Uchwała Nr XIV-22/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012r.”
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. 106, poz.1002 z późn. zm) Rada Miejska
w Wołominie uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012r. ”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz
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Załącznik
do uchwały nr XIV-22/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 marca 2012 roku
PROGRAM
OPIEKI
NAD
ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI
ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WOŁOMIN
W 2012 R.
§1.
Uchwała ma zastosowanie do zwierząt domowych w szczególności psów i kotów oraz do kotów
wolno żyjących, przebywających na terenie Gminy Wołomin.
2. Celem "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wołomin w 2012r.” jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wołomin, oraz poszukiwanie
właścicieli dla zwierząt;
2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt przez usypianie ślepych miotów, sterylizację
i kastrację psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
4) edukacja mieszkańców gminy w zakresie promowania sterylizacji oraz kastracji psów
i kotów jako najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych;
oraz w zakresie obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
§ 2.
1. Działania związane z realizacją Programu prowadzą:
1) Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego
w Wołominie,
2) Straż Miejska w Wołominie,
3) Schronisko dla bezdomnych zwierząt spełniające warunki określone w ustawie
z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2008r., Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010r., Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372
i Nr 78, poz. 513),
4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
5) mieszkańcy zajmujący się dokarmianiem kotów wolno żyjących.
2. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni Wydział Ochrony
Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§3.
Zakres Programu obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
9) zapewnienie elektronicznego znakowania bezdomnych psów przekazanych do schroniska,
10) wskazanie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań oraz sposobu ich
wydatkowania.
§ 4.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku będzie realizowane poprzez
umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku, na podstawie zawartej umowy
w ramach przetargu nieograniczonego.
Opcjonalnie bezdomne zwierzęta będą mogły być przekazywane do czasowego miejsca
przetrzymywania wyłapanych zwierząt utworzonym przez gminę lub organizację pozarządową,
której działalność obejmuje opiekę przed przewiezieniem ich do schroniska - Fundację
"Zwierzaki w Potrzebie', ul. Legionów 55/1, 05-200 Wołomin. Zapis ten jest zgodny z § 5 ust. 2
pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z dnia 5 września 1998r.).
§ 5.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnienia dokarmiania zwierząt poprzez zakup karmy i przekazanie jej mieszkańcom
dokarmiającym zwierzęta,
3) współdziałanie gminy w realizacji powyższego zadania z organizacjami społecznymi.
§ 6.
1 Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt w następujący sposób:
1) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń otrzymywanych za pośrednictwem Policji
lub Straży Miejskiej w Wołominie o pozostających bez opieki zwierzętach, w stosunku, do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
dotychczas pozostawały.
2) okresowy- w odniesieniu do do większych obszarów gminy Wołomin w miarę potrzeb.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. Transport
bezdomnych zwierząt będzie odbywał się do schroniska dla zwierząt lub do czasowego miejsca
przetrzymywania wyłapanych zwierząt.
3. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz za pośrednictwem
sołtysów.
4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 7.
1 Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt
na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
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2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 15 dni od umieszczenia w
schronisku dla zwierząt z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
4. Zadania związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych realizowane będą przez
1) sterylizację i kastrację psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących;
2) usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów.
Gmina Wołomin nie będzie finansowała usypiania ślepych miotów zwierząt posiadających
właścicieli w zakładach leczniczych dla zwierząt.
5. Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów sfinansowanie kosztów sterylizacji samic
i kastracji samców, w ilości maksymalnie jedno zwierzę rocznie.
1) Pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom zameldowanym na
obszarze Gminy Wołomin, które udokumentują poddanie psa szczepieniu przeciwko
wściekliźnie.
2) Pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji kotów przysługuje osobom zameldowanym na
obszarze Gminy Wołomin.
3) Zabiegi sterylizacji i kastracji prowadzone będą do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel.
4) Zabiegi będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
6. Określa się następujące zasady uzyskania pokrycia kosztów w/w zabiegów, o których mowa w
ust.5
1) Gmina zawiera umowę/umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt, w których
dokonywane będą zabiegi sterylizacji i kastracji finansowane przez gminę;
2) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji, zgłasza się do
Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w
Wołominie, oraz wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków pokrycia
kosztów zabiegu, a tak że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb
wynikających z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012r.”;
3) Gmina Wołomin rozlicza wykonanie usługi wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji
bezpośrednio z zakładem/zakładami leczniczymi dla zwierząt.
§8.
1.1 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) informowanie o możliwości przygarnięcia zwierząt bezdomnych za pośrednictwem strony
internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie, w zależności od potrzeb w sposób stały lub
czasowy,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
zwierząt,
3) poszukiwanie opiekunów dla zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt
i przekazywanie ich osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowe.
4) stworzenie banku informacji osób pragnących otoczyć opieką bezdomnego psa lub kota.
§ 9.
1.1 Usypianie ślepych miotów realizowane jest poprzez sfinansowanie kosztów usypiania
ślepych miotów psów bezdomnych oraz kotów wolno żyjących.
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1) Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku
dla zwierząt bezdomnych lub w zakładzie leczniczym dla zwierząt.
2) Lekarz weterynarii stwierdza fakt, iż miot jest ślepy.
3) Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie,
należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.
4) Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich
przez podmiot zajmujący się zbieraniem i transportem martwych zwierząt do utylizacji.
§ 10.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
odebranych czasowo ich właścicielowi na podstawie decyzji burmistrza Wołomina;
Zwierzęta gospodarskie będą przewożone do gospodarstwa rolnego prowadzonego przez
Państwa Rybak, położonego w miejscowości Majdan, gmina Wołomin.
§ 11.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt będzie realizowane poprzez zawartą przez Gminę Wołomin umowę
z lekarzem weterynarii Markiem Klamczyńskim, prowadzącym Usługi Weterynaryjne,
ul. Sikorskiego 97, Wołomin.
§ 12.
W ramach znakowania zwierząt, gmina pokrywa koszt elektronicznego znakowania bezdomnych
psów przekazanych do schroniska.
§ 13.
Realizacja zadań, o których mowa w §6-§9 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu
schronisko dla zwierząt.
§ 14.
Gmina Wołomin prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem
statutowym jest ochrona zwierząt, działania edukacyjne w zakresie promowania sterylizacji oraz
kastracji psów i kotów jako najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt
niechcianych; oraz przy udziale Straży Miejskiej w Wołominie w zakresie obowiązków
właścicieli wobec zwierząt domowych.
§ 15.
Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały
w budżecie Gminy Wołomin
Dział 900 rozdział 90095 § 4210 - kwota w wysokości 5 000 zł,
Dział 900 rozdział 90095 § 4300 - kwota w wysokości 230 000 zł,
Dział 900 rozdział 90095 § 2810 - kwota w wysokości 10 000 zł,
Dział 900 rozdział 90095 § 2820 - kwota w wysokości 2 500 zł,
Dział 900 rozdział 90095 § 2830 - kwota w wysokości 2 500 zł.
§ 16.
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Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie:
1)świadczenia usług;
2)zakup materiałów;
3)zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012r.”
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z
2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do
określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada
gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne
uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww.
uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej
edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich
rozmnażania.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia
23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma
tendencję wzrostową.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012r.”, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- odławianie bezdomnych zwierząt;
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- usypianie ślepych miotów;
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
- zapewnienie elektronicznego znakowania bezdomnych psów przekazanych do schroniska,
-wskazanie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań oraz sposobu ich
wydatkowania.
Na podstawie art. 11 lit. a, ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U z
2003r., Nr 106, poz. 1002 ze zm) projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012r." przekazuje się do
zaopiniowania:
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1. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
2. organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze gminy;
3. dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich , działających na obszarze gminy.
W związku z powyższym projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012r." został przekazany do
zaopiniowania do:
1. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie, ul. Gagarina 15, 00-753 Warszawa,
2. Koła Łowieckiego Przepiórka, ul. Korczaka 1, 05-250 Radzymin,
3. Koła Łowieckiego Pudło, ul. Wileńska 55A, 05-200 Wołomin,
4. Koła Łowieckiego Artemida, ul. Orląt Lwowskich 13, 05-230 Kobyłka,
5. Koła Łowieckiego Cietrzew, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
6. Wojskowego Koła Łowieckiego nr 164, Wrzos, ul. Prymasa Wyszyńskiego 7, 05-220
Zielonka,
7. Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, ul.
Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa,
8. Fundacji "Zwierzaki w Potrzebie" ul. Legionów 55/1, 05-200 Wołomin,
9. Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Patrol Interwencyjny, ul. Słoneczna 2,
05-205 Klembów.
Zgodnie z art. 11 lit. a, ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) opinia o projekcie programu powinna zostać wydana w
terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje
się za akceptację przesłanego programu.
W ustawowo wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Wołominie, wpłynęły opinie
do programu złożone przez:
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie, ul. Gagarina 15, 00-753 Warszawa,
2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, ul.
Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa,
3. Koło Łowieckie Pudło, ul. Wileńska 55A, 05-200 Wołomin.
Nie wpłynęły poza tym żadne opinie do projektu programu.
Koło Łowieckie "Pudło" ul. Wileńska 55A, 05-200 Wołomin, pismem z dnia 15 lutego 2012r. nie
wniosło do przedstawionego programu zmian i zaakceptowało proponowane rozwiązania,
jednocześnie udzieliło ogólnych wskazówek w zakresie znakowania, sterylizacji i kastracji
zwierząt.
Dodatkowo uwzględniono w programie uwagę przedstawioną przez Straż Miejską w Wołominie,
aby zgłoszenia o sprawach dotyczących bezdomnych zwierząt były przekazywane także przez
Policję, w sytuacji gdy Straż Miejska nie pracuje.
Ponadto w związku z Uchwałą Nr XL-62/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca
2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzone zostały
konsultacje w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012r."
Projekt dokumentu został udostępniony od dnia 08 lutego 2012r. na stronie
www.wolomin.org, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w pokoju 304.
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W ramach konsultacji projektu programu odbyło się 23 lutego 2012r. o godzinie 14.00 w
sali nr 225 Urzędu Miejskiego w Wołominie spotkanie, w którym wzięła udział P. Katarzyna
Zakrzewska przedstawicielka Fundacji Zwierzaki w Potrzebie, ul. Legionów 55/1, 05-200
Wołomin. Podczas spotkania P. Katarzyna Zakrzewska wniosła uwagi do projektu programu.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie zgłoszonych uwag do projektu "Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin
w 2012r.”
L.p.

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI
UWAGI

SPOSÓB ROZPATRZENIA

1.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w 1. W podstawie prawnej projektu uchwały
Polsce Zarząd Główny w Warszawie
należy zamieścić dane podmiotów, które
ul. Noakowskiego 4
dokonują jej oceny.
00-666 Warszawa

Uwaga odrzucona.
Informacja o podmiotach opiniujących
projekt uchwały została podana w jej
uzasadnieniu.

2. W paragrafie 4 należy doprecyzować dane Uwaga odrzucona.
schroniska, do którego będą kierowane Dane szczegółowe dotyczące schroniska dla
bezdomne zwierzęta.
zwierząt nie zostały uwzględnione, gdyż nie
została
przeprowadzona
procedura
przetargowa.
3. W paragrafie 10 należy wskazać dane Uwaga uwzględniona
gospodarstwa rolnego, które będzie zapewniać
opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim.
4. W paragrafie 11 należy doprecyzować dane Uwaga uwzględniona
lecznicy, która będzie realizowała zadania
związane z zapewnieniem opieki zwierzętom
poszkodowanym
w
wyniku
zdarzeń
drogowych.
2.

Powiatowy Inspektorat
w Warszawie
ul. Gagarina 15
00-753 Warszawa

Weterynarii 1. W paragrafie 2 ust. 1 pkt 3 należy napisać: Uwaga uwzględniona
schronisko
dla
bezdomnych
zwierząt
spełniające warunki określone w ustawie z dnia
11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008r., Nr 213, poz. 1342 oraz z
2010r., Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr
78, poz.513)
2. Jeżeli w paragrafie 12 jest mowa Uwaga uwzględniona
o znakowaniu zwierząt to w paragrafie 3
powinien znaleźć się zapis o znakowaniu
zwierząt, co jest zgodne z art. 11a ust.3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U z 2003r., Nr 106, poz. 1002 z późn.
zm.)
3. Użyte w projekcie słowa: "lecznice Uwaga uwzględniona
weterynaryjne" powinny zostać zastąpione
słowami "zakłady lecznicze dla zwierząt".
4. Należy rozgraniczyć usypianie ślepych
miotów zwierząt bezdomnych w schroniskach
dla bezdomnych zwierząt oraz usypianie
ślepych miotów zwierząt posiadających
właścicieli w zakładach leczniczych dla
zwierząt.

Uwaga uwzględniona. W programie ujęto
zapis, że gmina Wołomin nie będzie
finansowała usypiania ślepych miotów
zwierząt posiadających właścicieli w
zakładach leczniczych dla zwierząt.

5. Należy wskazać podmiot, który będzie Uwaga odrzucona. Gmina Wołomin nie
zajmował się wyłapywaniem bezdomnych podpisała
umowy
z
podmiotem
zwierząt.
wyłapującym zwierzęta.
6. Należy dodatkowo sprecyzować, że Uwaga uwzględniona.
transport bezdomnych zwierząt będzie
odbywał się do schroniska dla zwierząt.
7. W paragrafie 7 ust.3 zamiast słów "w Uwaga uwzględniona.
okresie 14 dni umieszczenia" powinno być "w
okresie 15 dni od umieszczenia". Kwarantanna
zwierząt w schronisku powinna trwać
minimum 15 dni w celu wykluczenia
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wścieklizny u zwierząt o nieznanym statusie
epizootycznym.
8. Paragraf 9 pkt 4 powinien brzmieć: "zwłoki Uwaga uwzględniona.
uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio
zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
podmiot zajmujący się zbieraniem i
transportem martwych zwierząt do utylizacji".
9. W paragrafie 10 należy precyzyjnie Uwaga uwzględniona.
wskazać, że dotyczy to zwierząt gospodarskich
odebranych czasowo ich właścicielowi na
podstawie decyzji burmistrza Wołomina.
3.

Fundacja "Zwierzaki w Potrzebie"
ul. Legionów 55/1
05-200 Wołomin

1. Przeprowadzenie akcji czipowania zwierząt
w połączeniu ze szczepieniami ochronnymi, w
szczególności na terenach wiejskich. Zachętą
dla właścicieli zwierząt mogłaby być
częściowa refundacja kosztów szczepienia
przez gminę Wołomin.
2. Przeprowadzenie jednocześnie
sterylizacji i kastracji kotów i
mieszkańców z czipowaniem zwierząt.

Uwaga nie uwzględniona ze względu na
ograniczone środki finansowe. Zostanie
wzięta pod uwagę w programie opieki nad
zwierzętami (..) na 2013r.

akcji Uwaga nie uwzględniona ze względu na
psów ograniczone środki finansowe. Zostanie
wzięta pod uwagę w programie opieki nad
zwierzętami.(..) na 2013r.

3. Zgłoszenie postulatu o stworzeniu funduszu Uwaga nie uwzględniona ze względu na
inwestycyjnego, który pozwoliłby utworzyć na brak podstaw prawnych do zawarcia w
terenie
gminy
Ośrodka
Adaptacyjno- programie treści zapisu.
Adopcyjnego dla zwierząt.
4. Uwzględnienie w programie domów Uwaga nie uwzględniona ze względu na
tymczasowych z opcją alternatywną dla brak domów tymczasowych. W chwili
przekazania zwierząt do schroniska.
powstania domu tymczasowego uwaga
zostanie wzięta pod uwagę przy tworzeniu
programu opieki nad zwierzętami.(..) na
2013r.
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5. Umożliwienie przekazania środków
finansowych na pokrycie kosztów pobytu
zwierzęcia w lecznicy, o ile osoba zgłaszająca
bezdomne zwierzę jest gotowa je przygarnąć.

Sprawy adopcji zwierząt bezdomnych będą
rozpatrywane przez urząd indywidualnie.
Wprowadzenie
powyższego
zapisu
stanowiłoby podstawę do nadużyć.

6. W paragrafie 4 zaproponowano dopisanie, iż
bezdomne zwierzęta będą miały możliwość
trafić zamiast wyłącznie do schroniska również
do przytuliska tzw. domu tymczasowego lub
organizacji pozarządowej, której działalność
obejmuje
opiekę
nad
zwierzętami
bezdomnymi.

Uwaga uwzględniona w części dotyczącej
przekazania czasowego zwierząt do
organizacji pozarządowej, której działalność
obejmuje
opiekę
nad
zwierzętami
bezdomnymi.
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