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Poz. 2515
UCHWAŁA NR XXXII/148/2021
RADY GMINY JONIEC
z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) Rada Gminy Joniec uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Joniec w 2021 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Joniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Nowiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
XXXII/148/2021
Rady Gminy Joniec
z dnia 11.03.2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Joniec w 2021 roku.

WPROWADZENIE
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów oraz
zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolnożyjącym. Z uwagi na fakt, że
skala bezdomności psów jest w Gminie Joniec najbardziej zauważalna, większość działań
określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późniejszymi zmianami);
2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Joniec;
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Chrcynnie prowadzone przez Fundację Centrum Ochrony Środowiska ul.
Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk;
4) Lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć: Specjalistyczna Lecznica Małych
Zwierząt Sklep Zoologiczno-Wędkarski lek. wet. Stanisław Szymczyk z siedzibą ul.
Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk;
5) Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne znajdujące się pod
adresem: Joniec-Kolonia 1A;
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6) zwierzętach bezdomnych, zwierzętach domowych i zwierzętach gospodarskich, należy
przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu ustawy;
7) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2021roku.
§2
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Joniec.
2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Joniec;
2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie prowadzone przez Fundację
Centrum Ochrony Środowiska ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk;
3) Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt Sklep Zoologiczno-Wędkarski lek. wet.
Stanisław Szymczyk z siedzibą ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk;
4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§3
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi, a w szczególności realizacja zadań określonych w art. 11a ust.
2 ustawy o ochronie zwierząt, a także edukacja mieszkańców Gminy Joniec w zakresie opieki
nad zwierzętami.
Rozdział 3
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§4
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:
1) Lekarz weterynarii poprzez odbiór zwierząt ze wskazanego przez Urząd Gminy lub
Policję miejsca na terenie Gminy;
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2) Schronisko poprzez przyjmowanie i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu
Gminy dostarczanymi przez Lekarza weterynarii;
3) Urząd Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla
zwierząt gospodarskich.
§5
Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez:
1) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące,
2) Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania,
3) Sterylizację/kastrację wolnożyjących kotów,
4) Gmina Joniec pokrywa koszty sterylizacji/kastracji wolnożyjących kotów;
5) Współdziałanie z organizacjami społecznymi.
§6
1. Ustalenie faktu bezdomności zwierząt może nastąpić po uprzednim stwierdzeniu przez
pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za realizację programu, przy udziale zarządcy
lub administratora posiadłości, właściciela gospodarstwa rolnego, sołtysa wsi lub mieszkańców
wsi, że zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie się przemieszczają i stwarzają zagrożenie
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje Lekarz weterynarii,
który posiada przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych,
a także odpowiedni sprzęt.
§7
1. Poszukiwanie 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) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy;
2.

Osoba, która zdecyduje się adoptować bezdomnego psa może ubiegać się

o jednorazową pomoc finansową z tytułu adopcji, która będzie rekompensatą części kosztów
niezbędnych do utrzymania tego zwierzęcia.
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1)Gmina zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o oddaniu psa zainteresowanej osobie do
adopcji, biorąc pod uwagę w szczególności ocenę możliwości spełnienia wymogów stawianych
adoptującemu określonych w pkt 5.
2)Wysokość pomocy finansowej wynosi do 500 zł.
3)Pomoc, o której mowa w pkt 2, wypłacana będzie po podpisaniu umowy adopcyjnej z Gminą
Joniec.
4)Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Joniec mogą dokonywać kontroli warunków
w jakich przebywa pies oraz sposobu sprawowania nad nim opieki przez adoptującego.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niewłaściwe spełnianie obowiązków, o których mowa w
pkt 5, Gmina ma prawo żądać zwrotu całej wypłaconej dotychczas pomocy finansowej oraz ma
prawo zabrać psa.
5)Adoptujący zobowiązuje się do:
a)Zapewnienia psu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków
utrzymania;
b)zapewnienia psu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień
ochronnych;
c)nie sprzedawania ani przekazywania psa innej osobie;
d)poinformowania Urząd Gminy Joniec o jego zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem
okoliczności z tym związanych.
6)Pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za realizację Programu, dokonuje rejestracji
bezdomnego psa w założonym rejestrze, z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej oraz
opisowej, w taki sposób aby umożliwić późniejszą identyfikację zwierzęcia.
§8
W przypadkach interwencji dotyczących zwierząt gospodarskich działania koordynuje Urząd
Gminy poprzez zapewnienie miejsca w Gospodarstwie rolnym w zależności od gatunku
zwierzęcia na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z właścicielem gospodarstwa
rolnego.

§9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Lekarz weterynarii.
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Rozdział 4
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 10
Ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt
domowych, tj. psów i kotów realizują:
1) Lekarz weterynarii oraz Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów
sterylizacji i kastracji przyjętych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) Zabiegom, o których mowa w pkt. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłaszania się właściciela lub
opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu
o poszukiwaniu nowych właścicieli.
3) Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Lekarz weterynarii poprzez dokonywanie
zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 11
Lekarz weterynarii prowadzi działania edukacyjne poprzez:
1) propagowanie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
ich humanitarnego traktowania;
2) propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt;
3) propagowanie i prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt bezdomnych przez lekarza;
4) rozprowadzanie materiałów edukacyjnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy.

§ 12
Działania informacyjno - edukacyjne prowadzone w ramach Programu opierać się będą na
współpracy Urzędu Gminy z Lekarzem weterynarii oraz organizacjami pozarządowymi.
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Rozdział 6
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13
Wysokość środków finansowych, w kwocie 20 000,00 PLN, przeznaczonych na realizację
zadań wynikających z Programu określa Uchwała Nr XXIX/138/2020 Rady Gminy Joniec
z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na rok 2020.

§ 14
Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z:


przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 2019 ze zm.).

