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NA TERENIE GMINY SOCHOCIN W2013R. 


1. WYJASNIENIE POJF;C 

Ilekroc w niniejszym Programie pojawia si(( odniesienie do: 

• 	 GMINY - naleZy przez to rozumiec Gmin(( Sochocin, 

• 	 WOJTA nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Sochocin, 

• 	 URZF,;DU GMINY - nalezy przez to rozumiec Ur~d Gminy Sochocin, 

• 	 SCHRONISKA DLA ZWIERZJ\ T - nalezy przez to rozumiec Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierzl:!t w Celestynowie, ul. Prosta 3, 05 - 430 Celestynow, 

• 	 LECZNICY WETERYNARYJNEJ - naleZy przez to rozumiec: Stanislaw Szymczyk Lecznica 

Weterynaryjna Malych Zwier~t ul. Mlodziezowa 17, 09 - 100 Ploiisk, 

• 	 WLASCICIELA - nalezy przez to rozumiec osob(( b((dl:!cl:! mieszkaiicem Gminy Sochocin 

posiadajl:!cl:! zwierz(( lub zwierzt;ta, 0 ktorych mowa w Programie, 

• 	 OPIEKUNA - nalezy przez to rozumiec osobt;, ktora sprawuje nadzor opiekt; nad 

zwierzt;ciem lub zwierzt;tami na terenie Gminy Sochocin, 

• 	 PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI SPOLECZNEJ - naleZy przez to rozumiec osob((, ktora 

dziala i sprawuje opiekt; nad zwierzt;ciem lub zwierzt;tami z upowaZrrienia Organizacji 

Spolecznej, ktorej statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzl:!t, 

• 	 PROGRAMU - naleZy przez to rozumiec Program opieki nad zwierzt;tami bezdomnyrni oraz 

zapobiegania bezdomnosci zwier~t na terenie Gminy Sochocin. 
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ~TAMI BEZDOMNYMI ORAl ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI 
NA TERENIE GMINY SOCHOCIN W 2013R. 

2. WPROWADZENIE 

Swiatowa Deklaracja Praw Zwierz::t-t uchwalona w roku 1977 w Londynie przez Milrdzynarodow::t

Federacjy Praw Zwierz::t-t, zaczynaj::t-ca siy od sl6w: "Z uwagi na to, ie kaide zwierzf ma pewne 

prawa, ie nieznajomosc i lekcewaienie tych praw sprowadzi/y czlowieka i prowadzq go nadal na 

drogf przest,/pstw przeciwko naturze i zwierz,/tom; ie uznanie przez gatunek ludzki prawa innych 

gatunkOw zwierz,/cych do egzystencji stanowi podstaw,/ wsp6listnienia wszystkich istot tywych; ie 

czlowiek popelnia zbrodnif ludob6jstwa; ie poszanowanie zwierzqt przez czlowieka wiqie si,/ 

z poszanowaniem ludzi mi,/dzy sobq i ie jUi od najmlodszych lat nalety czlowieka uczyc 

obserwowac, rozumiec, szanowac i kochac zwierz'/ta (.. .)", kompleksowo prezentuje kluczowe 

postulaty i poz::t-dane wzorce odnosz~e siy do postypowania czlowieka wobec zwierz::t-t. 

Z tresci Deklaracji wynika m.in., ze "kaide zwierz,/ ma prawo oczekiwac od czlowieka 

poszanowania, opieki i ochrony" oraz ,,porzucenie zwierz,/cia jest aktem okrutnym i nikczemnym". 

Problem respektowania praw zwierz::t-t i podejscia do ich kwestii w spos6b opieraj::t-cy siy na 

zasadach humanitaryzmu, empatii i troski wymaga dzialail na szczeblu swiatowym i d~enia do 

ksztaltowania i rozwijania swiadomych, zgodnych z tymi zasadami postaw. Deklaracja jest 

postulowanym zestawem regul postypowania, zapewnia wytyczne i nadaje kierunki rozwoju na 

poziomie poszczeg61nych pailstw. Trese preambuly, jak i caly akt prawny, jest powszechnie uznany 

za pewnego rodzaju konstytucjy toruj::t-c::t- drogy dalszym rozwi~aniom normatywnym w tym 

zakresie. Choe Deklaracja nie rna charakteru wi~::t-cego, to jednak wywarla duZy wplyw na obecny 

ksztalt statusu prawnego zwie~t. 

Na szczeblu prawa polskiego szeroko rozumiana ochrona zwierz::t-t regulowana jest aktami rangi 

ustawowej i aktami do niej wykonawczymi - rozpo~dzeniami. S::t- one implementacj::t- przepis6w 

ustanowionych w obrybie Vnii Europejskiej oraz wyrazem potrzeby regulacji zagadnien 

zwi~ych z ochron::t- zwierz::t-t w prawie krajowym. Dotychczas obowi~uj::t-ca ustawa 0 ochronie 

zwier~t z dniem 16 wrzesnia 2011 roku ulegla zmianie, rozszerzaj::t-c zakres objyty regulacj::t

prawn::t-. Zmiana ustawy stanowi odzwierciedlenie potrzeby reagowania na zmieniaj~e siy 

otoczenie i jego aktualne zagrozenia. Poszerzeniu ulegl m.in. katalog zakaz6w zwi~anych 

z niewlaSciwym traktowaniem zwierz::t-t oraz obowi~ki w zakresie ich ochrony na szczeblu 

gminnym. Problemy wczesniej niedostrzezone lub nie wywieraj::t-ce skutk6w 0 zasiygu og61nym 

zostaly uwzglydnione w nowo obowi~uj::t-cych postanowieniach. 
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Majllc na uwadze fakt, ze zwierzy nie jest rzeczll, a istotll i:yjllcll i zdolnll do odczuwania b6lu oraz 

cierpienia, czlowiek jest mu winien poszanowanie, ochrony oraz opieky. Do zasadniczych praw 

zwierzllt zalicza siy najczysciej prawo do zycia i prawo do wolnosci od cierpienia. Kazde zwierzy 

wymaga traktowania w spos6b humanitarny, czyli uwzglydniajllcy jego potrzeby i zapewniajllcy mu 

opieky i ochrony. Zabronione jest niehumanitarne zabijanie oraz znycanie siy nad zwierzytami, 

kt6re nalei:y rozumiec jako zadawanie lub swiadome dopuszczanie do zadawania b61u lub cierpieil. 

B6l i cierpienie zadaje siy zwierzyciu r6wniez poprzez porzucanie go przez wlasciciela blldZ: przez 

innll osoby, pod kt6rej opiekll zwierzy pozostaje. Problem porzucania zwierzllt, w szczeg6lnoSci 

ps6w i kot6w, prowadzllcy do ich bezdomnosci, z roku na rok przybiera coraz wiyksze rozmiary. 

Bezdomnosc zwierzllt jest zagadnieniem zlozonym, a jego tr6del nalezy doszukiwaC siy 

w zachowaniach i postawach ludzkich. 

W Polsce kazdego roku dziesilltki tysiycy ps6w i kot6w jest porzucanych przez swoich wlaScicieli. 

Najczystszym powodem takiego postypowania jest ludzka niedojrzalosc i nieodpowiedzialnosc, 

Prowadzllca do podejmowania nieprzemyslanych decyzji, kt6rych skutki wazll na dalszym zyciu 

i zdrowiu bydllcych pod opiekll czlowieka zwierzllt domowych. Calkowicie zalei:ne od pomocy 

czlowieka zwierzy w momencie porzucenia jest bezbronne, zdezorientowane i niezdolne do 

samodzielnego zycia. Takie zdarzenia zazwyczaj prowadzll do traumatycznych przezyc, trwalego 

urazu i nieufnosci w stosunku do wszystkich ludzi. Bezdomnosc zwierzllt jest czysto r6wniez 

skutkiem zmieniajllcej siy mody na okreslone rasy i gatunki, co prowadzi do pozbywania siy, 

wczesniej nabytych, a uznawanych obecnie za mniej popularne, zwierzllt. Pozbywanie siy ps6w 

i kot6w z hodowli i targowisk oraz ich niekontrolowane nadmierne rozmnazanie r6wniez 

przyczynia siy do wzrostu liczby zwierzllt bezdomnych. 

Za problem bezdomnosci zwierzllt odpowiedzialnosc ponosi czlowiek i to on powinien zmienic 

swoje postawy i postypowanie, aby sytuacja mogla ulec poprawie. Los zwierzllt zalei:y calkowicie 

od swiadomych i odpowiedzialnych dzialail ludzi, kt6rzy swoim postypowaniem wobec zwierzllt 

dajll wyraz poszanowaniu zasad humanitaryzmu i jednoczesnie swiadectwo wlasnego 

czlowieczeilstwa. 

Przeciwdzialac bezdomnosci moze kazdy, a zapewnienie opieki bezdomnym zwierzytom nalezy do 

zadail wlasnych gminy i jest regulowane ustawowo. Nowelizacja ustawy 0 ochronie zwieTZllt, 

dostrzegajllc narastajllcy problem bezdomnoSci i koniecznosci jej skutecznego zapobiegania, 

poszerza katalog obowi¢owych element6w gminnego programu opieki nad zwierzytami 
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bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomnosci. 

Istota Programu Opieki nad Zwierzt;tami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomnosci Zwierz~t 

w Gminie moze bye rozpatrywana wielopoziomowo. Opr6cz oczywistego wymogu prawnego, 

nalozonego na gminy przepisami znowelizowanej ustawy, znaczenie Programu powinno bye 

r6wniez analizowane z perspektywy wymiaru spoleczno-kulturowego. K westia nastawienia do 

problematyki zwi~anej z ochron~ zwier~t, opiek~ nad nimi oraz sposobami zapobiegania ich 

bezdomnosci jest odzwierciedleniem poziomu swiadomosci spoleczenstwa i jego rozwoju. 

Spolecznosc rozurniej~ca istott; poszanowania praw zwierz~t. d~~ca do zapewnienia im godnych 

warunk6w bytowania i pott;piaj~ca postawy niezgodne z tymi zasadami postrzegana jest jako 

wysoko rozwinit;ta, cywilizacyjnie zaawansowana i humanitarna. 

Bezdomnose zwier~t jest nierozerwalnie zwi~ana z postt;powaniem czlowieka i nie moma jej 

skutecznie zapobiec bez zmiany calego systemu wartosci, postaw i niejednokrotnie glt;boko 

zakorzenionych przekonan opartych na lekcew~cym podejsciu do materii zwi~ej 

z poszanowaniem praw zwierz~t. Podnoszenie swiadomosci spolecznej, edukacja w tym zakresie 

i d~enie do budowy spoleczenstwa rozwamego i rozwinit;tego powinno bye priorytetem r6wniez 

na poziomie poszczeg6lnych groin. Gmina jako jednostka samorz~du terytorialnego lokalnie 

najblizsza swoim mieszkancom moze i powinna prowadzic dzialania maj~ce na celu zmiant; 

myslenia spolecznosci, a co za tyro idzie zmiant; warunk6w Zycia ludzi oraz zalezuych od ich 

dobrej woli zwierz~t. To w jaki spos6b zagadnienie ochrony zwierz~t i zapobiegania ich 

bezdomnosci jest rozwi~ywane na szczeblu gminnym obrazuje zdolnosc wlaSciwego 

organizowania i zarz~dzania materi~ nalez~c~ do kompetencji wlasnych gminy i jednoczesnie 

stanowi wyraz przykladnego postt;powania i promowania postaw spolecznie po~danych 

i akceptowalnych. 

Program Opieki nad Zwierzt;tami Bezdomnymi i Zapohiegania Bezdomnosci Zwierz~t na terenie 

Gminy Sochocin rna w swoim zalozeniu pom6c Gminie uporz~dkowac problematykt; zwier~t 

bezdomnych m.in. poprzez analizt; proponowanych rozwi~an i sposob6w ich realizacji. 

Wykonanie zalozen Programu i jego kontrola spoczywa na Gminie, kt6rej celem powinna bye jak 

najpelniejsza i najbardziej efektywna realizacja zalozen. Pozytywnych rezultat6w nalezy oczekiwae 

w sferze spolecznej, kulturowej oraz wizerunkowej Gminy. 
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3. PODSTAWAPRAWNA 

Waktualnym stanie prawnym, dzialania majC}ce na celu opieky nad zwierzytami bezdomnymi omz 

zapobieganie bezdomnosci zwierzC}t wchodzC} w zakres zadafl wlasnych gmin. 

• 	 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku 

w gminach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897) okresla w art. 3 

nastypujC}ce obowi¢owe zadania gminy: "Gminy zapewniajq czystosc i porzqdek na swoim 

terenie i tworzq warunki niezbfdne do ich utrzymania, a w szczegolnosci: (. ..J organizujq 

ochronf przed bezdomnymi zwierzftami na zasadach okrdlonych w odrfbnych przepisach 

(...) ". 

• 	 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 ochronie zwierz'lt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 

1002, z pom. zm.) w art. 11 ust. 1 zaklada, ze: "Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzftom 

oraz ich wylapywanie nalety do zadan wlasnych gminy". 

Na podstawie ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 roku 0 zmianie ustawy 0 ochronie zwierz'lt oraz 

ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach (Dz. U. 2011 Nr 230, poz. 1373), art.l1a 

otrzymal brzmienie: 

,,1. Rada gminy wypelniajC}c obowiC}Zek, 0 ktorym mowa w art. 11 ust. 1, okresla, w drodze 

uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzytami bezdomnymi omz 

zapobiegania bezdomnosci zwierzC}t. 

2. Program, 0 ktorym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzytom miejsca w schronisku d1a zwierZC}t, 


2) opieky nad wolno .zyjC}cymi kotami, w tym ich dokarmianie, 


3) odlawianie bezdomnych zwierZC}t, 


4) obligatoryjnC} sterylizacjy albo kastracjy zwierzC}t w schroniskach dla zwierzC}t, 


5) poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwierzC}t, 


6) usypianie slepych miotow, 


7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierZC}t gospodarskich, 


8) zapewnienie cruodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 
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z udzialem zwierzl!t. 

3. Program, 0 ktorym mowa w ust. 1, moi:e obejmowac plan znakowania zwierzl!t w gminie. 

4. Realizacja zadan, 0 ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-6, moi:e zostac powierzona podmiotowi 

prowad~emu schronisko dla zwierzl!t. 

5. Program, 0 ktorym mowa w ust. 1, zaWlera wskazanie wysokosci srodkow finansowych 

przeznaczonych na jego realizacj~ oraz sposob wydatkowania tych srodkow. Koszty realizacji 

programu ponosi gmina. 

6. Projekt programu, 0 ktorym mowa w ust. 1, przygotowuje wojt (burmistrz, prezydent miasta). 

7. Projekt programu, 0 ktorym mowa w ust. 1, wojt (burmistrz, prezydent miasta) najpoZniej do 

dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania: 

1) wlaSciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, 


2) organizacjom spolecznym, ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzl!t, 


dzialajl!cym na obszarze gminy, 


3) dzieri:awcom lub zarzl!dcom obwodow lowieckich, dzialajl!cych na obszarze gminy. 

8. 	Podmioty, 0 ktorych mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, 

o ktorym mowa w ust. 1, wydajl! opinie 0 projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje si~ 

za akceptacj~ przeslanego programu." 

W mysl ustawy 0 ochronie zwierzl!t, problem bezdomnych zwierzl!t rozwi~ywany jest przez gminy 

na dwoch plaszczyznach: 

• zapobiegania, 0 ktorym mowa w art. 11 a (sterylizacja, adopcja, usypianie slepych miotow) 

oraz 

• 	 zapewniania opieki zwierz~tom aktualnie bezdomnym w niekomercyjnych schroniskach 

prowadzonych przez organizacje spoleczne. 

Poj~ie opieka nie jest w ustawie precyzowane, w zwi~u z tym moi:na przyjl!c, ii: nieodzownym 

warunkiem uznania jakiegos sposobu post~powania za opiekr; jest wiedza opiekuna 0 losie 

przedmiotow jego opieki, identyfikowanych jako poszczegolne osobniki. W przypadku podmiotu 
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prawnego jakim jest gmina, wiedza ta wyrai:a siy w ewidencji zwierz'!;t pozostaj'!;cych pod opieq 

gminy. Ewidencja sluzy r6wniez jako podstawa do rozliczeit srodk6w publicznych przeznaczonych 

na opieky, jako ze uzalemiona jest od liczby zwierz'!;t pozostaj'!;cych pod opiek'!; gminy. 

Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 roku 0 zmianie ustawy 0 ochronie zwierz~t oraz ustawy 

o utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach zaklada opie~ nad zwierzytami, podczas gdy 

ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach 

oraz niektorych innych ustaw odnosi siy do ochrony przed nimi. Realizacja zadania zapewnienia 

bezdomnym zwierzytom opieki zawiera w sobie praktycznie realizacjy zadania ochrony przed nimi. 

WlaSciwa i dostateczna opieka nad zwierzytami zapobiega bowiem sytuacji, w kt6rej moglybyone 

stanowic zagrozenie dla ludzi. Nalezy jednak pamiytac, ze dzialanie odwrotne - kai:de usuwanie 

zagro:zenia ze strony bezdomnych zwierz'!;t, nie stanowi tym samym sprawowania nad nimi opieki. 

4. CELE ORAZ WYKONAWCY PROGRAMU 

G16wnym celem Programu jest opieka nad zwierzytami bezdomnymi oraz przeciwdzialanie 

bezdomnosci zwierZ'l:t na obszarze Gminy. Program jest wyrazem wypelnienia obowi'l:Zku 

prawnego nalozonego na gminy, a jego cel realizowany jest poprzez podejmowanie odpowiednich 

dzialait, b¢'!;cych przedmiotem kolejnych rozdzial6w Programu. 

4.1. ZAKRES PODMIOTOWY 

Program Opieki nad Zwierzytami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomnosci ZwiefZ'l:t 

wprowadzany jest do gminnego porz'!;dku prawnego corocznie w formie uchwaly. Programem 

objyte s'!; zwierzyta bezdomne, w szczeg6lnosci psy i koty, przebywaj'!;ce w granicach 

administracyjnych Gminy. 

Realizacja dzialait w zakresie opieki nad zwierzytami bezdomnymi i przeciwdzialania bezdomnosci 

zwierz'!;t odbywa siy przy wzajemnej wsp61pracy: 

1) Urzydu Gminy; 

2) Policji; 

3) Upowai:nionego przedstawiciela Organizacji Spolecznej. 
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4.2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Opieka nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy 

pol ega w szczeg6lnosci na: 

1) 	 zapewnieniu bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierz~t; 

2) 	 sprawowaniu opieki nad kotami wolno zyj~cymi oraz ich dokarmianie; 

3) 	 odlawianiu bezdomnych zwierz~t z terenu Gminy; 

4) przeprowadzaniu zabieg6w sterylizacji lub kastracji zwier~t przebywaj~cych 


w Schronisku; 


5) 	 poszukiwaniu nowych wlascicieli dla zwierz~t bezdomnych; 

6) 	 usypianiu slepych miot6w; 

7) 	 wyznaczeniu gospodarstwa rolnego, kt6re zapewni miejsce dla zwierz~t gospodarskich; 

8) 	 zapewnieniu calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeii. drogowych 

z udzialem zwierz~t. 

Dodatkowo, jesli Rada Gminy uzna to za sluszne, Program moze obejmowac plan znakowania 

zwierz~t. Koszty realizacji Programu ponosi w calosci Gmina, jednak cz~sc zadaii na podstawie 

umowy Gmina powierza lekarzowi weterynarii Stanislawowi Szymczykowi, kt6ry posiada umow~ 

ze schroniskiem. 

5. FORMY OPIEKI NAD ZWIERZF;TAMI BEZDOMNYMI 

I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI 

5.1. FORMY OPIEKI NAD BEZDOMNYMI PSAMI I SPOSOBY 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI PSOW 

Do obowi¥k6w Gminy naleZy podejmowanie dzialaii maj~cych na celu sprawowanie opieki nad 

psami bezdomnymi oraz zapobieganie zjawisku bezdomnosci wsr6d ps6w. Zapewnienie opieki 

bezdomnym psom z terenu Gminy Sochocin polegac powinno w szczeg61nosci na poszukiwaniu 

nowych wlascicieli dla zwierz~t oraz zach~caniu mieszkaiic6w do dokonywania adopcji. 

9 



'''V'J',","'' OPIEKI NAD ZWIERZ~TAMI BEZDOMNYMI ORAl ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZPtT 
NA TERENIE GMINY SOCHOCIN W 2013R. 

Poszukiwanie nowych wlaScicieli oraz prowadzenie akcji i propagowanie postaw, maj~cych na celu 

zach~canie mieszka6.c6w do dokonywania adopcji ps6w jest jednym z najbardziej efektywnych 

sposob6w przeciwdzialania bezdomnoSci zwierz~t. Problem bezdomnosci ps6w nie moze zostac 

rozwi~y bez pomocy i wsparcia mieszka6.c6w, w zwi~u z czym Gmina powinna d¥Yc do 

wprowadzenia wszelkich mechanizm6w zach~caj~cych do adopcji. 

Do obowi~6w Gminy naleZy r6wniez odlawianie bezdomnych ps6w i zapewnienie im miejsca 

w schronisku. Konieczne jest zatem zorganizowanie jednostki, zajmuj~cej si~ odlawianiem 

bezdomnych zwierz~t z terenu Gminy i ich transportem do schroniska. Odlawianie zwier~t bez 

zapewnienia im miejsca w schronisku b~dzie niedopuszczalne. Wyj~tek b~dzie stanowila sytuacja, 

w kt6rej zwierz~ stwarza powaZne zagrozenie dla ludzi lub innych zwierz~t. 

Zmniejszeniu populacji bezdomnych ps6w maj~ sluzye obligatoryjne zabiegi sterylizacji lub 

kastracji, kt6re stanowi~ najskuteczniejsz~ metod~ walki z niechcianym i niekontrolowalnym 

rozrodem zwierz~t bezdomnych. Zabiegi w spos6b humanitarny pozwalaj~ sprawowae nadz6r nad 

liczb~ rodz~cych si~ ps6w i unikn~e tym samym p6zniejszego problemu nadpopulacji. 

Z dotychczasowej analizy i bada6. wynika, ii: zabiegi nie oddzialuj~ negatywnie na zdrowie 

zwierz~t. Pokrycie koszt6w sterylizacji i kastracji odbywae si~ b~dzie z budzetu Gminy 

i w por6wnaniu z nakladami ponoszonymi w zwi~zku z odlawianiem bezdomnych zwierz~t 

i zapewnianiem im miejsca w schroniskach rna to bye koszt, kt6ry w przyszlosci zaowocuje 

redukcj~ wydatk6w na walkft z bezdomnosci~ zwierz~t. Szacunkowy jednostkowy koszt zabiegu 

sterylizacji lub kastracji jest duzo nizszy niz koszt odlowienia i utrzymywania zwierzftcia 

w schronisku. Zabiegi s~ uslug~ wykonywan~ jednokrotnie w ci~gu calego zycia zwierzycia 

i pozwalaj~ calkowicie wyeliminowae mozliwose dalszego rozrodu. W zalemosci od regionu Polski 

ceny zabieg6w wahaj~ sift od kilkudziesi~ciu do kilkuset zlotych, podczas gdy koszt codziennego 

utrzymaniajednego zwierzycia w schronisku oscyluje wok61 kilku zlotych. Przeprowadzone zabiegi 

maj~ na celu zapewnienie Gminie kontroli i ograniczenie liczby nowych zwierz~t w schronisku, a 

co za tym idzie redukcjy koszt6w utrzymania calego schroniska. 

Do zada6. Gminy nalezy zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeii 

drogowych z udzialem ps6w. Rozpowszechnienie informacji 0 przychodni weterynaryjnej 

podejmuj~cej interwencjy w takich przypadkach ulatwi mieszka6.com podjycie szybkich 

i zdecydowanych dziala6. i tym samym usprawni dzialania w tym zakresie. Informacja powinna bye 

rozpowszechniana przy uZyciu wszystkich dost~pnych srodk6w przekazu na terenie Gminy, 
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w1llczajllc w to plakaty i ulotki bydllce do pobrania w Urzydzie Gminy, lecznicach, schronisku 

i innych dostypnych dla mieszkancow miejscach. 

Zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancom moZe siy rowniez odbywac poprzez rejestracjy psow, 

b¢llcych wlasnoscill mieszkancow lub ich znakowanie. Elektroniczne znakowanie psow stanowi 

jednll z metod przeciwdzialania bezdomnosci zwierzllt. Dziyki znakowaniu mOZna m.in. szybko 

ustalic wlasciciela zagubionego psa i zawiadomic go 0 odnalezieniu zwierzycia. Elektroniczne 

oznakowanie psa jest niezbydnym wymogiem, aby podrozowac z czworonogiem po krajach Unii 

Europejskiej. 

Wszczepianie zwierzytom pod skory miniaturowych ukladow elektronicznych, przechowujllcych 

numer, umozliwia ich szybkll identyfikacjy. Zaletll tzw. transponderow jest niemoZnosc ich 

zgubienia, tak cZysta w przypadku obrozy, blaszek, plakietek i innych identyfikatorow 

zewnytrznych. Czipowanie jest technicznie bardziej zaawansowanym sposobem znakowania, 

w porownaniu do wypalania znamion, kolczykowania czy tatuaZy. W praktyce czynnosc 

elektronicznego oznakowania jest prostym, szybkim i niemal bezbolesnym dla czworonoga 

zabiegiem. Transponder, popularnie nazywany czipem, jest wszczepiany pod skory zwierzycia za 

pomocll aplikatora. Czip zawiera elektroniczny uklad scalony i anteny, umieszczone w specjalnej 

szklanej kapsule, uniemozliwiajllcej przedostanie siy do srodka plynow ustrojowych. Posiada on 

jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny 15-to cyfrowy numer, ktory mOZna odczytac za pomocll 

specjalnego urzlldzenia tzw. czytnika. Czynnosc polega na zblizeniu czytnika do zwierzycia 

(transponder jest zazwyczaj umieszczony tuz pod skorll na szyi lub miydzy lopatkami), na 

wyswietlaczu pojawia siy wtedy zakodowany numer. Za pomocll tego numeru mozliwe jest 

ustalenie danych wlaSciciela zwierzaka. To z kolei jest mozliwe tylko przy wczesniejszej rejestracji 

zwierzycia w bazie danych oznakowanych elektronicznie (zaczipowanych) zwierzllt. 

Dzialaniem nierozerwalnie zwillZanym z czipowaniem jest wiyc tworzenie baz danych, czyli 

rejestru zwierzllt oznakowanych, w ktorym dokonuje siy aktualizacji spisow zwierzllt oraz zakup 

czytnikow do czipow. Tylko kompleksowa i wlasciwa organizacja calego systemu gwarantuje jego 

efektywnosc. Same mikroczipy nie stanowill metody rozwil.lZJWania problemu bezdomnych 

zwierzllt. SIl tylko znacznym ulatwieniem w przypadku odnajdywania zwierZllt, ktore zaginyly i Sll 

aktywnie poszukiwane przez swoich wlaScicieli, a zostaly wczesniej poddane znakowaniu. 

Bazy danych Sll zazwyczaj prowadzone przez UrZlld Gminy, schroniska lub lecznice weterynaryjne 

dokonujllce czipowania. Majll one dostyp jedynie do danych zwierzllt zarejestrowanych z danej 
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jednostki lokalnej. Zalecana jest w zwi¢u z tym r6wniez rejestracja zwierzycia w og6lnopolskiej 

bazie danych (np. www.safe-animaLeu powil:lZanej z Europetnet w Brukseli). Rejestracji moma 

dokonae samemu, nalezy podac numer czipa i kontakt z wlascicielem. UZytkownicy mogQ

korzystac z wyszukiwarki www.europetnet.com. po wpisaniu numeru czipa nastypuje 

przekierowanie do bazy, w ktorej zwierzy jest zarejestrowane. 

W przypadku ucieczki, zagubienia lub kradzieZy zwierzycia, przy wczesniejszej rejestracji 

w jednej z ogolnopolskich baz oznakowanych elektronicznie zwierzQ-t ka.zda osoba dysponujQ-ca 

czytnikiem, np. lekarz weterynarii, po odczytaniu numeru i wprowadzeniu go 

do wyszukiwarki odnajdzie dane wlasciciela i moze go powiadomic 0 miejscu pobytu czworonoga. 

Jesli niemozliwe jest w danym momencie przeprowadzenie akcji czipowania to bardzo wazne jest 

inne oznakowanie zwierzycia - umieszczenie przy obrozy informacji z aktualnym nwnerem 

telefonu, blaszki z wygrawerowanymi danymi wlasciciela lub ka.zda inna forma ulatwiajQ-ca 

identyfikacjy zwierzycia i jego wlasciciela. 

Edukacja mieszkaflc6w w zakresie humanitarnego traktowania psow oraz obowi¢6w wlaScicieli 

wobec nich, w tym obowi¢ow nalozonych przepisarni prawa, lQ-czy i uzupelnia powyzsze zadania 

oraz pozwala na kompleksowe ich wdrozenie. 

5.2. FORMY OPIEKI NAD BEZDOMNYMI KOTAMI I SPOSOBY 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI KOTOW 

KluczowQ- kwestiQ- w zakresie dzialail podejmowanych na rzecz opieki nad kotami jest rozr6Znienie 

zwierzQ-t bezdornnych od kotow wolno zyjQ-cych. 

Koty wolno bytujQ-ce nie SQ- bezdomne (zgodnie z art. 4 ust. 16 zwierzyta bezdornne to ,,zwierz~ta 

domowe lub gospodarskie, kt6re ucieldy, zablqkaly si? lub zostaly porzucone przez czlowieka, a nie 

ma motliwosci ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod kt6rej opiekq trwale dotqd 

pozostawaly"). Takie koty od urodzenia nie posiadaly ani wlasciciela ani opiekuna 

i zazwyczaj nie potrzebujQ- tego rodzaju pomocy, w odromieniu od kot6w bezdomnych, 

zagubionych lub porzuconych przez dotychczasowych wlaScicieli. 

Zdrowe zwierzy wolno bytujQ-ce nie pozwoli czlowiekowi siy pochwycic, a chore i niezdolne do 

ucieczki bydzie utrudnialo dzialania zmierzajQ-ce do pomocy (poprzez drapanie, gryzienie, 
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warczenie). Kot domowy, natomiast, jest przyzwyczajony do obecnosci ludzi i sam szuka 

towarzystwa czlowieka, odpowiada na zawolanie, z chtrci'l pozwala na glaskanie. Obserwacja 

reakcji i zachowania zwierz~cia pozwala na wlasciwq kwalifikacjtr napotkanego kota i dobranie 

wlaSciwej scieZki posttrPowania w zastanej sytuacji. 

Zapobieganie bezdomnosci kot6w opiera sitr na zapewnieniu opieki zagubionym i porzuconym 

kotom z terenu Gminy, w szczeg61nosci poprzez zapewnienie im miej sca w schronisku oraz 

poszukiwanie nowych wlascicieli. Prowadzenie kampanii zachtrcajqcych mieszkaric6w do adopcji 

bezdomnych zwierz'lt oraz opracowanie mechanizm6w wspierania takich postaw moze pom6c 

w znacznym stopniu zredukowae liczbtr kot6w pozostajqcych bez domu i opieki. 

Do zrnniejszenia populacji kot6w nie posiadaj'lcych wlaScicieli moze sitr r6wniez przyczyniae ich 

planowa sterylizacja lub kastracja. Poprzez stosowanie tego rodzaju zabieg6w mozliwa jest 

zorganizowana kontrola liczby zwierzqt i tym samym wlaSciwe zaplanowanie i realizacja zalozefi 

zwiClZanych z zapewnieniem im opieki. Zabieg sterylizacji lub kastracji zwierZ'lt w schroniskach 

naleZy do obligatoryjnych zadari Gminy i stanowi jedn'l z najskuteczniejszych metod walki 

z nadpopulacj'l zwierzqt bezdomnych. 

Opieka nad kotami wolno zyjqcymi r6zni sw od dzialafi podejmowanych na rzecz zwieTZ'lt 

bezdomnych i polega g16wnie na ich dokarmianiu. Zwierz~ta przebywaj'lce na terenie danej Gminy, 

w zalemosci od stopnia jej zurbanizowania, maj'l zazwyczaj coraz witrksze trudnosci 

z utrzyrnaniem sitr przy zyciu. Brak dost~pu do niezamieszkanych cieplych pomieszczefi, szczelnie 

zamkni~te pojemniki z odpadami oraz rozbudowa infrastruktury kosztem powierzchni srodowiska 

naturalnego niejednokrotnie uniemozliwia samodzielne bytowanie. Okresem szczeg6lnie 

ucillZliwyrn jest sezon zimowy, podczas kt6rego niskie temperatury stano will dodatkowe zagrozenie 

dla zycia zwierz'lt nie posiadaj'lcych domu. 

Dostarczenie posilk6w kotom wolno zyj'lcyrn umozliwia ich przetrwanie w przypadku braku 

moZliwosci samodzielnego zdobycia pokarmu. Nalezy pami~tae, ze dokarmianie kot6w powoduje, 

ze staj'l siy one uzalezruone od dokarmiaj'lcych i aby pomoc zapewniana zwierzytom nie przynosila 

szkody, powinna bye ona regularna i dlugofalowa. Opieka nad kotami wolno zyj'lcymi, w tyrn ich 

dokarmianie, miesci si~ w zakresie zadari wlasnych Gminy. 

WaZoyrn post<tpowaniem w zakresie opieki nad kotami bezdomnymi i wolno bytuj'lcymi jest 

zapewnienie im opieki weterynaryjnej w przypadku napotkania zwierz<tcia chorego lub rannego. 
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W takich przypadkach nalezy zglosie taki fakt Policji lub organizacjom zajmuj,!cym siy pomoc,! 

zwierzytom. Reagowae moze i powinien kaZdy mieszkaniec Gminy. Zapewnienie calodobowej 

opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzefi drogowych z udzialem kot6w spoczywa na Gminie. 

5.3. FORMY OPIEKI NAD ZWIERZF;TAMI GOSPODARSKIMI 

W przypadku zwierZ'l-t gospodarskich, kt6re uciekly b'!rlz siy zgubily i nie potrafi,! same trafie do 

domu, kluczow'! roly odgrywa ich wlasciwa identyfikacja - odczytanie oznakowania zwierzycia 

i powiadomienie jego wlaSciciela. W razie w'!tpliwosci, co do wlasnosci, jednostk,!, kt6ra powinna 

zostae poinformowana 0 takim fakcie jest Urz'!d Gminy. W nastypstwie zgloszenia w6jt, burmistrz 

lub prezydent przedsiyweZmie odpowiednie kroki. W przypadku zaistnienia okresu bezdomnosci 

wsrOd zwierz'!t gospodarskich priorytetem jest zapewnienie im miejsca do przebywania 

i podstawowa opieka na tym etapie oraz aktywne poszukiwanie wlaSciciela. 

Przypadki bezdomnosci wsr6d zwierZ'l-t gospodarskich S,! bardzo rzadkie, jednak ustawodawca 

przewidzial tak,! mozliwose i nalo.zyl na gminy obowi,!zek wskazania gospodarstwa rolnego, kt6re 

zajmowac siy bydzie przyjmowaniem i opiek,! nad takimi zwierzytami. Gospodarstwo roIne, kt6re 

zapewni miejsce dla zwierz'!t gospodarskich nale.zy do Pana Jakuba Gburzyfiskiego zamieszkalego 

w miejscowosci Podsmardzewo 13,09-110 Sochocin. 

6. DZIALANIA EDUKACY JNE 

Poprzez edukacjy rozumiemy og6l dzialafi ukierunkowanych na wywolanie zamierzonych 

i celowych zmian. Punktem wyjsciowym do przeprowadzenia zmian jest zazwyczaj zastana 

sytuacja, wymagaj,!ca podjycia odpowiednich i oczekiwanych krok6w, sluz'!cych poprawie 

warunk6w og6lnych. 

Przeprowadzanie dzialafi edukacyjnych jest post~powaniem swiadomym oraz ceIowym, 

a oczekiwane zmiany maj,! bye wzglydnie glybokie i trwale. Akcje informacyjno- edukacyjne dla 

mieszkaflc6w pozwalaj,! na ksztaltowanie swiadomych postaw obywatelskich i wdraZafiie 

prawidlowych zachowafi. Dzialalnose edukacyjna Gminy przyczynia siy do podnoszenia 

swiadomosci jej mieszkafic6w, co w konsekwencji prowadzi do rozwaZllego i zgodnego 
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z przepisami i zasadami post~powania w sytuacjach zwi¥8nych z ochronll zwierZllt oraz 

przeciwdzialaniem ich bezdomnosci. 

Szeroko zakrojona dzialalnose informacyjno- edukacyjna Gminy niesie ze sobll pozytywny wymiar 

w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy oraz swiadomosci i tym samym przyczynia si~ do ochrony 

ludzi i zwierzllt. Utrwalanie wlaSciwych kierunkaw post~powania rna na celu wdrozenie 

pozlldanych zmian i ich jak najszersze promowanie. 

Dzialania edukacyjne sll kluczowym elementem realizacji Programu i warunkiem jego powodzenia, 

jako ze tylko oczekiwana zmiana postaw mieszkancow moze wplynlle na popraw~ sytuacji 

i efektywnose zalozen wymienionych w niniejszym dokumencie. Edukacja mieszkancow jest 

dzialaniem dlugofalowym i moze odbywae si~ poprzez takie formy nauczania jak m.in. 

konferencje, szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne, akcje edukacyjne, publikacje, filmy, 

foldery, plakaty, wystawy, itp. Materialy edukacyjne mogll bye udost~pniane i rozprowadzane 

poprzez przychodnie i lecznice weterynaryjne, sklepy zoologiczne, Schronisko, stowarzyszenia 

i organizacje spoleczne, ktorych statutowym celem jest ochrona zwierzllt. Istotnym elementem 

kampanii edukacyjnej jest promocja Programu oraz pozyskiwanie partnerow medialnych: 

prasowych, a takZe w miar~ mozliwosci i dost~pnosci - radiowych i telewizyjnych. Jak najszerzej 

zakrojona akcja propagujllca zalozenia i postulaty Pragramu umozliwi dotarcie z informacjll do 

wszystkich zainteresowanych - mieszkancow Gminy. 

Katalog dzialan edukacyjnych w rarnach realizacji Programu nie jest zbiorem zamk:ni~tym 

i pozlldane jest poszukiwanie nowych rozwillZan. Podstaw~ mogll stanowie nast~pujllce idee: 

1) Wyrazanie sprzeciwu i pot~pianie niewlasciwego zachowania wobec zwierZllt 

Ksztaltowanie swiadomosci ludzi powinno zostae oparte na wdrazaniu prawidlowych postaw 

i zasad traktowania zwierzllt w ogoinosci. Promowanie humanitamego post~powania, w tym 

poszanowanie praw i obowillzkow wynikajllcych z posiadania zwierz~cia, powinno przebiegae 

rownoczesnie z pot~pianiem i wyrazaniem sprzeciwu wobec osob fIe traktujllCych zwierz~ta, 

zarowno te pozostajllce pod ich opiekll jak i bezdomne. Powszechne dostrzezenie, a nast~pnie 

wyraine pot~pienie tego rodzaju zachowafi przyczynic si~ moze do gl~bokiej i trwalej zmiany 

postaw wzgI~dem wszystkich zwierzllt. Aby Program magI speinie swojll rol~ potrzebna jest zmiana 

stosunku do zwierZllt i ch~e zapewnienia im jak najlepszej opieki i pomocy. Sygnalizowanie 
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1 zglaszanie niepokoj'l-cych mieszkanc6w zdarzeil umozliwi Gminie sprawne podj~cie dzialan 

w zakresie ochrony zwierz'l-t. Na podstawie znowelizowanej ustawy wprowadzono obowi¥ek 

odebrania zwierz~cia w przypadkach niecierpi'l-cych zwloki, gdy pozostawienie zwierz~cia pod 

opiek'l- dotychczasowego wlasciciela lub opiekuna zagraZa jego zyciu lub zdrowiu. Odebranie 

zwierz~cia moze zostae wykonane na podstawie informacji uzyskanej od policji, upowaZnionych 

przedstawicieli organizacji spolecznych, kt6rych statutowym celem jest ochrona zwiefZ'l-t. 

o odebraniu musi bye niezwlocznie powiadomiony w6jt. Odebrane zwierz~ta gospodarskie b~d'l

przekazywane do wskazanego przez w6jta gospodarstwa rolnego, po uzyskaniu zgody wlaScicieli. 

2) Krytyka zjawiska porzucania zwierz'l-t 

Pot~pienie porzucania zwierz'l-t wynika z poprzedniego postulatu i jest jego naturalnym 

rozwini~ciem. Dop6ki nie zostanie uswiadomiona ludziom powaga sytuacji i konsekwencji 

zwi~ych z porzuceniem zwierz~cia, niemozliwe b~dzie przeprowadzanie efektywnych akcji 

opieki i zapobiegania bezdomnosci. WlaSciciel, ktory ponosi odpowiedzialnose za zwierz~ta 

pozostaj'l-ce pod jego opiek'l-, obowi¥any jest do dbania 0 nie i zapewnienia im odpowiednich 

warunk6w zycia oraz ochrony. 

Spoleczny sprzeciw wobec porzucania zwierz'l-t stanowi swiadectwo wlaSciwych postaw 

mieszkailc6w. Jesli nie S'l- to postawy zakorzenione wsr6d mieszkailc6w Gminy, nale:zy 

doprowadzie dost~pnymi sposobami informacyjno- edukacyjnymi do uksztaltowania swiadomosci 

opartej na zasadach poszanowania praw zwierz'l-t. 

Powodzenie realizacji zalozeil Programu zalezy od postypowania mieszkanc6w Gminy 

i tylko oni mog'l- zapobiegae bezdomnosci zwierz'l-t na jej terenie. 

3) Promowanie zabieg6w sterylizacji i kastracji zwierz'l-t 

Nadpopulacja ps6w i kot6w jest powaZilym problemem, dotycZ'l-cym wszystkich. KaZdego roku 

w schroniskach w calym kraju usypianych jest wiele tysi~cy ps6w i kot6w. Usypiane s'l- nie 

z powodu starosci czy nieuleczalnej choroby, lecz z powodu braku miejsca w schroniskach, chor6b 

wirusowych i zbyt malej ilosci domowych adopcji. 

Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwi¥ania problemu nadpopulacji zwierZ'l-t, 
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dotyczy zarowno samic jak i samcow. Nalezy uswiadamiae mieszkaiicow, ze pomimo krQi:!J:cych 

mitow dotycZ!J:cych zabiegow, udowodnione zostalo, ze wysterylizowane samce kotow Zyj!J: srednio 

o dwa lata dluZej niz nie poddane temu zabiegowi. Zachorowalnose na pewne typy nowotworow 

zlosliwych i podatnose na infekcje, szczegolnie drog moczowych, spada u kotow i psow 0 98%. Psy 

i koty poddane sterylizacji nie s!J: zbyt sklonne do wloczygi, wiQi:!J: siy silniej ze swoimi ludzkimi 

opiekunami i maj!J: mniej klopotliwych nawykow, jak np. wdawanie siy w bojki i znaczenie swego 

terytorium. Zabiegi sterylizacji S!J: bezpieczne i przeprowadzane przez weterynarzy rutynowo. 

Polegaj!J: na usuniyciu fragmentow ukladu plciowego (rozrodczego) i mog!J: bye dokonywane juz na 

kilkumiesiycznych zwierzytach. Powrot do normalnej aktywnosci nastypuje po kilku dniach od 

zabiegu. 

Nalezy zachycac wlascicieli do poddawania zwierz!J:t zabiegom sterylizacji, pozwoli to na 

unikniycie nieplanowanego rozrodu i kontroly liczby potencjalnie bezdomnych zwierz!J:t. 

4) Promowanie adopcji zwierz!J:t bezdomnych 

Adopcja zwierZ!J:t bezdomnych jest najskuteczniejszym sposobem rozwi!lZywania problemu 

zwierz!J:t aktualnie pozbawionych wlascicieli i opiekunow. Wiykszosc zwierz!J:t przebywaj!J:cych 

w schronisku jest oswojona, zyla i dorastala z czlowiekiem, ale z romych powodow stracila 

wlaSciciela. CZysto S!J: to zwierzyta wychowane, ulozone, ufne i nauczone czystosci. Zwierzyta 

przebywaj!J:ce w schronisku zostaly rowniez poddane obowi!lzkowym zabiegom sterylizacji lub 

kastracji, w zwi!lzku z czym nie rna potrzeby przeprowadzania tych zabiegow we wlasnym 

zakresie. 

Gmina powinna promowae swiadome nabywanie zwierz!J:t, oparte na rzetelnej analizie moZliwosci 

dla zapewnienia im odpowiedniej opieki. Decyzja 0 adopcji oddziaruje nie tylko na zycie 

adoptuj!J:cych i czlonkow ich rodzin, ale rowniez calkowicie odmienia dalsze losy zwiefZ!lt. 

W zwi!lzku z powyzszym istotne jest dokonanie rozs'ldnych wyborow oraz podjycie przemyslanych 

i odpowiedzialnych decyzji. 

Warunki i zasady adopcji, pomlmo romic w zalemosci od schroniska i jego procedur 

wewnytrznych, posiadaj!J: cechy wspolne. Do schroniska przyjezdzaj!J: zazwyczaj osoby wiedZ!J:ce 

juz, jakiego zwierzycia szukaj!J:, a jesli chodzi 0 sprecyzowanie poi:!J:danego charakteru - pomocni 

s!J: pracownicy schroniska, ktorzy mog!J: pokazae, ktore zwierzyta spelniaj!J: nasze oczekiwania. 

I 
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Sposr6d nich moma wybrae czworonoga dla siebie, a gdy dokonamy jui: wyboru, zwierzy jest 

wyprowadzane przez pracownika z kojca. Po zapoznaniu i zaakceptowaniu z obu stron - zar6wno 

naszej, jak i zwierzycia - moma dokonywae formalnosci zwiq.zanych z adopcj~ zwierz~cia ze 

schroniska. 

Adoptowae zwierz~ moze tylko osoba pelnoletnia, posiadaj~ca przy sobie dow6d osobisty oraz 

obroz~ i smycz. Dane z dowodu osobistego zapisywane s~ w dokumentach schroniska. Adopcji 

moma dokonae tylko osobiscie, w dniach i godzinach otwarcia schroniska dla wizytuj~cych. 

Adopcja zwierz~cia wi~ze si~ z pokryciem oplaty adopcyjnej. Jest to czysciowy ZWfOt koszt6w 

szczepien i zabieg6w poprzez uzyskane w ten spos6b pieni~dze schronisko moze uregulowae 

koszty kolejnych zabieg6w dla zwierz~t u lekarza weterynarii (wysokose oplaty ustalana jest przez 

organ zar~dzaj~cy schroniskiem). Po uiszczeniu oplaty zgodnej z cennikiem schroniska, wlaSciciel 

otrzymuje potwierdzenie wplaty, ksi~zeczk~ zdrowia zwierz~cia z wpisanym szczepieniem przeciw 

wscieklimie oraz indywidualny numer czip (jesli taki istnieje). Osoba adoptuj~ca zwierz~ podpisuje 

umow~ adopcyjn~ w kt6rej zobowiq.zuje si~ do dobrego traktowania nowego podopiecznego, 

a w wypadku, gdy nie b~dzie mogla si~ juz dluzej nim opiekowae - nie porzucania go, lecz oddania 

z powrotem do schroniska. 

Zwierz~ta nie s~ nigdy wydawane do trzymania na lallcuchu oraz do warunk6w, kt6re s~ gorsze od 

tych, jakie moze zapewnie im schronisko. W razie stwierdzenia nieodpowiednich warunk6w lub 

nieodpowiedniego traktowania zwierz~cia, schronisko rna prawo zabrania go, jesli wczesniejsze 

rozmowy z nowym wlascicielem nie wplyn~ na popraw~ opieki i warunk6w. Adopcja jest r6wniez 

niemozliwa, gdy przygarn~e zwierz~ chce osoba niepelnoletnia, byd~ca pod wplywem alkoholu 

alba sprawiaj~ca WfaZenie nieodpowiedzialnej. Zwierz'r r6wniez nie zostanie wydane osobie, 

wzglydem kt6rej istnieje podejrzenie, ze trudni si'r handlem zwierz'rtami. Nie jest mozliwe r6wniez 

adoptowanie zwierz~t, na kt6rych wydanie nie zgadza si~ lekarz weterynarii. Zwierz~ 

z kwarantanny jest wydawany jedynie tym osobom, kt6re s~ w stanie udokumentowae fakt, iz s~ 

jego prawnymi wlaScicielami. W innym przypadku nie istnieje mozliwose adopcji zwierz«rcia 

przebywaj~cego na kwarantannie. 

Decyduj~c si~ na adopcj~ nalezy pami~tae 0 kilku bardzo waZnych kwestiach. Decyzja powinna bye 

wielokrotnie i dogl~bnie przeanalizowana, zar6wno pod k~tem finansowym (zapewnienie 

poZywienia, akcesori6w, regulamych wizyt u weterynarza), jak i czasowym. Schronisko naleZy 

odwiedzic wielokrotnie, umozliwia to przeprowadzanie rozm6w z pracownikami i wolontariuszami, 
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co pozwoli na jednoznaczne okreslenie jakie dokladnie zwierz~ jest przez nas poszukiwane. Po 

wybraniu zwierz~cia, aby unikn,!e podj~cia pochopnej decyzji, zalecana jest jego obserwacja 

w schronisku oraz podczas wsp6lnych spacer6w. Istotne jest r6wniez uswiadomienie sobie, iz 

zwierz~ potrzebuje czasu, aby przyzwyczaie si~ do nowych wlascicieli i nowego domu, a wi~c 

w pocz'!tkowych dniach ma prawo bye zdezorientowane i nerwowe. Zadaniem nowych wlaScicieli 

jest podj~cie staran, aby zwierz~ w miar~ uplywu czasu oswajalo si~ z nowymi warunkami i nigdy 

nie musialo juz wr6cie do schroniska. Adopcja umozliwia zwierz~tom znalezienie domu, ale z racji 

swojej istoty i decyduj,!cej dla dalszego Zycia zwierz~cia roli, musi zostae przeprowadzona 

w spos6b maj,!cy dobro zwierz~cia za priorytet. St,!d niejednokrotnie stosowane s,! procedury, 

pozwalaj,!ce upewnie si~, ze osoba adoptuj,!ca podj~la swiadom,! i odpowiedzialn,! decyzjy i nie 

wyrz,!dzi w przyszlosci zwierzyciu, juz doswiadczonemu przez czlowieka, jeszcze wiykszej 

krzywdy. 

Wszystkie dzialania edukacyjne maj,! na celu podniesienie swiadomosci mieszkanc6w w zakresie 

prawidlowych postaw wobec zwierz'!t i obowi,!zk6w, wynikaj,!cych z ich posiadania. Szczeg6lnie 

waZn'! kwesti,! jest swiadomy zakup zwierz'!t, kt6ry przyczyni siy do ograniczenia ich 

niekontrolowanego rozmnazania. 

OdnosZ'lc siy do problematyki ochrony zwierz'!t zasadne jest zwr6cenie uwagi na etyczny aspekt 

zaleZilosci pomiydzy ludfmi a zwierzytami. Nie mozna zapominae, ze zwierz~ta S,! istotami 

zywymi, zdolnymi do odczuwania cierpienia, kt6re powinny miee zagwarantowane to, aby byly 

traktowane w spos6b humanitarny. Czlowiek, kt6ry jest swiadomy wartosci zycia, zar6wno swojego 

jak i zwierzycia, powinien a nawet ma obowi~ek bronie tej wartosci. 

Prawidlowe postawy najlatwiej ksztaltowae od najmlodszych lat i wdrazae poprzez dzialania 

edukacyjne w szkolach i przedszkolach. We wsp61pracy z organizacjami pozarz<tdowymi 

dzialaj,!cymi na rzecz praw i ochrony zwierz'!t Gmina moze r6wniez aktywizowac mieszkanc6w do 

wspierania i podejmowania dzialan w ramach tych organizacji. Wszystkie dzialania maj,!ce na celu 

ochrony zwierz'!t przyczyniaj,! siy do poprawy ich losu i co za tym idzie takZe warunk6w zycia 

mieszkanc6w Gminy. 
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7. SYTUCJA ZWIERZ.t\ T BEZDOMNYCH W GMINIE SOCHOCIN 

7.1. OGOLNE INFORMACJE 0 GMINIE SOCHOCIN 

Gmina Sochocin jest gmin~ wiejsk~ polozon~ w powiecie plonskirn w p61nocno - zachodniej cz~sci 
wojew6dztwa rnazowieckiego. Grnina Sochocin s~siaduje z nast~puj~cyrni Grninami: 

• od p61nocy (na niewielkirn odcinku) z gmin~ Glinojeck i z grnin~ Ojrzeii nalez~cymi 

do powiatu ciechanowskiego, 

• od wschodu z grnin~ Nowe Miasto i Joniec, 

• od poludnia i poludniowego-zachodu z grnin~ Plonsk, 

• od zachodu z grnin~ Baboszewo. 

Rysunek 1. Polozenie gminy Sochocin na tIe wojew6dztwa i powiatu 

Zr6dto: www.gminy.pl 

Centrum gminy stanowi wies Sochocin. Mieszcz~ si~ tu: Urz~d Grniny, Grninny Osrodek Kultury, 


Grninny Osrodek Pomocy Spolecznej, PubIiczny Zesp6t Szk61 i Przedszkoli Samorz~dowych, Bank 


Sp61dzielczy, Poczta Polska SA, Niepubliczny Osrodek Opieki Zdrowotnej i inne. 


Dominuj~c~ dzialalnosci~ gospodarcz~ na terenie Grniny Sochocin jest rolnictwo. Grnina zajrnuje 


powierzchni~ 122 km2 i obejmuje og61em 28 miejscowosci, kt6re zamieszkuje 5 896 mieszkaiic6w 


(wg stanu na dzien 31.12.2012r). 
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Prawie cala gmina lezy w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - p61nocna, srodkowa 

i wschodnia jej cz~sc nalezy do Obszaru Nadwkrzanskiego, natomiast niewielki poludniowy 

skrawek znajduje si~ w Obszarze Krysko - Jonieckim. Gmina Sochocin wll}czona jest r6wniez 

w obszar Zielonych Pluc Polski. 

Na poziom atrakcyjnosci Gminy zdecydowanie wplynie jej umiej~tnosc uporzl}dkowania kwestii 

zwi'lZanej z zapewnieniem opieki zwierz~tom bezdomnym i zapobieganiem bezdomnosci na jej 

terenie. WlaSciwe wdrozenie Programu pomoze Gminie w utrwaleniu dobrego wizerunku, a taki:e 

zach~ci mieszkailc6w i inne gminy do swiadomego, humanitarnego dzialania na rzecz praw 

i ochrony zwierZ'lt. 

7.2. STAN AKTUALNY ZWIERZ~T BEZDOMNYCH 

Szacunkowa liczba bezdomnych ps6w na terenie Gminy Sochocin jest trudna do okreslenia. Gmina 

nie dysponuje danymi pozwalajl}cymi na okreslenie skali problemu. W 2011 r. odlowiono 12 sztuk 

bezpailskich ps6w, w 2012 roku 15 sztuk. Przypadki bezdomnosci kot6w i zwiefZ'lt 

gospodarskich na terenie Gminy dotychczas nie wystqpily. 

Z powyzszych danych, wynika, ze problem bezdomnosci zwierzl}t na terenie Gminy Sochocin 

dotyczy gl6wnie ps6w. Stanowil} one zagrozenie dla ludzi i zwierzl}t domowych. Mogl} r6wniez 

zagraZac bezpieczenstwu drogowemu, poprzez gwaltowne wtargni~cia na drogi i utrudnienia 

w ruchu komunikacyjnym. 

Bezdomne zwierz~ta przyczyniac si~ mogl} takze do pogorszema stanu sanitarno

epidemiologicznego Gminy i tym samym negatywnie wplywac najej wizerunek. 

Psy Sl} odlawiane po otrzymaniu zgloszen dotyczqcych sytuacji i miejsca pobytu bezdomnych 

zwierzl}t. Przypadk6w zgloszen odnoszl}cych si~ do kot6w i zwierzl}t gospodarskich Gmina nie 

zarejestrowala. Wynika z tego, ze problem bezdomnosci zwierzl}t na terenie Gminy ogranicza si~ 

gl6wnie do ps6w. 

Na skal~ problemu bezdomnosci zwierzl}t na terenie Gminy istotny wplyw rna zjawisko 

podrzucania zwierzl}t przez mieszkanc6w okolicznych miejscowosci, a takZe turyst6w sp~dzajl}cych 

urlop w tym rejonie. Naplyw zwierzl}t z okolic i nie tylko wplywa na ich zwi~kszonl} koncentracj~ 

na obszarze Gminy i prowadzi do poszerzenia zakresu problemu. Gmina w takim przypadku 
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zmuszona jest do podejmowania dzialan na wi~kszq skal~ i reagowania w przypadkach zwiefZlJt, 

ktorych bezdomnosc nie jest pierwotnie zwiqzana zjej obszarem. 

Istotnym problemem Gminy jest brak schroniska dla zwierz~t na jej terenie. Odlowione zwierz~ta 

umieszczane s~ w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzqt w Celestynowie. 

Za powa.zny problem wynikaj~cy ze zjawiska bezdomnosci Gmina uznaje rowniez brak mozliwosci 

sprawdzenia czy zglaszane do odlowu zwierz~ jest faktycznie bezdomne. Bl~aj~ce si~ zwier~, nie 

posiadaj~ce zadnego oznakowania umozliwiajqcego identyfikacj~ jego wlasciciela jest 

automatycznie umieszczane w schronisku. Niemoznosc szybkiej identyfikacji wlasciciela przedluZa 

procedur~ opieki nad takim zwierz~ciem i naraza Gminy na dodatkowe wydatki. 

Problem bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy jest szczegolnie dostrzegalny w okresie letnim 

(wakacyjnym). Liczba porzucanych wtedy zwierzqt wzrasta. WyjezdZaj~cy na wakacje wlaSciciele 

czworonogow zostawiaj~ swoje zwierz~ta, porzucajq w ustronnych miejscach, przywiqzuj~ do 

drzew lub tez winny sposob si~ ich pozbywajq. Oprocz oczywistego braku wrazliwosci, 

odpowiedzialnosci i wyobraini, takie zachowanie cechuje si~ rowniez duzym okrucienstwem i 

powinno zostac stanowczo pot~pione. 

7.3. DOTYCHCZASOWE DZIALANIA GMINY W ZAKRESIE OPIEKI NAD 

ZWIERZF;TAMI BEZDOMNYMI I PRZECIWDZIALANIE BEZDOMNOSCI 

Na terenie Gminy zwierzyta zidentyfikowane jako bezdomne s~ odlawiane, a nastypnie 

umieszczane w Schronisku dla Zwierz~t. 

Spoleczne Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt w Celestynowie dziala pod patronatem 

Towarzystwa Opieki nad Zwierz~tami. Placowka powstrua w 1958 roku. Pierwotnie, w bardzo 

malych rozmiarach, istniala w Pruszkowie i utrzyrnywana byla wyl~cznie z wielu drobnych datkow 

nadsylanych z calej Polski. 29 grudnia 1971 roku Towarzystwo Opieki nad Zwierzytarni otrzymalo 

na cele swej dzialalnosci ponad 3-hektarowy teren. Byla to piykna posiadlosc wraz z dornern, ktor~ 

Pani Zofia Plachcinska z dornu Dziedzic, przekazala testarnentern na rzecz Towarzystwa. Ten 

wspanialy gest pozwolil przeniesc si~ pruszkowskiemu schronisku do Celestynowa i rozbudowac 

przytulek dla pokrzywdzonych psow, kotow, koni, goh;bi i innych stworzen. 

Obecnie w boksach, stoj~cych na wolnyrn powietrzu, w budach i w sarnym domu znajduje 
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schronienie blisko 1000 ps6w i 400 kot6w. 

Wszystkie zwierzyta znajdujet tutaj opieky. Stare i mlode, ladne i brzydkie, czysto po bardzo 

ciyZkich przezyciach - leczone, zywione - wracajet do zdrowia i poszukujet nowych dom6w. Te kt6re 

nie zostanet przygarniyte, pozostajet w schronisku dozywotnio. Usypia siy jedynie zwierzyta slepe 

i nieuleczalnie chore. Suki z kolei poddawane Set sterylizacji, aby zapobiec niekontrolowanemu 

rozmna:zaniu siy. 

8. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIEI~ZItTAMI BEZDOMYMI I 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOSCI NA TERENIE GMINY 

SOCHOCIN 

S.l. FORMY OPIEKI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZl\T NA TERENIE 

GMINY SOCHOCIN 

Zgodnie z art. l1a znowelizowanej ustawy 0 ochronie zwierzett Gmina zobligowana jest do 

zapewnienia bezdornnym zwierzytom miejsca w schronisku dla zwierzett. Przez tennin schronisko 

rozumie siy miejsce przeznaczone do opieki nad z\,vierzytami domowymi, spelniajetce warunki 

okreslone w ustawie z 11 marca 2004 roku 0 ochronie zdrowia zwierzett oraz zwalczaniu chor6b 

zakainych zwierzett (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 

372 i Nr 78, poz. 513). Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wydano Rozporzetdzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczeg610wych wymagan 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzqt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657) schronisko dla 

zwierzett powinno bye zlokalizowane w miejscu oddalonym co najrnniej 0 150 m od siedzib 

ludzkich, obiekt6w uzytecznosci publicznej, zaklad6w nalezetcych do podmiot6w prowadzctcych 

dzialalnosc gospodarczet w zakresie produkcji produkt6w pochodzenia zwierzycego, zaklad6w 

nalezetcych do przedsiybiorc6w prowadzetcych dzialalnosc gospodarczet w zakresie wytwarzania 

srodk6w Zywienia zwierzett, zaklad6w prowadzqcych dzialalnose w zakresie zbierania, 

przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych 

produkt6w zwierzycych, rzeini, targ6w, spyd6w, ogrod6w zoologicznych oraz innych miejsc 

gromadzenia zwierzett. Teren, na kt6rym zlokalizowane jest schronisko, powinien bye utwardzony 

i ogrodzony. W schronisku wyodrybnia siy m. in. nastt;puj'lce pomieszczenia: przeznaczone do 
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wykonywania zabieg6w Ieczniczych i chirurgicznych, izolowania zwierzqt chorych, utrzymywania 

zwierzqt zdrowych (osobne dla samc6w, san1ic), boksy przeznaczone na kwarantanner, 

pomieszczenia do przechowywania produktow leczniczych, karmy, srodk6w dezynfekcyjnych. 

Pomieszczenia powinny zapewnic zwierz('(tom swobodne poruszanie sier, posiadac Iegowisko i staly 

dosterp do wody pitnej. Podmiot prowadzqcy schronisko zapewnia zwierzertom opiek~ 

weterynaryjnq i prowadzi wykaz zwierzqt przebywajq.cych w schronisku. 

Na podstawie zawartej umowy w biezqcym roku odlawianiem bezdomnych zwierzqt z terenu 

Gminy oraz umieszczeniem ich w Schronisku dIn Zwierzqt zajmuje si~ Lecznica Weterynaryjna. 

Wskazane Schronisko zobligowane jest r6wniez do zapewnienia zwierzakom odpowiedniej opieki, 

w tym weterynaryjnej, pozywienia oraz ogolnych warunkow bytowania. 

Na Gminie ciq:zy odpowiedzialnosc za bezdomne zwierz~ta znajdujqce si~ na JeJ terenie. 

Odpowiedzialnosc ta wyraza sier zar6wno w ich odtowieniu, zapewnieniu im miejsca w schronisku, 

jak i zapewnieniu niezb~dnej opieki. Obowietzkowym zadaniem Gminy jest r6wniez 

przeprowadzenie sterylizacji Iub kastracji zwierzett w Schronisku oraz poszukiwanie wlascicieli dla 

zwierzett bezdomnych. Czesc powyzszych zadan Gmina moze powierzyc podmiotowi 

prowadzqcemu schronisko dla zwierzqt (~. odlowienie zwierzqt, zabiegi kastracji lub sterylizacji, 

usypianie slepych miot6w i poszukiwanie wlascicieli). 

W przypadkach zdarzeil. drogowych z udziatem zwierzqt opiek~ calodobowq zapewnia Lecznica 

WeterynaIJdna. Lecznica jest r6wniez odpowiedzialna w przypadku koniecznosci wyjazdu w celu 

uzasadnionego uspienia zwierz~cia. 

Niestety ze wzgl~du na ograniczone srodki budzetowe Gmina nie jest w stanie sfmansowac 

Zadnych dodatkowych zabieg6w nieprze\vidzianyc 11 ustawq z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie 

zwierzqt, jak np. dofinansowanie kastracji/steryl izacji dla zwierzqt posiadajqcych wIaScicieli, 

znakowanie czy czipowanie zwierzqt. 

Ponizej zaprezentowano schemat posterpowania w przypadku zasygnalizowania przez mieszkanc6w 

gminy pojawienia si~ bezdomnego zwierzycia. 
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Rysunek 2. Schemat graficzny przypadku zwierz~cia pozostaj~cego bez opieki 

(rannego, chorego) 
~-------, 

Zgloszenie przypadlm 

Przyj~cie zgloszenia przez pracownika Urz~du 


Gminy w Sochocin' . jcgo in tenvencja 


Odlowienie bezdomnego z)"icrz~cia przez lekarza 

weferyn:lI"ii 


t--~I"'UIm1JrIlltrw:ml~mrrun I~UI1rZn;·FfiI"I''7'U"r-------i 

W Celestynowie, odebranic bczdomnego zwierz~cia 

Umieszczenie zwierz~cia w schronisku, gdzie 
przechodzi izolacj~, kwar~lBlann~ oraz wykonywane 

sl1 zabiegi f lizacji 

Przekazanie zwierz~cia !) IhlllJdll adopcyjnego 

Nowy wbscicicJ 

Zr6~lIu: Opracowanie wlasne 

8.2. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 


Podmiotami zaanga.zowanymi w realizacj<; nl\lg,r~ll1111 na terenie Gminy sl!!: 


1) Urzq,d Gminy Sochocin; 

2) Policja; 

3) Schronisko dla Zwierzq.t; 

4) Lecznica Weterynaryjna. 

Gospodarstwem rolnym przyjmujqcym zap<..?WnIaJ'tcym opieky bezdomnym zwierzytom 

gospodarskim z obszaru Gminy jest gospodarstwo roine Pana Jakuba Gburzynskiego 

zamieszkalego w miejscowosci Podsmardz,,'\\(l. 

8.3. ZADANIA PRIRYTETOWE 

Za priorytetowe zadania w zakresie zapC\\l::cdlia \lpieki i zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na 

terenie Gminy uznawana jest edukacja, p, ,)lU)cja i zach~canie mieszkanc6w do adopcji zwierzqt 

bezdomnych. Adopcja stanowi bowiem najskuk'czniejszy spos6b zapobiegania bezdomnosci 
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zwiel"Z'lt. 

Jako bardzo wa.Zne Gmina uwaza r6wnicz spr<l\\ne i skuteczne odlawiane zwierzllt oraz ich 

utrzymanie. Odlawianie zwierzllt bezdomnych i ZiJpewnienie im miejsca w schronisku nale:zy do 

obowillZkowych zadan wlasnych Gminy. Kazd:l Gmina musi poszukac i znalezc mozliwosc 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzytom. Zabronione jest odlawianie zwierzllt bezdomnych bez 

zapewnienia im miejsca w schronisku, chyba, ze z\\ ierzy stwarza powai:ne zagrozenie dla ludzi lub 

innych zwierzllt. 

Bezdomne zwierzyta po odlowieniu pOWI'lY c niezwlocznie przewiezione do Schroniska. 

UZywane przy odlawianiu zwierzf}t metody i lllLldzenia nie powinny stwarzac zagrozenia dla 

zwierZllt bezdomnych ani narazac ieh na cierpienie ILib bol. 

Wa.Znym zagadnieniem zwiflZanym ze Schroniskiem dla Zwierzf}t jest zapewnienie przebywajllcym 

w nim zwierzytom odpowiedniej opieki wetennar)j:lej. 

Odlawianiem i przewozeniem zwierzf}t do Schro;;iska zajmuje siy Leczniea Weterynaryjna, z kolei 

zapewnienie opieki zwierzytom bezdomnym r~':diz(l\vane jest przez Schronisko dla Zwierzf}t. 

Zdaniem Gminy, najwiyksze trudnosci zwif}z: Ill.: z :ealizaejf} Programu bydf} wif}zaly siy z brakiem 

lub niedostateeznf} iloscif} srodkow finan \\\'ycJ, przeznaczonych na ten eel oraz brakiem 

obligatoryjnego znakowania zwierZllt dornowych. co znaczf}co utrudnia zweryfikowanie, czy 

zwierzyjest bezpanskie, czy tez rna wlaScicie1;t i 1:lko siy zagubilo. 

8.4. EDUKACJA I PROMOCJA PROGRA' I U 

Gmina dostrzega potrzeb~ organizowania i \\ Ir~li:ll·ia przedsi~wzi~c informacyjno - edukacyjnych, 

poszerzajf}cych wiedzy i swiadomosc w zakresiG opieki nad zwierz~tami i poszanowania ich praw. 

W zwillZku z tym, Gmina zainteresowana jes! pro\\ adzeniem akcji edukacyjnych dla mieszkanc6w. 

Informacje 0 zasadach humanitamego traktowuni,) /wierzf}t i potrzebie post~powania zgodnie z jej 

wymogami bydf} rozpowszeehniane w fOl"llil' illaterialow edukacyjnyeh, takich jak ulotki, 

przekazywane bydf} r6wniez podezas zebrail \\icj:--k;CI1. Dodatkowo planuje siy taue organizowanie 

konkurs6w, akcji oraz prelekeji dla dzieci i llllodzi~zy z terenu Gminy przy wsp61udziale lekarza 

weterynarii. Podczas zajyc mlodzi ludzie 1 ,zmj:1 zasady humanitamego traktowania zwierZllt, 

opieki nad nimi oraz prawidlowego zachowall j a s i~ \\' stosunku do obcego zwierz~cia. Budowanie i 

26 



PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ~TAM , BEZDO~ I~y \ II ( )i{AZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZ1\T 
NA TERENIE G~lIN\ ',I ICIIOCIN W 2013R. 

--_._----

utrwalanie prawidlowych postaw od najwczesni..:j,zych lat rna kluczowe znaczenie dla realizacji 

Programu. 

Zalozenia Programu oraz akcje zachycaj,!ce mi..:::zkailc6w do adopcji zwierz'!t bezdomnych berd,! 

promowane na stronie intemetowej Grniny \.\\ ,chocin.pl. 

8.5. PLAN WYDATKOWANIASRODKO\V 

W budzecie Gminy Sochocin na rok biez'!cy . ,', :laczono na realizacjer zalozeil Programu srodki 

w wysokosci 25 000,00 zl. 

Tabela 1. Struktura wydatk6w n:l n'" lizacj~ zalozeii Programu w 2013 r. 

Odlawianie bezdomnych zwierz'!t 22000,00 

Dokarmianie zwierZl:lt gospodarskich 1000,00 

Dokarmianie wolno Zyj,!cych kot6w 1 000,00 

Leczenie zwierZl:lt po wypadkach 1 000,00 

Sytuacja finansowa Gminy nie pozwala pod;'!c dpdatkowych dzialaii zwiC!Zanych z czipowaniern 

zwierZl:lt, czy prowadzeniern baz danych zacz':)o' ·:lllych zwierZl:lt. 
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9. AKCEPTCACJA I UCHWALENIE PROGRAMU 

Projekt Programu W6jt Gminy Sochocin przekazujl' do zaopiniowania: 

1) wlasciwemu powiatowemu lekarzowi vel.:\ ';arii, 

2) organizacjom spolecznym, kt6rych statuI< '\\ym celem dzialania jest ochrona zwierZl:lt, 

dzialaj(Jcym na obszarze Gminy Sochocill (aktualnie brak takich organizacji 

Gminy Sochocin), 

na terenie 

3) dzierzawcom 

Sochocin. 

lub zarz(Jdcom obwo 'J\; )wieckich, dzialaj(Jcych na obszarze Gminy 

Wymienione podmioty w terminie 'II dni oll lb.1 otrzymania projektu Programu wydaj(J 0 nim 

opinie. Niewydanie opinii w tym terminie uzuaje ;il' za akceptacjy przeslanego Programu. 

Po akceptacji Programu, nastypuje jego przyj j, \\ ;'ostaci uchwaly Rady Gminy Sochocin. 

['new ;"fq; Rad. 

m~"n 
'b~i~~r 
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