UCHWAŁA Nr XLVI/304/18
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) i art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1840) Rada Gminy OlszewoBorki uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszewo-Borki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Dębski

Załącznik do UCHWAŁY Nr XLVI/304/18
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 28 lutego 2018 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY
OLSZEWO-BORKI W 2018 ROKU
§ 1.
CEL PROGRAMU
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Olszewo-Borki ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, oraz zwierząt gospodarskich w celu realizacji:
1) zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
2) ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt domowych,
3) edukacji mieszkańców gminy Olszewo-Borki w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt.
§ 2.
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM DOMOWYM MIEJSCA
W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
Wyłapane bezdomne zwierzęta domowe z terenu gminy Olszewo-Borki są niezwłocznie
umieszczane:
1) w schronisku dla bezdomnych zwierząt położonym w msc. Kruszewo 34, gm. Goworowo,
prowadzonym przez firmę Wiesława Rykowska Firma Usługowo-Handlowa „CANIS”,
z siedzibą: 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Wł. Sikorskiego 10 lok. 3,
2) w Schronisku dla bezdomnych zwierząt s.c. Sławomir Suchta, Jadwiga Suchta, z siedzibą:
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Bąkówka 6.
§ 3.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, będzie realizowane
poprzez zakup i wydanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom), którzy zarejestrują się
w Urzędzie Gminy.
§ 4.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki prowadzone będzie
w sposób stały, na podstawie zgłoszonych interwencji.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne, pozostawione bez opieki zwierzęta, w stosunku do
których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
dotychczas pozostawały, a szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez uprawniony podmiot
działający na zlecenie Wójta Gminy Olszewo-Borki.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 5.
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA LUB KASTRACJA ZWIERZĄT
W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt będzie powierzana
przy każdorazowym umieszczeniu zwierząt w schronisku.
§ 6.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) współdziałanie w tym zakresie ze schroniskiem oraz organizacjami społecznymi, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
2) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej gminy.
§ 7.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
1. Gmina umożliwi bezpłatne usypianie ślepych miotów wolno żyjących kocic i bezdomnych
psów na koszt Gminy Olszewo-Borki.
2. Sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów przeprowadza, na zlecenie Wójta
Gminy, wyłącznie uprawniony lekarz weterynarii, prowadzący działalność w ramach
zakładu leczniczego na koszt Gminy Olszewo-Borki.
§ 8.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA
MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wytypowano gospodarstwo Pana
Jana Leszczyńskiego, położone w msc. Żebry-Perosy 15, gm. Olszewo-Borki.
2. Szczegółowy sposób postępowania z przekazanymi zwierzętami będzie określała zawarta
umowa z uwzględnieniem ilości oraz gatunku przekazanych zwierząt.
§ 9.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH
ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych gmina zapewni całodobową opiekę
weterynaryjną realizowaną poprzez lekarza weterynarii Andrzeja Rawę, prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą: Andrzej Rawa Przychodnia Weterynaryjna,
z siedzibą: 07-410 Ostrołęka, ul. Składowa 1.
2. Zgłoszenia przypadków zdarzeń ze zwierzętami bezdomnymi przyjmowane będą
telefonicznie pod nr telefonu: 510 133 449.

§ 10.
Edukacja realizowana jest poprzez:
1) propagowanie sterylizacji i kastracji oraz znakowania, a także adopcji zwierząt
bezdomnych oraz odpowiedzialną i właściwą opiekę nad zwierzętami i ich humanitarne
traktowanie;
2) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt w organizowaniu akcji, konkursów, prelekcji i innych przedsięwzięć, mających
na celu propagowanie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz właściwego stosunku do
nich;
3) zamieszczanie na stronie internetowej treści propagujących humanitarny i odpowiedzialny
stosunek do zwierząt;
4) zachęcanie nauczycieli w szkołach oraz uczniów do organizowania działań propagujących
humanitarne traktowanie zwierząt, opiekę i prawidłowe zachowanie się w stosunku do
obcego zwierzęcia.
§ 11.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
1. Rada Gminy Olszewo-Borki uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki
finansowe na realizację zadań gminy, związanych z niniejszym programem.
2. Wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację
programu w 2018 roku przedstawia się następująco:
L.p.

1.

2.

3.

Jednostka
realizująca

gmina

gmina

gmina

Środki
finansowe

Zadania

500,00 zł

sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
w tym ich dokarmianie, sterylizacje, kastracje
i podejmowanie wszelkich interwencji w sprawach
kotów wolno żyjących

20.000,00 zł

odławianie (wyłapywanie) bezdomnych zwierząt,
zapewnienie opieki bezdomnym psom poprzez
przekazanie ich do schroniska, dokarmianie,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
oraz wskazanie gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

5.000,00 zł

usługi weterynaryjne: usypianie ślepych miotów
(koty wolno żyjące, psy, zwierzęta bezdomne),
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Razem: 25.500,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Dębski

