UCHWAŁA NR XXVIII/234/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Mońki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, 3, 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002;
z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175,
poz. 1462; z 2007 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz.97,
Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r., Nr 230, poz. 1373)
Rada Miejska w Mońkach uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki w 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/234/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mońki w 2013 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Mońki;
2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki;
3) Właścicielu , należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Mońki
posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale;
4) 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;
5) 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;
6) Zwierzętach gospodarczych , należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
7) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
8) Schronisko należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami
domowymi spełniające w warunki określone w Ustawie z dnia 11.03.2004 o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 213,
poz. 1342 oraz z 2010 nr 47 poz. 278, nr60 poz. 372 i nr 78 poz. 513.).
Rozdział 2.
Cele i zadania w ramach Programu
§ 2. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 ze
zmianami).
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.
4. Edukacja mieszkańców gminy Mońki w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
5. Propagowanie
ograniczania
w szczególności psów i kotów.

i kontroli

rozrodczości

zwierząt

domowych

§ 3. W ramach programu Gmina Mońki realizuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Rozdział 3.
Wykonawcy Programu
§ 4. Realizację zadań w ramach programu prowadzą:
1) Gmina Mońki poprzez Urząd Miejski w Mońkach w zakresie koordynatora zadań
realizowanych w ramach programu;
2) Schronisko dla zwierząt w zakresie dotyczącym zwierząt domowych;
3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku dla zwierząt
§ 5. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub
innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy
Mońki podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych
zwierzętach przyjmuje Urząd Miejski w Mońkach.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone jest za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt,
a także nie będzie zadawał im cierpienia.
4. Środki do przewozu zwierząt spełniają warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt.
5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego.
7. Schronisko w Radysach gm. Biała Piska przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom domowym z terenu Gminy Mońki.

Rozdział 5.
Działania dotyczące bezdomnych psów i działania dotyczące bezdomnych kotów
§ 6. Realizacja programu dotyczącego bezdomnych psów polega na:
1) Wyłapywaniu psów bezdomnych, zbłąkanych lub zagubionych przez właścicieli.
Umieszczaniu psów w schronisku;
2) Przewożeniu ich do schroniska z którym gmina ma podpisaną umowę, w celu
przeprowadzenia podstawowych badań;
3) Poszukiwaniu dotychczasowego właściciela psa;
4) Po 14 dniach kwarantanny przeprowadza się sterylizację lub kastrację, oraz szczepienia
ochronne i znakowanie zwierząt (np. chip) w miarę posiadanych środków;
5) Przekazywaniu psów pod opiekę osobom wyrażającym chęć do tzw. adopcji zwierzęcia
pod warunkiem, że osoba adoptująca przejmuje na siebie obowiązki utrzymania i opieki
nad zwierzęciem;
6) W miarę możliwości sprawdzanie warunków w jakich utrzymywane są psy adoptowane;
7) Dopuszcza się możliwość usypiania ślepych miotów oraz eutanazji psów zgodnie
z zapisami ustawy o ochronie zwierząt.
§ 7. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Mońki realizuje się przy
współpracy Urzędu Miejskiego z organizacjami społecznymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, na podstawie zawartych umów.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt;
6) przygotowanie i rozpropagowanie apelu do zarządców i właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy o przystosowanie obiektów tak, aby koty wolno żyjące znalazły
schronienie;
7) umożliwienie społecznym opiekunom kotów bezpłatnego usypiania w Schronisku
„ślepych miotów" wolno żyjących kocic.
§ 8. 1. System adopcyjny polega na utrzymywaniu psa przez osobę fizyczną, która zgłosi
chęć opieki nad nim. Kandydat na opiekuna w ramach adopcji musi podpisać kartę
adopcyjną.
2. Schronisko winno prowadzić akcje związane z poszukiwaniem nowego domu w ramach
adopcji.
3. Gmina Mońki będzie propagowała akcje adopcyjne poprzez udostępnienie stron
internetowych, informatorów gminnych i tablic ogłoszeń.

Rozdział 6.
USŁUGI WETERYNARYJNE i USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 9. 1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest przez lekarza weterynarii
w gabinecie z którym gmina Mońki posiada podpisaną umowę na całodobową opiekę.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje również lekarz weterynarii zatrudniony
w Schronisku.
§ 10. Gmina Mońki każdego roku będzie prowadziła negocjacje z lecznicami
weterynaryjnymi odnośnie cen usług weterynaryjnych zlecanych przez gminę, niezbędnych
dla prawidłowej realizacji programu. Zakres usług obejmować będzie min.:
1) przeprowadzenie badań ogólnego stanu zdrowia psów i kotów;
2) wystawianie książeczek zdrowia;
3) szczepienie przeciw wściekliźnie;
4) inne szczepienia ochronne;
5) znakowanie (np. chip) psów i kotów;
6) sterylizacji lub kastracji psów i kotów;
7) odrobaczanie;
8) usypianie ślepych miotów i eutanazji zwierząt zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
zwierząt.
§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej
drogowych z udziałem zwierząt
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2. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, na terenie Gminy Mońki, realizowana jest poprzez:
1) zapewnienie dyżuru lekarza
organizacyjnych Schroniska;

weterynarii

w Schronisku

w ramach

możliwości

2) zawarcie umowy z gabinetem weterynaryjnym, świadczącym opiekę całodobową
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych na terenie gminy Mońki.
Rozdział 7.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
§ 12. 1. Wyznaczone gospodarstwo rolne przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Mońki tj. gospodarstwo rolne w rejonie najbliżej
położonego miejsca dotychczasowego bytowania zwierząt.
2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi
określa porozumienie.
Rozdział 8.
Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym
§ 13. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno
– informacyjnym:
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich
humanitarnego traktowania;
2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;

3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych;
4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz
propagowanie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych
źródeł.
Rozdział 9.
Finansowanie programu
§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy Mońki na rok 2013.
Lp.

1.

Jednostka finansująca
zadania wynikające z
niniejszego programu

Środki
finansowe (zł)

Zadania finansowane przez Gminę Mońki

1. zapewnienie opieki i miejsca w schronisku
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mońki;
2. sprawowanie opieki nad kotami wolno
żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt
4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja
zwierząt w schronisku bądź azylu dla zwierząt;
Gmina Mońki
5. poszukiwanie nowych właścicieli dla
ul. Słowackiego 5a, 150 000,00 bezdomnych zwierząt;
19-100 Mońki
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. edukacja mieszkańców Gminy Mońki w
zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 15. 1. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do
gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt
przez właściciela, albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki

