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UCHWAŁA NR XVI/104/2020
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tj. Dz. U. 2019 poz. 122) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie, Zarządu
Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz zarządców obwodów łowieckich działających
na obszarze Gminy Borowie, Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Borowie na rok 2020, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Szaniawska
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Załącznik do uchwały Nr XVI/104/2020
Rady Gminy Borowie
z dnia 24 marca 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Borowie w 2020 roku
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ,,Gminie”- należy przez to rozumieć Gminę Borowie;
2) ,,Urzędzie”- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Borowie;
3) ,,Wójcie Gminy”- należy przez to rozumieć Wójt Gminy Borowie;
4) ,,Programie”- należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie na 2020 rok;
5) ,,Schronisku”- należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt ,, Happy Dog” Nowa Krępa
28, 08-460 Sobolew;
§ 2. Odpowiedzialnym za realizację Programu jest Wójt Gminy.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Borowie oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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;
Rozdział 3.
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w celu zapewnienia im
bezterminowej opieki do czasu ich adopcji, poprzez właściwe żywienie i optymalne warunki bytowania,
pielęgnację i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym, oraz opiekę weterynaryjną jest realizowane
poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt HAPPY DOG, Nowa Krępa 28, 08-460
Sobolew, prowadzonym przez Pana Mariana Drewnika, na podstawie umowy pomiędzy Gminą a schroniskiem.
Rozdział 4.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE
§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi jest realizowana poprzez:
1. ustalenie miejsca (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;
2. zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
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3. zapewnienie miejsca schronienia w miarę posiadanych możliwości, w szczególności w okresie
zimowym,
4. pomoc interwencyjną w sytuacjach zagrożenia egzystencji zwierząt.
Rozdział 5.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 6. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter doraźny i odbywać się będzie w zależności do
zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne;
2. Zgłoszenia interwencyjnego do Urzędu może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności,
o której mowa w ust. 4, w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie (25) 685-90-70, e-mailem:
gmina@borowie.pl, pisemnie);
3. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta, w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi;
4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie wykonywane przez schronisko dla zwierząt HAPPY DOG,
Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew, prowadzone przez Pana Mariana Drewnika przy użyciu specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie
zadawał im cierpienia;
5. Podczas akcji odłowu bezdomnego zwierzęcia będzie zapewniona pomoc weterynaryjna;
6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt;
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego w § 9 ust. 1 gospodarstwa
rolnego.
Rozdział 6.
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA I KASTRACJA ZWIERZĄT
W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
§ 7. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku wymienionym w § 4
na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.
2. Zabiegom o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz zwierzęta przeznaczone do
adopcji w terminie określonym o poszukiwaniu nowych właścicieli.
Rozdział 7.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1. Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania;
2. Przed umieszczeniem psa w schronisku, Wójt Gminy prowadzi kampanię adopcyjną pod hasłem
„Zaadoptuj psa”;
3. Gmina informuje o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na jej
terenie, w tym na stronie internetowej Gminy (zasady adopcji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy
Wójtem Gminy i osobą przyjmującą psa do adopcji);
4. Gmina we współpracy z organizacjami społecznymi poprzez poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt;
5. Gmina we współpracy z lokalnymi mediami, poprzez umieszczanie w prasie informacji o zwierzętach
bezdomnych oraz poszukiwanie im nowych opiekunów.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 4584

Rozdział 8.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla
zwierząt na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii Panem Grzegorzem Kłosem ze sp. c. IWOWET
z siedzibą Iwowe 139, 08-412 Borowie;
2. Zwłoki uśpionych zwierząt powinny być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
podmiot zajmujący się zbieraniem i transportem martwych zwierząt do utylizacji, bądź utylizowane
bezpośrednio w schronisku.
Rozdział 9.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA
DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
§ 10. 1. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2020 roku
wskazuje się gospodarstwo znajdujące się w miejscowości Borowie przy ul. Wierzbowej 10, z którym zostanie
zawarta umowa określająca zapewnienie właściwej opieki.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmuje starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
Rozdział 10.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ
DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii Panem Grzegorzem Kłos ze Spółki cywilnej
IWOWET z siedzibą -Iwowe 139, 08–412 Borowie mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.
Rozdział 11.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
ORAZ SPOSÓB ICH WYDATKOWANIA
§ 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Borowie.
2. Na realizacje zadania w 2020 roku Gmina Borowie przeznaczyła środki w wysokości 22.750 zł. i będą
wydatkowane w następujący sposób:

Lp.

1.

2.

Przeznaczenie środków
-zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
-odławianie bezdomnych zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
-usypianie ślepych miotów,
-obligatoryjna sterylizacja bądź kastracja zwierząt w schronisku dla
zwierząt,
-obligatoryjne oznakowanie zwierząt w schronisku dla zwierząt.
-zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do realizacji Programu,
-opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Wysokość
środków

10.000 zł

1.000 zł

3.

-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
-wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich.

1.750 zł

4.

Program ,, Zaadoptuj psa”

10.000 zł
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3. Środki, o których mowa w ust. 2 będą wydatkowane na realizacje zadań wskazanych w programie
w zależności od zaistniałych potrzeb.

