
UCHWAŁA NR XLI/500/2014
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Borne Sulinowo”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/363/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013r. 
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1828). 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/500/2014 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 27 marca 2014 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO 

 Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych 
i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy 
Borne Sulinowo. 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt uwzględnia: 

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; 

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 przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

9) zbieranie, transport i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych oraz dzikich z terenu Gminy Borne Sulinowo.

§ 2. Celem niniejszego programu jest: 

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym wyłapanym z terenu Gminy Borne Sulinowo; 

2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację 
bezdomnych kotów i psów, a także w uzasadnionych przypadkach usypianie ślepych miotów; 

3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja 
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

§ 3. Sposób realizacji zadań: 

1. Zadania uwzględnione w § 1 ust. 1, 4, 5 niniejszego programu na rok 2014. Gmina powierza Schronisku 
dla Zwierząt z siedzibą przy ul. Rybacka 7 w Szczecinku, podmiotowi wyłonionemu na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907), które będzie zobowiązane do: 

- przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska, w ilości według zapotrzebowania Gminy, 

- wykonywania wymaganych szczepień ochronnych, odpchlenia i odrobaczania zwierząt, 

- utrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku, z zapewnieniem im właściwych warunków sanitarnych 
i bytowych, karmieniem zwierząt, sprawowaniem opieki weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie), 

- przeprowadzania sterylizacji lub kastracji, 

- poszukiwania nowych właścicieli poprzez adopcję oraz informowania Gminy Borne Sulinowo o miejscu ich 
przekazania, 

- eutanazja zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

- znakowania schwytanych zwierząt poprzez tatuowanie oraz wprowadzanie numeru do bazy danych.

2. Za wykonanie którejkolwiek z w/w usług wykonawca zobowiązany jest do wystawienia na Gminę Borne 
Sulinowo faktury VAT wraz z podaniem specyfikacji uwzględniającej np.: 

- ilość zwierząt przyjętych w danym miesiącu do schroniska, 
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- wykonane czynności weterynaryjne, 

- aktualny stan ilościowy zwierząt w schronisku.

3. Na wykonanie powyższych usług zaplanowano w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 środki 
finansowe w wysokości: 110 000,00 zł. 

4. Realizację zadania zapisanego w § 1 ust. 9 zostało powierzone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o., ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek, które wyłonione zostało w drodze zapytania ofertowego, zgodnie 
z ustawą prawo zamówień publicznych. Gmina Borne Sulinowo zawarła z Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku umowę, która obowiązuje do dnia 31.12.2014r. Wykonawca 
zobowiązany jest w ramach umowy do: 

a) zebrania zwłok bezdomnych oraz dzikich zwierząt (w tym ptaków) lub ich części, uprzątniecie i dezynfekcję 
miejsca zdarzenia, 

b) wywozu (czyli załadunku, transportu i rozładunku) odpadu opisanego w pkt. a, 

c) utylizacji odpadu opisanego w pkt. a. 

5. Na wykonanie powyższych usług zaplanowano w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 środki 
finansowe w wysokości: 8 000,00 zł. 

6. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3, zostało powierzone Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie. 

7. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 2, 3, 6 i 8 zostały powierzone następującym podmiotom: 

a) Lecznicy dla Zwierząt s.c. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 40/2 w Szczecinku, reprezentowaną przez lek. 
wet. Pana Franciszka Hryniewicza, która została wyłoniona zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych 
w drodze zapytania ofertowego. 

 Gmina Borne Sulinowo zawarła z Panem Franciszkiem Hryniewiczem umowę obowiązującą do dnia 
30.11.2015r., na  wykonywanie świadczeń (usług) w zakresie: 

-  znakowania zwierząt poprzez wykonanie tatuaży lub mikrochipa wraz z równoczesnym prowadzeniem 
rejestru nadanych numerów z podaniem płci i umaszczenia kota, 

-  sterylizacji bądź kastracji kotów, 

-  utrzymania i opiece przez okres maksimum trzech dni po wykonanych zabiegach  (sterylizacji/kastracji), 

-  eutanazji ślepych miotów wraz z utylizacją zwłok, 

- całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wraz z max 3-
dniową opieką. 

 Na wykonanie powyższych zadań zaplanowano w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 
2014 środki finansowe w wysokości: 12 000,00 zł.

b) Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, z którym Gmina Borne Sulinowo zawarła porozumienie określające 
zakres zadań wykonywanych przez członków Towarzystwa, w tym: 

- wyłapywanie bezdomnych i wolno żyjących kotów z terenu Gminy Borne Sulinowo i przekazywanie ich 
do Lecznicy dla Zwierząt, o której mowa w pkt. a, w celu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji bądź 
kastracji, 

- przywracanie ich do miejsc macierzystych, 

- dokarmianie.

8. Zadanie ujęte w § 1 ust. 5, mające na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych 
Gmina Borne Sulinowo będzie realizować poprzez zamieszczanie na stronie internetowej tut. Urzędu zdjęć 
bezdomnych zwierząt oraz informacji o możliwości ich adopcji. 

 Gmina zamierza również prowadzić działania edukacyjne dla mieszkańców gminy Borne Sulinowo, 
mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie bezdomności zwierząt oraz 
uświadamianie właścicielom zwierząt obowiązków ciążących na nich. 

 Działania, o których mowa powyżej będą wspierane poprzez rozpropagowanie informacji na stronie 
urzędu, publikację ulotek, plakatów, prowadzenie akcji społecznych, spotkań z mieszkańcami, współpracę ze 
szkołami z terenu gminy oraz Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.
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9. W odniesieniu do realizacji zadania określonego w § 1 ust. 7 zwierzęta 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, 

- zostały poszkodowane w wyniku utraty właściciela, 

- zostały odebrane właścicielowi w związku z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich 
nieprawidłową opieką, 

 będą przekazywane do gospodarstwa Pani Elżbiety Barańskiej zam. w miejscowości Ciemino 5A, 
z którą Gmina Borne Sulinowo zawarła porozumienie, w celu zapewnienia im właściwej opieki 
(maksymalna ilość zwierząt do przyjęcia 15 szt. w tym: bydło, trzoda chlewna, konie, drób).

§ 4.  Akcja wyłapywania zwierząt bezdomnych, a w szczególności psów i kotów, ma charakter stały. 

§ 5. Źródła  finansowania realizacji programu: 

1. Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwalając roczny budżet na rok 2014, uwzględniła w nim środki 
finansowe na realizację zadań gminnych, o których mowa w § 1. 

2. Akcje przeciwdziałania bezdomności zwierząt, ilość zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz ilość 
usypiania ślepych miotów będzie uzależniona od wielkości środków finansowych przeznaczonych na powyższe 
cele. 

§ 6.  Realizacja niniejszego Programu wraz z kontrolą prawidłowości wydatkowania środków na wskazane 
usługi zostaje powierzona Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Bornem Sulinowie.
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