UCHWAŁA NR XLII.399.2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Halinów w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1840), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, zarządcy
i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Halinów oraz organizacji społecznych,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Halinów, Rada
Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Halinów w 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Załącznik
do Uchwały Nr XLII.399.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Halinów w 2018 roku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Program ma zastosowanie w stosunku
administracyjnych Gminy Halinów.

do

zwierząt

bezdomnych

przebywających

w granicach

§ 2.
Koordynatorem Programu jest Burmistrz Halinowa, za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 3.
1. Celem Programu jest zmniejszanie liczby trafiających do schronisk bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Halinów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Halinów;
2) zapewnienie miejsca w schronisku lub gospodarstwie rolnym bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Halinów;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
4) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów;
5) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
w schroniskach dla zwierząt;
6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów, które nie będą kierowane do schroniska oraz poprzez usypianie
ślepych miotów;
7) odławianie bezdomnych zwierząt;
8) prowadzenie działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
9) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
10) edukacja mieszkańców Gminy Halinów w zakresie opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności
zwierząt.

Rozdział 3.
Realizacja programu
§ 4.
1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację, w szczególności psów
i kotów, elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie
poprzez lekarza weterynarii działającego na zlecenie organu gminy, w ramach podpisanej między stronami
umowy na świadczenie usług weterynaryjnych z Panem Romanem Majem prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą „Przychodnia Weterynaryjna Roman Maj”z siadzibą przy ul. Jana Pawła II 73B, 05-074
Halinów. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów limitowana będzie
wielkością środków przeznaczonych na powyższe cele w budżecie gminy na dany rok.
2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku „Firma Usługowo Handlowa Wiesława
Rykowska”z siedzibą przy ul.Sikorskiego 10/13, 07-410 Ostrołęka, obligatoryjną sterylizację albo kastrację
zwierząt w schronisku oraz prowadzenie działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt w ramach zawartej
między stronami umowy.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz prowadzenie działań mających na celu poszukiwanie nowych
właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierza się podmiotowi posiadającemu zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w ramach zawartej między stronami umowy z Panem
Bartoszem Gadziomskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „BLIZZARD Bartosz Gadziomski”
z siedzibą w Błedowie 14a, 15-180 Pomiechówek.
4. Zapewnienie opieki i właściwych warunków bytowania bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt gospodarskich powierza się właścicielowi gospodarstwa
rolnego w ramach zawartej między stronami umowy lub porozumienia. Umowa lub porozumienie może być
zawarte z właścicielem gospodarstwa rolnego, który nie był karany za naruszenie przepisów ustawy o ochronie
zwierząt. W 2018 r. zapewnienie opieki i właściwych warunków bytowania bezdomnym zwierzętom
gospodarskim powierzono Pani Jolancie Sadoch, prowadzącej gospodarstwo rolne w miejscowości Dłużew
w gminie Siennica.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje zgodnie z ust. 2-4 schronisko dla zwierząt,
podmiot odławiający bezdomne zwierzęta, właściciel gospodarstwa rolnego a ponadto organizacje społeczne,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Halinowie: „BLIZZARD Bartosz Gadziomski”, „Firma Usługowo Handlowa Wiesława
Rykowska”, Fundacja „Ostatnia Szansa” z siedzibą przy ul. Jana Blatona 3 lok. 141, 01-494 Warszawa,
„Fundacją Zielony Pies” z siedzibą przy ul. Głównej 6, 96-320 Grabce-Towarzystwo.
6. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmianie) realizuje poprzez zakup
i wydawanie karmy zarejestrowanym społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, Wydział
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Halinowie. Wydawanie karmy zarejestrowanym
społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących odbędzie się w terminach: 01-31 stycznia 2018 r.
oraz 01-17 października 2018 r. Karma dla kotów wolno żyjących przeznaczona jest na sezon jesienno-zimowy.
7. Edukację mieszkańców Gminy Halinów w ramach Programu powierza się Wydziałowi Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Halinów
(tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury). Edukacja mieszkańców polegać będzie w szczególności na:
1) przekazywaniu ulotek informacyjnych Sołtysom,
2) wywieszaniu informacji na gminnych tablicach ogłoszeń,
3) umieszczaniu informacji na stronie internetowej www.halinow.pl,
4) prowadzeniu innych działań, które okażą się niezbędne podczas realizacji Programu .

Rozdział 4.
Finansowanie programu
§ 5.
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Halinów na 2018 r. w wysokości 140 000 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są na następujące zadania związane z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami:
1) odławianie zwierząt bezdomnych – 61.500.00 zł;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej – 30.000.00 zł;
3) utylizacja padłych zwierząt – 11. 952.00 zł;
4) zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 5. 390,00 zł;
5) inne – 31. 158.00
3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie:
1) zadań publicznych wraz z udziałem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450),
2) zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
4. Kontrola nad prawidłowością wydatkowania środków na wskazane w Programie zabiegi weterynaryjne
należy do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Uzasadnienie
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Halinowie uchwały w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Halinów w 2018 r.”,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tj. Dz. U. z 2017 r. 1840. tj.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych
zwierząt jest największa w Gminie Halinów.
Projekt Programu konsultowany był z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Mińsku Mazowieckim,
zarządcą i dzierżawcami obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy Halinów tj. Starostą Mińskim
i Kołami Łowieckimi "Grzywacz" i "Wrzos" oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy Halinów.

