DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r.
Poz. 1
UCHWAŁA NR VI/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2019”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018
r., poz.994 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019
r., poz. 122) Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2019” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński
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Załącznik do uchwały Nr VI/ /2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 21 marca 2019 r.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2019 r.”
I. WPROWADZENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Drobin uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy
Drobin na rok 2019 ”, zwanego dalej Programem jest art. 11a w/w ustawy.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, 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 całym kraju, jak również w mieście i gminie Drobin.
Ponieważ na terenie miasta i gminy Drobin nie funkcjonuje żadne czynne schronisko
dla bezdomnych zwierząt, Miasto i Gmina Drobin przekazuje pod opiekę bezdomne zwierzęta domowe
w roku do schroniska znajdującego się w Pawłowie – zgodnie z zawartą ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie umową. Schronisko to prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów. Ponadto
obowiązki w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami wykonuje organizacja pozarządowa –
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło w Płocku z siedzibą przy ul. Bat. Zośka 1 w Płocku.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) panujące mody na dane rasy zwierząt,
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich
sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu
miejskiego,
a
ich
obecność
zapobiega
rozprzestrzenianiu
się
gryzoni
(myszy
i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić,
lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
Na terenach wiejskich koty bytują głównie w budynkach gospodarczych, inwentarskich (stodoły, obory,
magazyny itp.), gdzie również są elementem ekosystemu tym razem wiejskiego. Zabudowania
wchodzące w skład siedliska zagrodowego typowego gospodarstwa rolnego, ze względu
na przetrzymywane w nich płody rolne, są szczególnie narażone na występowanie różnego rodzaju
szkodników, dlatego obecność kotów na terenach wiejskich jest szczególnie pożyteczna, bo zapobiega
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rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy, szczurów) i w dużej mierze przenoszonych przez nich chorób.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w punkcie III Programu, zmierza do ograniczenia liczby
bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie lub
innego Schroniska dla zwierząt, z którym Miasto i Gmina Drobin zawrze umowę oraz organizacji
pozarządowej, działającej na terenie miasta i gminy Drobin.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Drobin - jednostkę organizacyjną,
przy pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy Drobin wykonuje zadania;
2) sołectwach, należy przez to rozumieć jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Drobin;
3) osiedlu, należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta i Gminy Drobin;
4) schronisko, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie
prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul.Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, organizacja pozarządowa należy przez to rozumieć
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło w Płocku organizację, której celem statutowym jest
ochrona zwierząt
5) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
6) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza;
7) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
8) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
9) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2019.
10) zakładzie leczniczym dla zwierząt Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Paweł Opolski,
ul. Sierpecka 24 A, 09-230 Bielsk–gospodarstwie rolnym, zapewniającym miejsce dla zwierząt
gospodarskich – Gospodarstwo rolne Henryk Jeziak, Maliszewko 24, 09-210 Drobin.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, za pośrednictwem Urzędu.
2.
Realizatorami Programu są:
1) na poziomie miasta i gminy Drobin – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin za pośrednictwem
Urzędu:
2) na poziomie Sołectw - Sołtysi;
3) na poziomie miasta - Przewodniczący Osiedla;
4) Schronisko, rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie prowadzone przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 06-400
Ciechanów, z którym Miasto i Gmina Drobin ma zawartą umowę;
5) organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest ochrona zwierząt współpracująca
z Urzędem Miasta i Gminy Drobin;
6) zakład leczniczy dla zwierząt – zgodnie z zawartą umową.
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CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3.1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania Programu będą realizowane poprzez:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Drobin;
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) odławianie bezdomnych zwierząt bez narażenia ich życia
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
7) edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Drobin w zakresie opieki nad zwierzętami.
8) wskazania
miejsca dla zwierząt gospodarskich t. j. gospodarstwa rolnego - odebranych
właścicielowi ze względu na niehumanitarne i okrutne traktowanie
IV.

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania
do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) Burmistrz Miasta i Gminy Drobin za pośrednictwem Urzędu poprzez prowadzenie akcji
zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji;
3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu miasta
i gminy Drobin;
4)W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy może zlecić sterylizację lub kastrację
bezdomnych zwierząt przed przekazaniem zwierzęcia nowemu właścicielowi po zgłoszeniu
przez niego chęci adopcji. Sterylizacja i kastracja będzie prowadzona przez lekarza weterynarii
lub organizacje pozarządowe na podstawie zlecenia do wyczerpania środków przeznaczonych
na ten cel w „programie”.
V.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Drobin realizują:
1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgodnie z umową w celu zapewnienia
im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji;
2) Burmistrz Miasta i Gminy Drobin za pośrednictwem Urzędu: poprzez wskazanie gospodarstwa
rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
3) organizacja pozarządowa poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi
§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Drobin za pośrednictwem Urzędu poprzez:
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a) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym i chorym kotom w ramach zawartej umowy
z zakładem leczniczym dla zwierząt;
b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy
zarejestrują się w Urzędzie
c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowej;
d) sterylizację lub kastrację kotów wolnożyjących przed możliwością przekazania do adopcji
2) Organizacja pozarządowa poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad
kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 7. 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) Burmistrz Miasta i Gminy Drobin za pośrednictwem Urzędu: poprzez promocję adopcji zwierząt
ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli,
m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu w zakładce
Ochrona Środowiska oraz przez promowanie adopcji poprzez Facebook Urzędu;
3) organizacje pozarządowa poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
4) W przypadku zgłoszenia chęci adopcji bezdomnego zwierzęcia po podpisaniu umowy
adopcyjnej Burmistrz Miasta i Gminy Drobin przekaże nowemu właścicielowi suchą karmę
na kwotę 400 zł brutto na jednego psa przez pierwszy rok od daty adopcji. Karma będzie
przekazywana nowemu właścicielowi raz na kwartał.
§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Drobin realizują:
1) Schronisko, z którym została zawarta umowa m. in. na odławianie zwierząt. Schronisko
dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz specjalistycznym sprzętem który nie będzie stwarzał
zagrożenia dla zdrowia i życia psów. Bezdomne zwierzęta domowe jak również zwierzęta ranne
są przewożone do Schroniska przez przeszkolonych pracowników Schroniska specjalistycznym
sprzętem. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym
mowa w § 5 ust. 2 Programu;
2) organizacja pozarządowa, która posiada przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania
zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką
organizacji do czasu ich adopcji lub przekazywane są do Schroniska.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;
2) Burmistrz Miasta i Gminy Drobin za pośrednictwem Urzędu poprzez zawarcie umowy,
w ramach której zwierzęta poszkodowane w zdarzeniach drogowych z ich udziałem będą miały
zagwarantowaną całodobowa opieką przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Paweł Opolski,
ul. Sierpecka 24 A, 09-230 Bielsk
§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych
miotów;
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2) Miasto i Gmina Drobin za pośrednictwem zakładu leczniczego dla zwierząt Gabinet
Weterynaryjny lek. wet. Paweł Opolski, ul. Sierpecka 24 A, 09-230 Bielsk
- usypianie ślepych miotów zwierząt, a w szczególności psów i kotów finansowane jest ze
środków finansowych zabezpieczone na realizację zadań wynikających z Programu.
W przypadku zgłoszenia do uśpienia ślepego miotu konieczne jest należyte uzasadnienie
wykonania zabiegu- usypianie ślepego miotu dokonywane będzie w przypadkach wyjątkowych.
Ponadto w celu zmniejszenia populacji, za aprobatą i zgodą
właściciela, suka/kotka
w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostanie poddana sterylizacji na koszt
właściciela.
a) Zabiegu dokonuje lekarz weterynarii/zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Urząd zawiera
umowę na dokonanie zabiegów usypiania ślepych miotów, po wcześniejszym zgłoszeniu przez
Urząd;
b) Urząd ponosi koszty zabiegu i dokonuje zapłaty
bezpośrednio na konto lekarza
weterynarii/zakładu leczniczego dla zwierząt zgodnie z warunkami zawartej umowy,
po przedłożeniu odpowiednich dokumentów faktury/rachunku wystawionych przez w/w zakład.
§ 11. Odbiorem, transportem
i utylizacją zwłok zwierząt bezdomnych padłych, zabitych
w wyniki zdarzeń drogowych bądź uśpionych zajmuje się Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe
HETMAN Sp. z o.o. z siedzibą we Florianowie, w ramach zawartej umowy.
§ 12. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia o zdarzeniu z udziałem bezdomnego zwierzęcia
na terenie miasta i gminy Drobin.
1. W przypadku zgłoszeniu o błąkającym się bezdomnym zwierzęciu zostaje wszczęte postępowanie
wyjaśniające w sprawie ustalenie właściciela niniejszego zwierzęcia. W tym celu zostaje przekazane
pismo na Posterunek Policji z prośbą o ustalenie go. W przypadku:
1) ustalenia właściciela – policja podejmuje stosowne działania mające na celu wyegzekwowanie
obowiązku opieki nad w/w zwierzęciem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 122).
2) nie ustalenia właściciela- zwierzę zostaje odłowione i umieszczone w schronisku.
W schronisku zwierzę zostaje objęte opieką. W przypadku zaistniałej konieczności, zwierzę
zostaje poddane zabiegom kastracji bądź sterylizacji
2. W przypadku zgłoszenia o zdarzeniu z udziałem zwierzęcia bezdomnego, w którym został
poszkodowany bądź ucierpiał człowiek, informacja o zdarzeniu zostaje niezwłocznie przekazana
na policję, oraz zostaje wystawione zlecenie na odłowienie zwierzęcia do schroniska. Policja po
otrzymaniu zgłoszenia wszczyna procedurę zmierzającą do ustalenia właściciela zwierzęcia. W
schronisku zwierzę zostaje podane obserwacji przez właściwe służby weterynaryjne. Urząd Miasta i
Gminy Drobin powiadamia Powiatowy Inspektorat Weterynarii o zaistniałym zdarzeniu pogryzieniu
przez psa, który po zakończeniu obserwacji sporządza świadectwo weterynaryjne potwierdzające
stan zdrowotny zwierzęcia.
3. W przypadku zgłoszenia o zdarzeniu z udziałem zwierząt bezdomnych, w którym zostało
poszkodowane zwierzę zostaje wezwany lekarz weterynarii w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W
razie konieczności zwierzę zostaje przetransportowana do zakładu leczniczego w ramach odbycia
kilkudniowej rekonwalescencji. Zwierzę po otrzymaniu pomocy lekarskiej zostaje
przetransportowane do schroniska. Informacja o zdarzeniu zostaje niezwłocznie przekazana na
policję. Policja po otrzymaniu zgłoszenia wszczyna procedurę zmierzającą do ustalenia właściciela
zwierzęcia.
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4. Jeśli lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę nie rokuje szans na przeżycie, dokonuje
eutanazji
zwierzęcia na miejscu zdarzenia bądź w gabinecie. Zwłoki zwierzęcia są odbierane przez firmę
utylizującą.
5. Koszty wynikające z podjętych czynności na skutek zdarzeń wymienionych w ust. 1- 4 ponosi
właściciel. W przypadku nie ustalenia przez Policję właściciela zwierzęcia koszty te ponosi Gmina.
§ 13. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia o zdarzeniu drogowym z udziałem bezdomnych
zwierząt przebywających na terenie miasta i gminy Drobin.
1. W przypadku zgłoszenia o zdarzeniu drogowym z udziałem zwierząt:
1) na drodze gminnej,
a) w którym
zostało poszkodowane zwierzę bezdomne, i żyje, niezwłocznie zostaje
poinformowany zakład leczniczy (na podstawie zawartej umowy). Zwierzę zostaje objęte
niezbędną w danej chwili opieką specjalistyczną, w razie konieczności zwierzę zostaje
przetransportowane do zakładu leczniczego w ramach odbycia kilkudniowej rekonwalescencji,
a następnie przetransportowane do schroniska.
b) w którym zostało poszkodowane zwierzę bezdomne i jest w stanie cierpiącym bez szans
na przeżycie niezwłocznie zostaje poinformowany zakład leczniczy. Lekarz weterynarii
dokonuje eutanazji zwierzęcia na miejscu zdarzenia bądź w gabinecie. Zwłoki zwierzęcia są
odbierane przez firmę utylizująca.
c) w którym zostało poszkodowane zwierzę bezdomne w efekcie zostało zabite zostaje
powiadomiona odpowiednia firma zajmująca się odbiorem, transportem i utylizacją zwłok
zwierzęcych.
2) na drodze krajowej lub powiatowej- niezwłocznie zostaje powiadomiony zarządca drogi.
2. O każdym zdarzeniu wyszczególnionym w ust. 1 pkt. 1a-1c zostaje niezwłocznie
powiadomiona
Policja, która przeprowadza procedurę zmierzającą do ustalenie właściciela zwierzęcia.
3. Koszty wynikające z podjętych czynności na skutek zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt. 1a-1c
pokrywa właściciel zwierzęcia, a w przypadku nie ustalenia przez Policję właściciela zwierzęcia koszty
te ponosi Gmina.
§ 14. Informacje o zwierzętach bezdomnych przebywających na terenie miasta i gminy Drobin oraz
o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych należy przekazać do :
1. Przedstawiciela Sztabu Zarządzania Kryzysowego – Krzysztofa Wielca Kierownika Referatu
Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 505-255-445, całodobowo.
2. Pracownika urzędu wyznaczonego do czynności związanych z realizacją zadań związanych
z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. –Marty Rubinkowskiej- Świątczak inspektora ds.
ochrony przyrody, utrzymania czystości i porządku w gminie, tel. 24 26 01 441 wew. 122,
w godz. pracy Urzędu.
§ 15. 1. Urząd Miasta i Gminy Drobin w ramach Programu prowadzi we współpracy
z organizacją pozarządową, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji,
a także adopcji zwierząt bezdomnych.
2. Edukacja mieszkańców miasta i gminy Drobin w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt
realizowana jest poprzez zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach na terenie miasta i gminy
Drobin do włączenie treści programowych z dziedziny ochrony środowiska, zagadnień związanych
z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad
zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,
a także informowanie o możliwościach adopcji.
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Poz. 1

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 16. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Miasta i Gminy Drobin według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.
§ 17. W uzasadnionych przypadkach podział środków o których mowa w § 16 może ulec zmianie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2019 z
uwzględnieniem środków finansowych
Jednostka
nadzorująca

Środki finansowe

50.000,00 zł

•
5.000,00 zł

Burmistrz Miasta i
Gminy Drobin

Jednostka realizująca

Schronisko
( w ramach umowy)

Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Paweł Opolski,
ul. Sierpecka 24 A,
09-230 Bielsk
Gospodarstwo rolne –
Henryk Jeziak,
Maliszewko 24,
09-210 Drobin
Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Paweł Opolski,
ul. Sierpecka 24 A,
09-230 Bielsk

zadania
odławianie bezdomnych zwierząt domowych z terenu miasta i gminy Drobin;
transport bezdomnych zwierząt domowych z terenu miasta i gminy Drobin;
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta i gminy Drobin;
usypianie ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku;
sterylizacja i kastracja zwierząt przyjętych do schroniska;
wszczepianie mikroczipów wraz z obsługą systemu ewidencji;
działania informacyjno – edukacyjne;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt

zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim;
podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, sterylizacja, kastracja i
leczenie;
finansowanie usług usypiania ślepych miotów zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie
miasta i gminy Drobin;
działania informacyjno – edukacyjne;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
sterylizacja i kastracja zwierząt;

5.000,00 zł
Sołectwa
Urząd Miasta i Gminy w
Drobinie

Organizacja pozarządowa

Razem:

60.000,00 zł

działania informacyjno – edukacyjne;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

działania informacyjno – edukacyjne;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
sterylizacja i kastracja zwierząt przyjętych przez organizacje;

