpracy z organami lnspekcji Weterynaryjnej
i samoządem lekarsko - weterynaryjnym'
2) Schronisko dla Zwieuąt w Grudziądzu, poprzez zapewnienie opieki
zwierzętom bezdomnym,

3) placówki oświatowe, poprzez aktywne uczestniczenie
informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców,

w

działaniach

4) Straz Miejska
5) Urząd Miejski

w Sierpcu,
w Sierpcu Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych, poprzez
pełnienie funkcji koordynatora działań doĘczących ograniczania populacji
zwierząt bezdomnych i kotów wolno ży1ących.

Rozdział ll
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt

s5.

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc polega na:
1) zmniejszaniu populacji bezdomnych zwieząt i kotów wolno Źyjących poplzez
sterylizację lub kastrację,
2) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepychmiotów
bezdomnych zwierząt i kotów wolno Żyjących'
3) edukacji mieszkańców Gminy _ Miasto Sierpc w zakresie ksŹałtowania
prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz
w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach opiekunach
zwierząt,
4) poszukiwaniu dla zwierząt nowych właścicielipoprzez ogłoszenia na stronach
internetowych Uzędu Miasta Sierpca, organizacji społecznych oraz
schroniska dla zwierząt.

i

s6.

1. Zabiegi sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów wykonywane będą na

następujących zasadach:
'1) Gmina - Miasto Sierpc pokrywa całkowity kosŹ sterylizacji, kastracji (wraz
z podaniem niezbędnych leków weterynaryjnych) lub usypiania ślepych
miotów, a także zabiegów sanitarnych, jak odrobaczanie i odpchlanie oraz
zabiegu
kosŻ czasu niezbędnego pzetrzymywania zwierzęcia
przypadkach
wykonania
innych
koszt
w lecznicy/gabinecie, a W szczególnych
zabiegów lekarsko - Weterynaryjnych,
2) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów oraz inne zabiegi
lekarsko - weterynaryjne wykonywane będą pŻ ez pracowników lecznicy
Weterynaryjnej/gabinetu weterynaryjnego, na podstawie zawartĄ przez

po

Gminę

_

Miasto Sierpc

usług,

3)

z

lecznicąlgabinetem umowy

o

świadczenie Ęch

bezdomne zwierzęta będą doprowadzane do lecznicy
weterynaryjnej/gabinetu weterynaryjnego wzez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej na podstawie zawańego porozumienia po upzednim

zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Sieęcu Wydziału Spraw Społecznych
i Komunalnych konieczności zabrania bezdomnego zwierzęcia.
4) po wykonaniu zabiegu zwierzęta będą wypuszczane w miejscu ich
wcześniejszegopochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach
umieszczane w Schronisku dla Zwierząt w Grudziądzu'
2. Wysokośćśrodków finansowych na realizację Programu jest ustalana na każdy
rok w budżecie miasta Sierpca. Na rok 2012 szacuje się kosŻy w wysokości
ok. 120 tys złotych.

Rozdział lll
Działania edukacyjne

s7

Gmina - Miasto Sierpc poprzez U rząd Miejski w Sierpcu Wydział Promocji
i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i oraz Wydział Spraw Społecznych
l Komunalnych będzie prowad

zić działania edukacyjne mające na celu podniesienie

świadomościmieszkańców wzakresie ksŹałtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków
spoczywających na właścicielachi opiekunach zwierząt poprzez kolpońaŹ ulotek'
plakatów' rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, organizowanie konkursów oraz
udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych przez inne podmioty.

Rozdział lV
Postanowienia końcowe

1'

s8.

Zabieg sterylizacji, kastracji lub uśpieniaślepego miotu odbywa się na podstawie
skierowania Urzędu Miejskiego w Sierpcu Wydziału Spraw społecznych

iKomunalnych Wydziału Gospodarki, wydawanego

2'
3.
4.
5.

6.

o którym mowa w ust' 2.

na podstawie

Wniosku,

\Nzór wniosku o udzielenie skierowania na zabieg, o którym mowa w ust.1
stanowi załącznik nr 1 do Programu.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że zwierzęta
kierowane do zabiegu są bezdomne, wydane przez zaządcę lub administratora
nieruchomości lub Straż Miejską.
W przypadku zgłoszenia do uśpienia ślepego miotu należy uzasadnić przyczynę
wykonania zabiegu _ usypianie ślepychmiotów dokonywane będzie
w sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku choroby zwierząt' Uzasadnienie
'
należy podać we wniosku' o którym mowa w ust. 2.
W przypadkach odłowienia bezpańskich zlłlierząt na zlecenie Gminy - Miasto
Sierpc (Urzędu Miejskiego W Sierpcu Wydziału Spraw Społecznych
i Komunalnych) decyzja o dokonaniu sterylizacji czy kastracji a także uśpienia
ślepych miotów podejmowana będzie na podstawie opinii wydanej przez lecznicę
weterynaryjną/gabinet weterynaryjny, z którym Gmina Miasto Sierpc posiada
podpisana umowę na świadczenie tych usług.
Wzór skierowania na zabieg' o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do
,

Programu.
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załącznik f,r

1

do Programu opieki nad zwieŻętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierŻąt na terenie Gminy

-

Miasto sierpc

UrŻąd Miejski W sierpcu
Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych
Ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

WNIOSEK
O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG
STERYLIZACJI / KASTRACJI*
LUB UŚPlENlE Ślepeoo MloTUw ramach " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności Ał,lierząt na terenie Gminy - Miasto sierpc''
lmię i nazrrvisko lub nazwa
jednostki zgłaszającej

Adres zamieszkania lub siedziby
numer telefonu
llośćzwierząt zgłoszonych do zabiegu

(sŻ )

Rodzaj zabiegu: sterylizacja *(sż.)
kastracja* (sż.) uśpienie ślepego
miotu*

(sź')

Miejsce przebywania zwierząt
lnformacje dodatkowe

- gatunek złłierzęcia

Wrażam zgodę na pŻetwarzanie moich danych osobowych zawaftych we wniasku dla potaeb
_
Wnikających z realizacji prognmu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto
Płock zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierynia 1997r. o ochrcnie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 ze zm.)

Sierpc, dnia

*niepotrzebne skreślić

podpis Wnioskodawcy

--śaiJVY,fĄ1i{""
Mąrek Chrzanot&ki

załącznik nl 2

do Programu opiek' nad zwieiŻętami

bezdomnymi olaz zapobiegania beŻdomnosci
zwieŻ ąt na terenie Gminy - Miasto sie.pc

Lecznica

NA zABlEG

w

w:::rv::ll":1:1:

:":

weterynaryinv

SKIEROWANIE

sTERYLlzAcJl/KAsTRAcJr LUB UśPlENlEśLEPEGo 1lllloTU-

ramach " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwielząt na terenie Gminy - Miasto sierpc''

Niniejszym kieruję bezdomne koty/psy* zgłoszone przez'''''.''.......'.
na zabieg sterylizacji/kastracji* lub uśpienieślepego miotu"

llośczwierząt zgłoszonych do zabiegu:
Rodzaj zabiegu: sterylizacja*:
kastracja":
uśpienie ślepego miotu":

'*'?"7'?

::-?

11:* ::i::-:::::: 1:::::i

..........-...-.................s21.

................'..............

sź.

................................ szt.
.............-..........-....... szt.

"li

,

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwieŻęta zostaną odebrane
przez'.......

.. .. ..

....

podpis przedstawiciela
Gminy - Miaslo Sierpc
wydającego skierowanie

oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacjiikastracji* lub

:::"-:

:l::"

:1"" :*:":" 11i:11T:i, 1:1"

:

:::-*iill

il

Sierpc, dnia

'niepotzebne skreśli

ilói" "'"by;;i".'"jł""i łi..ęta do zabiegu
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