UCHWAŁA NR V/45/2019
RADY GMINY MALBORK
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2019r,
poz. 506), art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: z 2019 r.
Dz. U. poz. 122), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj.: z 2018 r. Dz. U. poz. 1454 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Malbork w 2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Malborka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malbork.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork
Michał Błachut
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Załącznik do uchwały Nr V/45/2019
Rady Gminy Malbork
z dnia 29 marca 2019 r.
PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MALBORK W 2019 R.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Malbork, przy pomocy, którego Wójt Gminy Malbork
wykonuje zadania.
2. schronisku, należy przez to rozumieć schronisko, z którym urząd podpisał stosowną umowę, tj. Schronisko
dla bezdomnych zwierząt w Tczewie ul. Malinowska, 83-110 Tczew prowadzone przez Organizację pozarządową
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 2, 84-207
Bojano.
3. zakładzie leczniczym, z którym umowę podpisał urząd, należy przez to rozumieć: Przychodnia
weterynaryjna „Zwierzyniec” ul. Michałowskiego 23c, 82-200 Malbork.
4. gospodarstwie rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich, należy przez to rozumieć:
"AGRO-Lawi" Sp. z o. o. w Lasowicach Wielkich, 82-200 Malbork.
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. kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).
8. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2019 roku.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Malbork.
2. Realizatorami Programu są:
·Wójt Gminy Malbork,
·Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,
·organizacje
z urzędem.

pozarządowe,

których

celem

statutowym

jest

ochrona

zwierząt,

współpracujące

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
§ 2. Zadania w ramach Programu to:
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;
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5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Malbork;
10. edukacja mieszkańców Gminy Malbork w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację
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. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji
i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Malbork.
3. Urząd poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących i zwierząt
bezdomnych. Ilość zabiegów będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie gminy Malbork.
4. Urząd poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji.
Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Malbork realizują:
1. schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska.
2. Wójt Gminy Malbork poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich.
3. Wójt Gminy Malbork poprzez organizowanie opieki zwierzętom bezdomnym do momentu przewiezienia ich
do schroniska.
4. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1. Urząd poprzez:
·zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących dwa razy
w roku – w I i IV kwartale 2019 r.,
·podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i
przedstawiciela urzędu.
2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 3. 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. Urząd poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska.
3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
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§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Malbork ma charakter stały i realizowane jest
w następujący sposób:
1. Bezdomne zwierzęta domowe są odławiane przez pracowników Schroniska i przewożone
do schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do zakładów leczniczych, z którymi umowy podpisał
urząd.
2. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstw rolnych, o którym mowa w Rozdziale I §
1 ust. 4 Programu.
3. Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt
domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są
do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Schroniska oraz Wójtem Gminy Malbork.
§ 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizują:
1. Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku.
2. Urząd poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej,
udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym.
§ 6. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t. jedn. z 2017 r. Dz. U. poz. 1840) realizują:
1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.
2. Urząd poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.
Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 1. Urząd w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania
edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków ciążących na
osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji
zwierząt bezdomnych.
§ 2. Działalność edukacyjna prowadzona przez urząd może być także realizowana poprzez propagowanie
zabiegów (kastracji i sterylizacji zwierząt) zapobiegających nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi ich
populacji za pośrednictwem ulotek oraz artykułów w prasie lokalnej.
§ 3. Urząd, współdziałając z podmiotami, wymienionymi w pkt 1, może również organizować konkursy
i akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych
ze standardami opieki nad zwierzętami i potrzebą ograniczenia ich liczby.
§ 4. Urząd może wystąpić do nauczycieli w szkołach z terenu gminy do:
1. włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska,
z humanitarnym traktowaniem zwierząt, oraz prawidłowa opieką nad nimi

zagadnień

związanych

2. organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego
traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia.
Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 1. Finansowanie realizacji niniejszego Programu odbywa się z puli środków przeznaczonych na ten cel
w uchwale budżetowej podjętej przez Radę Gminy Malbork. Kwota ta wynosi 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia
osiem tysięcy zł 00/100).
§ 2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie:
- zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.)
- świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zm.).
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