UCHWAŁA NR 42otLxt2o14
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia ,,Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy - Miasto
Sierpc na rok2014,,
Na podstawie art. 18 ust' 2 pkt 15 uStaWV
Z dnia 8
1990 r' o SamorŻądzje gminnym (tekst jedn'
Dz. U. 2A13 poz. 594 z pÓŻn zm
'p6166
')oraz jrt. 1 1a ustawy
'
z o.i" zl .i"ń.i"_l5óirl! ocnronie
zwierząt
(tekst jedn. Dz. U 2013 poz'
856 z pÓżn. zm') Rada

Mie;sla si".p"" uchwala, co

następuje:

s1

Przyjmuje się,,Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gmtny
Miasto
Sierpc na rok 2014'' ' stanowiący
załącznik do uchwały.

s2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sierpc.

s3

Uchwała podlega ogłoszenlu w Dzienniku
Urzędowym WojewÓdztwa Mazowieckiego
i wchodzi w zycie z upływem 14
dni od daty jej publikacji.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności
zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc na rók 2o,l4
Rozdział

l

Postanowienia ogólne
s

1.

Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapoblegania
bezdomności zwjerząt
na terenie Gminy
Miasto Sierpc' zwanym oa|ej ''ilogramem''' są objęte zwierzęla
bezdomne oraz koty wo|no zyjące, pr'"oyń1ą"e-w'granaach
adm inistracyjnych Gminy _
Miasto Sierpc.

-

s2.

llekroÓ w Programie jest mowa o:

1) ustawie

- naleŻy przez lo ro_z_umjeÓ ustawę
zwierząt (Dz' U ' 2013 r. poz' 856'),

z dnia 21 sierpnia

1gg7

r'

oochronie

2) właścicielu- należy przez to rozumjeÓ osobę będącą
mieszkańcem Sierpc'
posiadającą zwierzę iub'zwierzęta' o któryń ńoń"
* Programie,
3) opiekunie - naleŻY przez to rozumieÓ pracownika Urzędu Miejskiego'
która- sprawuje
-- "
nadzór iopiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na teienie
sieipć"'
4) schronisku _ należy przez to rozumieÓ Schronisko wyłonione'.
W

drodze przetargu

s3.

Program ma na celu:
'1) zapobieganie wzrostowi popu|acji
zwierząt bezdomnych oraz kotów Wolno zyjących,
w szczególności poprzez ich stery|izacją |ub kastrację, a
takze usypianie śópvcn
miotów w uzasadnionych przypadkach'

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom'
dla nich nowych właŚcicieli'

3)

w szczególnośc i poprzez poszukiwanie

promowanie prawidłowych postaw izachowań
człowieka w stosunku do zwierząt

oraz edukację społeczeństwa

w

Właścicielachi opiekunach zwierząt.

Realizację działań

w zakresie

wzajemnej współpracy:

zakresie obowiązków

.p;;ń"jici# ..

s4.
przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą
przy

1) Towarzystwo opiekl nad zwierzętami w Polsce

-

Koło w Płocku' poprzez ochronę
sa'orrąoeń llłarsr<o

zwie.rząt' we współpracy z organJmi lnspekcjj Weterynaryjne.J
i
- weterynaryjnym,

2)
3)

4)

Schronisko, popŻez zapewnienle opieki zwierzętom bezdomnym'
p|acówki oświatowe, poprzez aktywne uczestniczenie
W działaniach informacyjnych
edukacyjnych mieszkańców'
Straz Miejska w Sierpcu,

i

5) Urząd Miejski W

Sierpcu, Wydział Spraw Społecznych
pełnienie funkc1i koordvnatora dzlałań doty.źi"y.ń-oi, 'i Komunalnych' poprzez
la populacji zwierząl
bezdomnych i kotów wolno zy)ącycn
"n,.zan
'

Rozdział ll
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierzat

ss.

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
Gminy - Miasto Sierpc polega na:
1) zmniejszaniu populacjj bezdomnych zwierząt j
kotów wolno zyjących poprzez
SteryIizację lub kastrację'

2)

dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania
ślepych miotów bezdomnych
zwierząl i kotów wolno zylących,

3) edukacji mleszkańców Gminy

4)

1.

-

Miasto sierpc W zakresie kształtowania
prawidłowych postaw i zachowań człowjeka
w stosunku ao .*i.r:.. ori)*
v4 tl _gl\l
*t,".i"
ś
obowiązków spoczywających na właścicielaclri
opletunacrl

żńiiłril'v'

poszukiwaniu dla zwierząt nowych właśclcielipoprzez
ogłoszenia na stronach
internetowych Urzędu MiaśtaSieipca, organiz;qispołecznych
oraz schronjska dla
zwierząt.

Zabiegi stery|izacji

i

s6.

kastracji oraz usypiania ś|epychmiotów wykonywane
będą na
następujących zasadach:

1) Gmina _ Miasto Sierpc pokrywa całkowity koszt
-il stery|izacji, kastracji
z podaniem niezbędnych '
leków' weterynarv'ńv"ńi
a takze zabiegów sanitarnych,
Jar< ooiooaczjńiJ

o

(Wraz

usypiania ś|epych miotów,
i
oopchlenie oraz koszt czasu
niezbędnego przetrzymyw'ania'zwierzęcia po zaniegu
WIecznicy/gabinecie'
a w szczególnych przypadkach koszt wykonania
innyc"h
_

=bńó;;-,;Jk*;k;'

weterynaryjnych,

2) zabiegi sterylizacji' kastracji i usypiania ślepych miotÓw
inne zabiegi lekarsko
weterynaryjne Wykonywane będą p,iii.- oraz
pracowników
'
Weterynaryjnego"
nu |oo.L*i" zawartej
Miasto Sierpc z lecznicąlgabinóte'' L'ó*y o s*i"JJ""i"
tv"l.,

w.eteryn-aryjnej/gablnetu

3) bezdomne. zwierzęta b-ędą doprowadzane do lecznicy
weterynaryjnego

4)
2.

-

lecznicy

v| lll lę
ńi'". cńi""'"_
l

"'ł.]s,"'_"'

Weterynaryjnej/gabinetu
przez zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie
zawarteqo
porozumlenia po uprzednim zgłoszeniu do
Urzędu r,rlńi.ll"g""*
Spraw Społecznych i Komuna|ńych koniecznośii )^n,"n,^
bezdomnego zwiezęcia'
po wykonaniu zabiegu zwierzęta będą wypuszczane
-um,"src.ane
pochwycenia lub w uzasadniónvcń przvóaak"J ' W miejscu ich wcześniejszego
w Schronisku dla
zw jerząl w Grudziądzu'

ślil;"'ńiji"Y;

Wysokośćśrodków finansowych.na realizację Programu jest
ustalana
-i;';i; na kazdv rok
Sierpcj'

y-'1r11:"J3.#asta

Na rok zóią

"ł^ć,iić';Ę

*

',i'tl]."j,j'

Rozdział lll
Działania edukacyjne

Gmina _ Miasto sierpc oo"r.?:

Funduszy Zewnętznych

s7
-Urr'1| |v]ejsr<]

w Sierpcu Wydział Promocji

i

Pozyskiwania

śp**-'śó"ł"cznychi KomunaInych będzie
prowadzić działania edukacvjne
' ,::..*^{l|''?i
mające na celu podnieslenle ŚWladomości
mieszkańcÓw
w zakresie kształtowania oiiwiołońyin p;"iJ
T;;;h;ań
człowieka
w
Stosunku do
zwierząt oraz w zakresie obowiązńw Jd.y*"]ą"i;ń
na
właścjcielach
i
opiekunach
zwierząt poprzez kolportaz ulotek' plakatów
io.ód'',,J.'""r,nianie-I'/i"j.iló;
informacji
w Środkach
masowego przekazu oraz na Stronie interneto*ul
uoęJu
il "ś"';;"",
oraz udzlelanie *.p","" pi'i oig'ii.o*";i,]-'';"j#"jrł""il',łv"r,'

;i:::ń#il:ł,oł|"ou'

Rozdział lV
Postanowienia końcowe

s8.

1.

Zabieg Sterylizacji' kastracii lub uŚplenia ślepego
miotu odbywa się na podstawie
skierowania Urzedu Mieiskiógo w Sierpcu.Wvo.Lj'
spr"* społecznych i Komuna'nvch

Wydziału Gospodarki. wydawanego na podstjwie
Wniosku. o którym mowa W ust 2
josku
WzÓr wn
o udzlelenle skierowania na zabieg' o którym mowa
W ust' 1, stanowi
załącznik nr 1 do Programu.
3

4.

dołączyć zaŚwiadczenie potwierdzające' Że zwierzęta
9:::l"ljsą bezdomne.
kierowane do
'nalezy
zable9u
Wvdane przez zarządcę lub ałministrator"
.i"'..,"ń.i.i
l'o
Straz Miejską'

W przypadku zgłoszenia do uśpieniaŚlepego miotu nalezy
uzasadn ić przyczynę
usypianie'Ślepych
oolonvwane będzie Wsvtuaciach
:I[9l?"i''zabiegu
Wylątkowych' np' W przypadku
'ioió*
choróby zwierząt

5

6.

u)...oniuniu';il'i"

;ffi;,l;:j
wniosku' o którym mowa W ust. 2.
W przypadkach odłowienia bezpańskich zwierząt na
zlecenle Gminy - Miasto Sieroc
(Urzędu Miejskiego w Sierpcu
Wydziału $ń.'sńe.c)i1,lti
o_dokonaniu sterylizacji czy kastricji a tał)e
uspieni.-l'l"py"n miotów podejmowana
będzle na podstawle ooinii wvdanej przez lecznicę
-|"oóL'""'"'"*.J
weterynaiynąlgaoi;"i ;;;ó;;;;l";:
z którym Gmina Miasto sierpó posiaoa
;a swladczenie tych usług'
na zabieg, o którym mowa W ust. 1, stanowi
załącznik nr 2 do

ił"'i'."lffii[#:

ł';:"ili"'*""ia

PRZEWODNICZACY
nłov7tr4łelsxtćJ'

załącznik nr

1

do Proglamu opieki nad ZWierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząi na
terenie cminy Miasto Sierpc na rok 2014

Sierpc, dnia

U

rząd Miejski W Sierpcu

Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych
Ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG
STERYLIZACJ I/KASTRACJ ILUB UŚPlENlE Ślepeoo MloTUw ramach " Programu opieki nad zwieŹętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy _ rr,liasń śi|ip"
na rok 2O14,,
lmię i nazwisko Iub nazwa
jednostki zgłaszającej

Adres zamieszkania lun stedzlby
numer telefon u
llośó zwierząt zgłoszonych do zabiegu

Rodzaj zabiegu: sterylizacp .1szt.;
kastracja- (szt.) uśpienieślepego
miotu- (szt.)

Miejsce przebywania zrnlleząt
lnformacje doaatko*e]

g"t*ek'wiurłfu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawańych We Wniosku dla
potrzeb wynikających z realizacji p.r?gramu
*[ot*g"i"'łr"zdomnościzwierząt na terenie
Gminy - Miasto sierpc na ron Źótłigoaii"-ł''.iińi')
ari" ió
L,Zi\.r,"
danych osobowych (Dz'U. Z 2002r. tui t ol poi.
"ińłii'i'ió\7',
si6ł"
,

,ł.l

podpis Wnioskodawcy

-niepotrzebne

skreślió

Załącznik nr 2
do programu opieki nao

zwletzętami bezdo.t]nymi oraz zapobiegania
'bezdomności ZWjerząl
na terenie Gminy lViasto
Sjerpc na rok 2014

Lecznica Weterynaryjna/Gabinet Weterynaryjny

SKIEROWANIE
NA zABlEG
W

sTERYLlzAcJl/KAsTRAcJl" LUB UŚPlENlE Ślepeco MloTU-

ramac.h ', Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomnoŚci zwieŻąt na terenie Gminy Miasto SiLrpc na rok'2O14',,
-

llośó zwierząt zgłoszonych do zabiegu;

''''''''''.

Rodzaj zabiegu: sterylizacja.:
kastracja*:

uśpienie ślepego miotu*:

. ....,,,...,,,..,,,s21.

....,...,.,.52.t.

'.

.......................... szt.

..... ..... ..... ............ szt.

podpis przedstawiciela
Gminy - Miasto Sierpc
Wydającego skierowanie

-niepotrzebne

skreślić

podpis osoby zgłaszającej zwierzęta
do zabiegu

