
UCHWAŁA NR XVIII/148/2020
RADY GMINY POMIECHÓWEK

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) Rada Gminy Pomiechówek, po zaopiniowaniu przez 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Zarząd Główny, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koła 
Łowieckie z terenu Gminy Pomiechówek, Stowarzyszenie „Pomiechowskie Bezdomniaki” oraz Fundację 
ochrony zwierząt i środowiska „Lex Nova”, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Pomiechówek w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Drzazgowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 marca 2020 r.

Poz. 4115



Załącznik do uchwały Nr XVIII/148/2020

Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 24 marca 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pomiechówek w 2020 roku

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1. Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.);

2. Właścicielu, należy przez to rozumieć osobę posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa 
w niniejszej uchwale,

3. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Pomiechówek;

4. Pracowniku Urzędu Gminy, należy przez to rozumieć pracownika właściwego merytorycznie 
w sprawach opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

5. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Pomiechówek;

6. Radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Pomiechówek;

7. Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pomiechówek;

8. Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2020 roku”, ma on zastosowanie do wszystkich 
zwierząt bezdomnych, w szczególności psów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich;

9. Opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę społecznie opiekującą się zwierzętami w ramach 
wolontariatu;

10. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „PSI RAJ” w Pasłęku 
prowadzone przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. św. Franciszka 
z Asyżu, 14-400 Pasłęk, Plac Grunwaldzki 8;

11. Podmiocie odławiającym zwierzęta, należy przez to rozumieć firmę Blizzard z siedzibą w Błędowie 
14a, gm. Pomiechówek, która ma odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, stosowne pozwolenie na odławianie 
bezpańskich zwierząt oraz transport do schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę;

12. Gospodarstwo rolne, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Pana Piotra Jarkowskiego, ul. 
Ogrodowa 2, Pomiechowo, 05-180 Pomiechówek, zapewniające miejsca dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich, z którym Gmina ma podpisaną umowę;

13. Organizacji społecznej, należy przez to rozumieć organizacje, których statutowym celem działania jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz 
nie zadający im cierpienia, wyłonione w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego na podstawie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 688 z późn. zm.);

14. Punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt, należy przez to rozumieć miejsce zapewniające 
zwierzętom warunki bytowe. W miejscu czasowego przetrzymywania tj. w miejscowości Nowy Dwór 
Mazowiecki ul. Paderewskiego 26 lub Pomiechówek ul. Koralowa 13, zwierzęta przebywają do czasu 
odnalezienia dotychczasowego właściciela lub do czasu przekazania ich do schroniska;

15. Stronie internetowej Urzędu, należy przez to rozumieć stronę internetową o następującym adresie: 
www.pomiechowek.pl  ;
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16. Stronie internetowej Schroniska, należy przez to rozumieć stronę internetową o następującymi 
adresami: http://www.schroniskopaslek.pl/  ;

17. Stronie internetowej Organizacji, należy przez to rozumieć stronę internetową prowadzoną przez 
Organizację wyłonioną w drodze konkursu na wykonanie zadania publicznego. Adres strony zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu;

18. Sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, należy przez to rozumieć najskuteczniejszą metodę 
unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt;

19. Zakładzie leczniczym dla zwierząt, należy przez to rozumieć lecznice weterynaryjne: Przychodnia dla 
zwierząt s.c. Nowakowski A., Nowakowski Z., Fiedorek M., Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 5, 
Przychodnia MASTIF - Przychodnia Weterynaryjna – Ewa Dunal z/s ul. Paderewskiego 26, 05-100 Nowy 
Dwór Mazowiecki, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy;

20. Lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Nowakowski A., Nowakowski 
Z., Fiedorek M. Przychodnia dla zwierząt s.c., Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 5, Przychodnię MASTIF - 
Przychodnia Weterynaryjna – Ewa Dunal z/s ul. Paderewskiego 26, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 
z którymi Gmina zawarła stosowne umowy.

Rozdział 2

Cele i zadania programu

§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt, opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
kotami wolno żyjącymi, a także zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 
drogowych na terenie Gminy Pomiechówek w roku 2020.

§ 3. Zadania priorytetowe Programu:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt;

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich kastracja/sterylizacja i dokarmianie;

3. Odławianie bezdomnych zwierząt;

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5. Poszukiwanie dotychczasowych oraz nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6. Usypianie ślepych miotów;

7. Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim;

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9. Obowiązkowe elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych psów i kotów;

10. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów mających właściciela zamieszkującego na terenie 
gminy Pomiechówek;

11. Edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 
właścicieli zwierząt domowych;

12. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez wprowadzenie mechanizmów finansowych 
zachęcających do wykonywania sterylizacji albo kastracji psów i kotów mających właściciela zamieszkującego 
na terenie gminy Pomiechówek.

Rozdział 3

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pomiechówek realizują:
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1. Schronisko będące pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, poprzez przyjmowanie zwierząt 
bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez osobę odławiającą zwierzęta z terenu gminy, w celu 
zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu adopcji, właściwego żywienia i optymalnych warunków 
bytowania, pielęgnacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opieki weterynaryjnej. Każde 
zwierzę umieszczone w schronisku zostaje zaczipowane oraz wysterylizowane/wykastrowane. Zabiegu 
sterylizacji i kastracji nie przeprowadza się u zwierząt, u których lekarz weterynarii stwierdził chorobę 
uniemożliwiającą jego przeprowadzenie. Koszt zabiegu na podstawie umowy Gminy ze Schroniskiem pokrywa 
Schronisko;

2. Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

3. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, 
w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia, wyłonione 
w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.);

4. Wójt Gminy poprzez:

a) Przyjmowanie przez pracownika urzędu zgłoszenia bezdomności zwierząt oraz innych przypadków 
określonych w niniejszym Programie, od osób fizycznych jak również służb porządkowych, po przekazaniu 
swoich danych wraz z numerem telefonu oraz innych istotnych informacji niezbędnych do weryfikacji 
wykonania zgłoszenia oraz zgłaszanie bezdomnych zwierząt podmiotowi odławiającemu bezdomne 
zwierzęta, w celu umieszczenia ich w schronisku,

b) Możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości wykonania umowy w miejscach, w których 
zostały umieszczone bezdomne zwierzęta,

c) Poszukiwanie dotychczasowych oraz nowych właścicieli,

d) Wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich sterylizacje/kastracje oraz dokarmianie 
realizuje Gmina Pomiechówek poprzez:

1. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, opiekę nad nimi, w tym ich dokarmianie, 
przy współpracy z osobą odławiającą zwierzęta;

2. Utworzenie rejestru opiekunów kotów wolno żyjących i danych odnośnie miejsc ich bytowania i ilości 
kotów na określonym obszarze, ewentualnej konieczności pomocy weterynaryjnej, oraz miarowej 
sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących;

3. Podejmowanie interwencji i zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom 
wolnożyjącym;

4. Monitorowanie znanych i wskazanych przez mieszkańców miejsc bytowania dużej ilości kotów wolno 
żyjących;

5. Zakup i wydawanie karmy opiekunom społecznym (karmicielom) kotów wolnożyjących przy 
współdziałaniu organizacji społecznej, o której mowa w § 4 pkt 3).

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje Gmina Pomiechówek w sposób stały 
poprzez podmiot odławiający zwierzęta posiadający właściwe uprawnienia, z którym Gmina ma podpisaną 
umowę. Podczas akcji odłowu bezdomnych zwierząt podmiot odławiający zapewnia im pomoc weterynaryjną.

Podmiot prowadzący odławianie i transport bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do wykonywania 
czynności w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zdrowia i życia 
zwierząt, a więc musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt, środek transportu jak również przejść 
odpowiednie przeszkolenie (z wyjątkiem lekarzy weterynarii).

§ 7. Gmina współdziała z organizacjami społecznymi poprzez realizację zadań publicznych obejmujących 
opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie:

1. Opieki nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w zakresie utrzymania ich dobrostanu 
i zdrowia;

2. Nadzoru i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym punktu przetrzymywania zwierząt;
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3. Prowadzenia rejestru – kart zwierząt przebywających w punkcie przetrzymywania zwierząt;

4. Organizacji wolontariatu wspierającego;

5. Poszukiwania dotychczasowych właścicieli lub opiekunów, lub poszukiwania nowych;

6. Współpracy z opiekunami społecznymi kotów wolno żyjących, w tym wydawania karmy i pomocy 
w odławianiu kotów wolno żyjących;

7. Wspierania opieką zwierząt wymagających leczenia oraz małych kociąt i szczeniąt;

8. Przeprowadzania adopcji;

9. Promowania adopcji zwierząt bezdomnych, sterylizacji i czipowania;

10. Przeprowadzania akcji edukacyjnych.

§ 8. 1.  Gmina w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi przebywającymi w miejscu 
czasowego przetrzymywania, do czasu przekazania ich prawowitym właścicielom lub przekazania do 
schroniska zapewnia:

a) Utrzymanie tych zwierząt,

b) Stały dozór i opiekę weterynaryjną, w tym działanie i profilaktykę w zakresie zwalczania pasożytów, 
szczepienie po okresie kwarantanny, szczepienia ochronne, sterylizacje aborcyjne samic, oraz badania 
i leczenie rokujących na poprawę zdrowia zwierząt (w miarę dostępnych środków),

c) Prowadzenie ewidencji zwierząt przyjętych.

2. Opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w miejscu czasowego 
przetrzymywania zwierząt prowadzi lekarz weterynarii na zlecenie Urzędu.

3. Po odłowieniu zwierzęcia sprawdza się, czy zwierzę jest oznakowane. W przypadku ustalenia właściciela 
Urząd powiadamia o zatrzymaniu znalezionego zwierzęcia i wzywa właściciela do obowiązkowego odbioru 
w maksymalnym terminie dwóch dni. Jeśli nie zostanie on odebrany stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Podczas przekazania zwierzęcia spisuje się protokół potwierdzający odbiór zwierzęcia.

§ 9. 1.  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Gmina Pomiechówek poprzez:

a) Prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, przy 
współpracy ze schroniskiem;

b) Promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, m.in. umieszczenie linku do strony internetowej Schroniska na 
stronie internetowej Urzędu;

c) Promocję adopcji, m. in. umieszczenie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej Urzędu oraz tablicy 
informacyjnej Urzędu;

d) Adopcję na rzecz osób gwarantujących zapewnienie należytej opieki dla adoptowanego zwierzęcia, przy 
współpracy z lekarzem weterynarii, podmiotem odławiającym zwierzęta lub organizacją społeczną, o której 
mowa w § 4 pkt 3).

2. Nowy właściciel będzie mógł zabrać zwierzę po podpisaniu umowy adopcyjnej.

3. Zwierzę przekazywane nowemu właścicielowi będzie zaszczepione, wysterylizowane/ wykastrowane, 
zaczipowane i przebadane. W przypadku nie przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji przed adopcją z uwagi 
na stan zdrowia lub zbyt młody wiek osoba adoptująca zobowiązuje się do wysterylizowania lub 
wykastrowania zwierzęcia w czasie określonym przez lekarza weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną 
umowę. Koszt zabiegu pokrywa Gmina.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z zapisami art.11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy weterynaryjnej lub 
Schronisku dla bezdomnych zwierząt wobec stwierdzenia przez lekarza weterynarii faktu, że zwierzęta są ślepe 
oraz przy zachowaniu sposobu traktowania zwierząt w sposób humanitarny i nie powodujący u nich stresu lub 
udręczeń. Po wykonaniu zabiegu lekarz weterynarii przekazuje Gminie informację o sposobie zabezpieczenia 
zwłok.
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§ 11. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych, porzuconych lub zbiegłych, 
Gmina zawarła stosowną umowę z gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsca dla ww. zwierząt.

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizują:

1. Wójt poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej 
udzielanej zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy - MASTIF - Przychodnia Weterynaryjna – Ewa Dunal z/s 
ul. Paderewskiego 26, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;

2. Schronisko poprzez zapewnienie dyżurów lekarza weterynarii na terenie schroniska.

§ 13. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka zostanie odłowione i przekazane na obserwację 
w celu wykluczenia lub potwierdzenia wścieklizny zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Nowym Dworze Mazowieckim do zakładu leczniczego, który posiada warunki przeprowadzenia przez 
urzędowego lekarza weterynarii obowiązkowej minimum 15 dniowej obserwacji. W przypadku braku takiej 
możliwości Wójt Gminy Pomiechówek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 
(Dz. U. Nr 116, poz. 753) zapewni takie miejsce do momentu zakończenia obserwacji i przewiezienia 
zwierzęcia do schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

Rozdział 4

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt i kotów wolnożyjących

§ 14. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt jako metodę zapobiegania bezdomności zwierząt, 
realizuje:

1. Schronisko poprzez:

a) Czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska;

b) Wprowadzanie danych o zaczipowanym zwierzęciu do istniejących baz danych np. Międzynarodowa Baza 
Danych Safe-Animal;

2. Wójt poprzez:

a) Zawarcie umowy z lekarzem weterynarii, na bezpłatne czipowanie zwierząt dla zainteresowanych właścicieli 
zwierząt, który będzie wprowadzał dane o zaczipowanym zwierzęciu do istniejących baz danych np. 
Międzynarodowa Baza Danych Safe-Animal;

b) Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej o elektronicznym znakowaniu zwierząt.

§ 15. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, 
w szczególności psów i kotów wolno żyjących, realizują:

1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 
bezdomnych przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do 
wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek oraz zapewnienie im opieki weterynaryjnej 
przed i po zabiegu;

2. Wójt Gminy poprzez:

a) Zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt, który będzie przeprowadzał zabiegi sterylizacji lub 
kastracji psów przyjętych do punktu przetrzymywania zwierząt, lub przekazywanych do adopcji i kotów 
wolno żyjących z wyjątkiem tych, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, 
z uwagi na stan zdrowotny i/lub wiek;

b) Zapewnienie w ramach posiadanych środków finansowych, właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują 
na terenie gminy Pomiechówek, darmowego zabiegu sterylizacji samic lub kastracji samców, w ilości 
maksymalnie jednego zwierzęcia rocznie na gospodarstwo domowe, w zakładzie leczniczym dla zwierząt, 
z którym Gmina Pomiechówek ma zawartą umowę.
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c) Edukację mieszkańców na temat ochrony zwierząt przed bezdomnością przez akcje adopcyjne, 
rozpowszechnianie materiałów i ulotek edukacyjnych promujących odpowiedzialną i właściwą opiekę nad 
zwierzętami i ich humanitarne traktowanie, propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt, organizowanie 
konkursów i akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
zagadnień związanych z ich bezdomnością.

Rozdział 5

Plan sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich (posiadających właściciela) z terenu gminy 
Pomiechówek

§ 16. 1.  Celem akcji jest popularyzacja najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia 
nadpopulacji zwierząt domowych (psów i kotów), co w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt 
trafiających do schronisk.

2. Akcja prowadzona będzie przez Gminę Pomiechówek do 30 listopada lub do wyczerpania środków 
finansowych, przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

3. Akcja dotyczy zwierząt dorosłych zakwalifikowanych przez lekarza weterynarii.

4. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy zamieszkują na terenie gminy 
Pomiechówek pod warunkiem, że ich zwierzę jest zaczipowane lub oznakowane.

5. Miejsce wykonywania zabiegu: Gabinet Weterynaryjny Nowakowski A., Nowakowski Z., Fiedorek M. 
Przychodnia dla zwierząt s.c., ul. Wojska Polskiego 5, 05-180 Pomiechówek lub Przychodnia MASTIF - 
Przychodnia Weterynaryjna – Ewa Dunal z/s ul. Paderewskiego 26, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

6. Gmina Pomiechówek finansuje 100% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt. Przy czym 
koszt zabiegu obejmuje: wizytę kwalifikującą, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym, zmiany 
opatrunków, zdjęcie szwów, podanie leków, wizytę kontrolną. Gmina nie dofinansuje zabiegów 
przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), opieki stacjonarnej po 
wykonanym zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających 
z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów) bądź 
wystąpienia uczulenia na szwy, kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia oraz transportu 
zwierzęcia do/z gabinetu. Koszty związane z czipowaniem pokrywa Gmina Pomiechówek.

7. Gmina Pomiechówek dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego 
dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: 
fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt.

§ 17. 1.  W celu wzięcia udziału w akcji należy:

a) Złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Pomiechówku, ul. Szkolna 1 a, 05-180 Pomiechówek pok. 
Nr 13 (Złożone wnioski będą rejestrowane i realizowane zgodnie z kolejnością wpływu);

b) Okazać dowód tożsamości lub inny dokument stwierdzający adres zameldowania/zamieszkania na terenie 
gminy Pomiechówek (np. zeznanie podatkowe złożone za rok poprzedni);

c) Okazać książeczkę zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do 
zwierzęcia;

d) O ile zwierzę nie jest zaczipowane, wyrazić na piśmie zgodę na oznakowanie zwierzęcia czipem;

2. Wymagane jest, aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie;

3. Właściciel zwierząt może wykonać maksymalnie 1 zabieg w danym roku.

4. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Gminy w Pomiechówku formularzem, właściciel zwierzęcia 
udaje się do gabinetu weterynaryjnego, gdzie po wizycie kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin zabiegu 
sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

5. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi kastracji i sterylizacji uzna, że zwierzę nie może zostać 
poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów zdrowotnych, to zwierzę zostaje wykluczone z akcji. 
O wykluczeniu zwierzęcia z akcji lekarz weterynarii powiadamia Urząd.

6. W przypadku wykluczenia zwierzęcia z akcji, do udziału zakwalifikowane zostanie kolejne zwierzę, 
które nie zostało wcześniej uwzględnione z powodu przekroczenia limitu środków przeznaczonych na ten cel.
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Rozdział 6

Finansowanie programu

§ 18. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy.

§ 19. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.).

§ 20. Środki finansowe na zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2020 roku, przedstawia poniższa 
tabela:

Lp. Podmiot realizujący Zadania Środki finansowe 
brutto (zł)

1 Warmińsko-Mazurskie 
Stowarzyszenie Obrońców Praw 
Zwierząt im. św. Franciszka 
z Asyżu, 14-400 Pasłęk, Plac 
Grunwaldzki 8

- przyjmowanie i opiekowanie się bezdomnymi 
zwierzętami z terenu gminy Pomiechówek,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej,
- leczenie przebywających w schronisku zwierząt,
- sterylizacja suk/kastracja samców;
- poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt

10 000,00

2 Bartosz Gadziomski BLIZZARD 
z siedzibą w Błędowie 14a, 05-
180 Pomiechówek

odłowienie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy 
Pomiechówek

10 000,00

3 Przychodnia Dla Zwierząt 
Nowakowski A., Nowakowski Z., 
Fiedorek M. z/s Pomiechówek, ul. 
Wojska Polskiego 5, 05-180

opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, 
elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, 
usypianie ślepych miotów, sterylizacja suk/kastracja 
samców

30 000,00

4 Ewa Dunal MASTIF - 
Przychodnia Weterynaryjna z/s ul. 
Paderewskiego 26, 05-100 Nowy 
Dwór Mazowiecki

opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, 
elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, 
usypianie ślepych miotów, sterylizacja suk/kastracja 
samców

17 000,00

5 Ewa Dunal MASTIF - 
Przychodnia Weterynaryjna z/s ul. 
Paderewskiego 26, 05-100 Nowy 
Dwór Mazowiecki

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na 
terenie Gminy Pomiechówek

8 000,00

6 Piotr Jarkowskim ul. Ogrodowa 2, 
05-180 Pomiechowo

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu 
Gminy Pomiechówek

2 000,00

7 Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Pomiechówek

- opieka nad wolno żyjącymi kotami, poprzez sterylizacje/ 
kastracje i leczenie oraz ich dokarmianie,
- gospodarowanie karmą dla kotów wolno żyjących i jej 
przydzielanie zarejesrtowanym społecznym opiekunom 
kotów wolno żyjących, 
- edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego 
traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli 
zwierząt domowych

20 000,00

RAZEM 97 000,00
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