Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/224/21
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 marca 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Myszyniec
§ 1.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt po stwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego konieczności odłowienia zwierząt z terenu gminy Myszyniec
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.
z 1998 r., Nr 116, poz. 753),
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
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) akcje sterylizacji suk posiadających właściciela.

§ 2.
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt przewiduje się realizację następujących zadań:
1) współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt CANIS

w Kruszewie, gmina

Goworowo, na podstawie podpisanej umowy, która obejmuje m.in.:
a) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska,
b) odławianie bezdomnych zwierząt po stwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego konieczności odłowienia zwierząt z terenu gminy Myszyniec
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26

sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.
U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753),
c) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
2) na terenie gminy Myszyniec nie odnotowano dotychczas miejsc, w których występują koty
wolnożyjące. W przypadku wystąpienia wolno żyjących kotów opieka nad nimi polegać
będzie na monitorowaniu ich liczby, kondycji zdrowotnej, oraz w razie potrzeby
dokarmianiu.
3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez umieszczenie informacji na
oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu: http://myszyniec.pl/
i portalach społecznościowych oraz współpracę ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami
lub osobami działającymi na rzecz opieki nad zwierzętami bezdomnymi (np. akcje
adopcyjne),
4) zapewnienie przez Gminę Myszyniec możliwości usypiania ślepych miotów psów lub kotów
w Gabinecie Weterynaryjnym VETKA, Plac Rynarzewskiego 1A, 07.430 Myszyniec
5) w przypadku zdarzeń dotytczących zwierząt gospodarskich zapewnia się miejsca w
gospodarstwie rolnym Pana Stanisława Piórkowskiego, Wydmusy 3, 07-430 Myszyniec.
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem

zwierząt

bezdomnych

przez

Gabinet

Weterynaryjny

VETKA,

Plac

Rynarzewskiego 1A, 07-430 Myszyniec
7) Gmina Myszyniec zapobiega bezdomności również poprzez:
a) dofinansowanie mieszkańcom Gminy Myszyniec sterylizacji suk z terenu gminy,
posiadających właściciela, zgodnie z „Regulaminem sterylizacji suk właścicielskich oraz
jego dofinansowania przez Gminę na rok 2021”, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XX/224/2121 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 marca 2021r.,
b) udzielenie dofinansowania będzie prowadzone na wniosek właściciela zwierzęcia złożony
do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na zasadach zawartych w Regulaminie,
c) dofinansowanie kosztów sterylizacji będzie prowadzone w kolejności otrzymanych
wniosków, do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie Gminy na ten cel.
§ 3.
1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Myszyniec.
2. W 2021 roku Gmina Myszyniec zapewni w budżecie kwotę 50 000,00 zł na realizację
niniejszego programu, w tym:

a) umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt – 30 000,00 zł,
b) usypianie ślepych miotów - 700,00 zł,
c) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt – 15 000,00 zł.
d) sterylizacja suk właścicielskich – 4 000,00 zł
e) zakup karmy – 300,00 zł
3. Środki będą wydatkowane w sposób racjonalny i celowy dla osiągnięcia najlepszego efektu
poprzez zapłatę za wykonanie zawartych umów oraz zleconych dostaw i usług.
4. Niniejszy program przesłano do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Ostrołęce, Fundacji na rzecz prawidłowych relacji człowiek- zwierze „Dobro. Stan” oraz
kołom łowieckim działającym na terenie gminy Myszyniec.
5. Na terenie gminy Myszyniec nie działa organizacja społeczna, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.

