Załącznik do
Uchwały Nr V/59/2019
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 26 marca 2019 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Długosiodło
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o :
1) Ustawie

, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt ( Dz. U. z 2019 r., poz. 122 );
2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Długosiodło;
3) pracowniku Urzędu Gminy, należy przez to rozumieć pracownika właściwego
w sprawach opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
4) Gminie , należy przez to rozumieć Gminę Długosiodło;
5) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Długosiodło;
6) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Długosiodło;
7) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Radysach s.c. z siedzibą w Radysach 13, 12-230 Biała Piska, wyłonione zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.);
8) osobie odławiającej zwierzęta, należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną
do odławiania zwierząt przez właściciela Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Radysach s.c. z siedzibą w Radysach 13, 12-230 Biała Piska;
9) gospodarstwo rolne, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Pana Ryszarda
Szredzińskiego, zamieszkałego Chorchosy, 07-210 Długosiodło;
10) strona internetowa Urzędu, należy przez to rozumieć stronę internetową
o następującym adresie www.dlugosiodlo.pl;
11) sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, należy przez to rozumieć
najskuteczniejszą metodę unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.

Rozdział 2
Cele i zadania programu
§2.
Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło.
§3.
Zadania priorytetowe Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad bezdomnymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Rozdział 3
Opieka nad zwierzętami
§4.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Długosiodło realizują:
1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. z siedzibą w Radysach 13,
12-230 Biała Piska, poprzez odławianie i przyjmowanie zwierząt bezdomnych
dostarczanych do Schroniska;
2) gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§5.
Sprawowanie opieki nad kotami bezdomnymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wójt, poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów bezdomnych;
2) Wójt, poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji kotów bezdomnych osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania;
3) pracownik Urzędu Gminy, poprzez promocję adopcji kotów bezdomnych,
m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji na tablicy informacyjnej Urzędu;
4) pracownik Urzędu Gminy, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych kotów
bezdomnych.
§6.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) pracownik Urzędu Gminy, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska
przy współpracy z lekarzem weterynarii, z którym Gmina będzie współpracować,
m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicy informacyjnej w siedzibie gabinetu
weterynaryjnego oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
§7.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje pracownik Schroniska,
który przewozi bezdomne zwierzęta do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach
s.c. z siedzibą w Radysach 13, 12-230 Biała Piska.

§8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c.
z siedzibą w Radysach 13, 12-230 Biała Piska , które współpracuje na podstawie
umowy zawartej dnia 20.02.2017 r. z lek. wet. Antonim Sołowińskim – Gabinet
Weterynaryjny w Ostrowi Maz. ul. Chopina 18.
§9.
Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych realizuje Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Radysach s.c. z siedzibą w Radysach 13, 12-230 Biała Piska, które współpracuje
na podstawie umowy zawartej dnia 20.02.2017 r z lek. wet. Antonim Sołowińskim – Gabinet
Weterynaryjny w Ostrowi Maz. ul. Chopina 18.
§10.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizują:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c. z siedzibą w Radysach 13,
12-230 Biała Piska, poprzez:
a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do Schroniska, w szczególności
psów i kotów,
b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej
Bazy Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network.

Rozdział 4
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§11.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację
i kastrację zwierząt bezdomnych, w szczególności psów, realizuje Schronisko
poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy
Długosiodło przyjętych do Schroniska.
§12.
1 .Gmina Długosiodło zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości
80 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt.
2. Dofinansowanie będzie przyznawane na następujących zasadach:
1) dofinansowanie przysługuje osobie zamieszkałej na terenie gminy Długosiodło,
do zwierząt stanowiących jej własność;
2) dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierzęcia. Warunkiem jest wyrażenie zgody
na elektroniczne oznakowanie (czipowanie) zwierzęcia, które zostało objęte
dofinansowaniem z budżetu Gminy Długosiodło w wysokości 50 % kosztów;
3) urząd wyłania lekarza weterynarii zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Z wyłonionym lekarzem weterynarii zawarta zostanie umowa na dokonywanie zabiegów
sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania zwierząt dofinansowywanych
z budżetu Gminy Długosiodło. O zawartej umowie z wyłonionym lekarzem weterynarii
poinformowany zostanie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie.
4) właściciel, który chce poddać zwierzę zabiegowi, składa wniosek do Urzędu Gminy
w Długosiodle, następnie po jego pozytywnym zaopiniowaniu, dostarcza zwierzę

do lekarza weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług.
5) właściciel zwierzęcia po wykonaniu zabiegu opłaca lekarzowi weterynarii 20% kosztów
zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz 50 % kosztów elektronicznego oznakowania
zwierzęcia (czipowania);
6) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 80% kosztów zabiegu sterylizacji
lub kastracji oraz 50 % kosztów elektronicznego oznakowania zwierzęcia (czipowania),
bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionej faktury;
7) zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów będą dofinansowywane tylko właścicielom
zwierząt, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia przeciw wściekliźnie;
8) dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów, w ramach środków
zagwarantowanych na ten cel w budżecie Gminy. Osoby prowadzące wspólne
gospodarstwo domowe mogą skorzystać z dofinansowania nie częściej niż raz na 10 lat
w ilości 2 sztuk. W przypadku zaginięcia/padnięcia zwierzęcia, na wniosek właściciela,
z dofinansowania można skorzystać wcześniej;
9) na dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania
zwierząt, przeznacza się w budżecie gminy w 2019 roku kwotę 15.000 zł;
10) Gmina prowadzi rejestr zwierząt poddanych zabiegom sterylizacji/kastracji.
3. Wzór wniosku o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt:
Długosiodło, dnia

....................
(Adres) ............................

(Imię i nazwisko)

telefon.: .................................

Wójt Gminy Długosiodło
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło
WNIOSEK o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia
(podać dane identyfikujące zwierzę: gatunek, płeć, rasę, kolor, znaki szczególne).
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam
że:
- jestem właścicielem zwierzęcia wskazanego we wniosku;
-dopełniłem obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie (posiadam dokumenty
potwierdzające szczepienie);
- wyrażam zgodę na poddanie zabiegowi sterylizacji/kastracji oraz na elektroniczne
oznakowanie w/w zwierzęcia;
- wyrażam zgodę na zapłatę 20 % kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia
oraz 50 % kosztów elektronicznego oznakowania zwierzęcia (zapłatę należy uregulować
po przeprowadzonym zabiegu, bezpośrednio lekarzowi weterynarii, z którym Gmina
Długosiodło ma zawartą umowę);
- wyrażam zgodę na podanie moich danych do celów związanych z prowadzonym rejestrem
w Urzędzie Gminy Długosiodło, w zakresie dotyczącym wykonanych zabiegów
sterylizacyjnych i przyznanego dofinansowania;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wyłącznie w zakresie objętym niniejszym
wnioskiem;
- zostałem zapoznany z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło (uchwała Nr ……. Rady Gminy
Długosiodło z dnia ……..);
- jestem mieszkańcem Gminy Długosiodło.
(data i czytelny podpis)

Rozdział 5
Finansowanie programu
§13.
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone
w budżecie na rok 2019 w kwocie 100.000 zł.
2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu
będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, w następujący sposób:
- 84.000 zł - odławianie bezdomnych zwierząt, przyjęcie i utrzymanie zwierzęcia
w schronisku,
- 15.000 zł – dofinansowanie właścicielom zwierząt zabiegów sterylizacji i kastracji,
elektronicznego znakowania zwierząt,
- 1.000 zł – pozostałe zadania objęte Programem.
§14.
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia świadczenia usług i dostaw,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

Rozdział 6
Edukacja mieszkańców
§15.
Wójt Gminy Długosiodło w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi gminy m.in. jednostkami oświatowymi oraz organizacjami
pozarządowymi, działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji
a także adopcji zwierząt bezdomnych.

