UCHWAŁA NR XLV/309/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2018”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.
poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r.
poz. 1840) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2018” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Leonard Boiwko
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/309/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie Gminy
Miejskiej Bartoszyce na rok 2018
§ 1.
Cele i zadania Programu
Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2018r. jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Miejskiej
Bartoszyce oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840).
§ 2.
Wykonawcy Programu
1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1) Urząd Miasta Bartoszyce w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu poprzez Wydział
Techniczno-Inwestycyjny oraz Straż Miejską;
2) Schronisko dla zwierząt „Mój Dom” w miejscowości Bagienice Małe 45a, 11-700 Mrągowo
przyjmowanie na pobyt stały bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce;

w zakresie

3) Firma Handlowo-Usługowa Stanisław Kowalczyk ul. Wyszyńskiego 10/37, 11-200 Bartoszyce w zakresie
odławiania zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce, które uciekły zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka;
4) Pałac i Folwark Galiny, Galiny 110, 11-200 Galiny w zakresie odławiania i transportu zwierząt gospodarskich
z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce;
5) Gabinet weterynaryjny „4 Łapy” ul. Paderewskiego 18, 11-200 Bartoszyce w zakresie sterylizacji, kastracji
i usypiania ślepego miotu kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce;
2. Do realizacji zadań w ramach Programu zaprasza się:
1) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
2) placówki oświatowe;
3) lokalne media
4) wolontariuszy i opiekunów społecznych.
§ 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
Zwierzęta domowe z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce, dla których nie znaleziono opiekuna, będą
umieszczane w schronisku wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2 na podstawie umowy zawartej z podmiotem je
prowadzącym.
§ 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami Gmina Miejska Bartoszyce realizuje poprzez:
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1. zakup i wydawanie karmy organizacjom pozarządowym, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt;
2. prowadzenie doraźnej sterylizacji oraz kastracji kotów wolno żyjących;
3. podejmowanie innych działań niezbędnych dla utrzymania właściwego stanu zdrowia kotów wolno
żyjących, w tym zakup i ustawienie domków w miejscach gromadzenia się zwierząt.
§ 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce odławianie zwierząt bezdomnych ma działanie o charakterze stałym
i dotyczy:
1) zwierząt pozostawionych bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub
innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały;
2) chorych i zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub ich samych;
2. Odławianie oraz transport bezdomnych zwierząt domowych o których mowa w pkt. 1 dokonywane będzie
przez firmę wskazaną w § 2 ust. 1 pkt 3 na podstawie zawartej umowy.
§ 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie nowych właścicieli do adopcji bezdomnych zwierząt jest realizowane przez schronisko,
w którym są przetrzymywane zwierzęta, podinspektora ds. ochrony zwierząt w Urzędzie Miasta Bartoszyce, przy
współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz media
poprzez następujące działania:
a) prowadzenie akcji informacyjno-adopcyjnych na portalach społecznościowych Urzędu Miasta Bartoszyce
(facebook, itp.);
b) promocja akcji adopcyjnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce.
§ 7.
Usypianie ślepych miotów
Zabiegi usypiania ślepych miotów będą wykonywane w gabinecie weterynaryjnym wskazanym
2 ust. 1 pkt 5 na podstawie umowy.

w§

§ 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Odławianie oraz transport zwierząt gospodarskich dokonywane będzie przez podmiot wskazany
2 ust. 1 pkt 4 na podstawie zawartej umowy.

w§

2. Zwierzęta gospodarskie będą przetrzymywane w miejscowości Galiny 110, 11-200 Galiny do czasu ustalenia
właściciela.
§ 9.
Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
1. Gmina Miejska Bartoszyce zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
2. Koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych
ponosi Gmina Miejska Bartoszyce.
§ 10.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt
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1. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej
Bartoszyce przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji kotek i kastracji kotów w gabinecie weterynaryjnym
wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 5 na podstawie umowy.
2. Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji podlegają zwierzęta, które zostały umieszczone w schronisku dla
zwierząt wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2 na podstawie umowy.
§ 11.
Edukacja oraz promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne wśród mieszkańców mające na celu podniesienie poziomu
wiedzy na temat obowiązków jakie ciążą na właścicielu oraz promowanie prawidłowych postaw i zachowań
człowieka w stosunku do zwierząt między innymi poprzez:
1) zamieszczanie publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta, rozwieszanie plakatów,
2) zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą ;
3) organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt w celu wymiany informacji i doświadczeń, sporządzenia diagnozy problemów i potrzeb
oraz wypracowania nowych rozwiązań związanych z problemem zwierząt bezdomnych;
4) wspieranie kampanii informacyjno-edukacyjnych na rzecz ochrony zwierząt prowadzonych przez organizacje
pozarządowe działające na terenie miasta Bartoszyce, zajmujące się ochroną zwierząt;
5) konkursy.
Finansowanie programu
§ 12.
Gmina Miejska Bartoszyce przeznacza na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bartoszyce na 2018 rok kwotę 92 tysiące zł następująco:
- § 3 – 17 tysięcy złotych
- § 4 pkt.1 i 4 –4 tysiące złotych
- § 4 pkt.3 – 7 tysięcy złotych ( 2 tysiące złotych na domki dla kotów)
- § 5– 32 tysiące złotych
- § 7 – 1 tysiąc złotych
- § 8 – 1 tysiąc złotych
- § 9 pkt.1 – 2 tysiące złotych
- § 10 pkt.1 i § 4 pkt.2– 25 tysięcy złotych
- § 11 – 3 tysiące złotych
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