Sprawozdanie z realizacji
,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn”
w 2013 r.
Zgodnie z art. . 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym należy do zadań własnych gmin, a do
kompetencji Rady Miejskiej w Tyczynie należy przyjęcie programu zapobiegania bezdomności
zwierząt na podstawie art. 11 a ust.1 ww. ustawy. Realizując ten ustawowy obowiązek w 2013
r. przygotowany został ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn’’, który został określony przez Radę Miejską
w Tyczynie i przyjęty Uchwałą Nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 marca
2013 r.
Program regulował m.in. zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczał ich
bezdomność. Środki na realizację zadań wynikających z programu zapewnione zostały
w budżecie Gminy Tyczyn w 2013 r. w wysokości 10.000 zł.
Program dał możliwość rozpoczęcia wypełniania ustawowych obowiązków mających
na celu dobro zwierząt i przeciwdziałanie ich bezdomności. W 2013 r. program był prowadzony
po raz drugi , w kolejnych latach prowadzony będzie w szerszym zakresie.
W 2013 r. Gmina Tyczyn w zakresie programu zrealizowała:
1) zapewniła opiekę zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy oraz poszukiwała nowych
właścicieli dla zwierząt;
- znaleziono nowych właścicieli dla 7 bezdomnych psów znalezionych na terenie Gminy
Tyczyn poprzez tworzone ogłoszenia umieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej;
- prowadzono współpracę z policją w związku ze zgłoszonymi interwencjami, wystosowano
pismo do Komisariatu Policji w Tyczynie z prośbą o pomoc w ustaleniu danych osób z terenu
Gminy Tyczyn posiadających agresywne psy;
- w dniu 02.01.2013 r. zawarto umowę zlecenie z lekarzem weterynarii;
- zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt (umowa z weterynarzem);
- wskazano gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim
(gospodarstwo P. Tadeusza Piątek z Matysówki); w 2013 r. nie odnotowano przypadków
odłowu zwierząt gospodarskich;
- w 2013 r. nie prowadzono odłowu zwierząt na terenie Gminy Tyczyn;
- podjęto próbę zawarcia umowy ze schroniskami (z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony
Zwierząt – uzyskano odpowiedź, że jest to schronisko miejskie i nie świadczy usług dla innych
gmin, Azyl u Majki w Wysokiej Strzyżowskiej – nie uzyskano odpowiedzi, Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Mielcu – nie uzyskano odpowiedzi);
2) ograniczano populację zwierząt bezdomnych przez usypianie ślepych miotów, sterylizację
i kastrację psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących;
- przeprowadzono sterylizację 4 suczek;
- znaleziono nowego opiekuna dla 3 bezdomnych kotów;
3) sprawowano opiekę nad kotami wolno żyjącymi;

4) zapewniano bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Tyczyn;
- wspólnie z Komisariatem Policji w Tyczynie, Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony
Zwierząt w Rzeszowie, lekarzem weterynarii i pracownikiem tut. Urzędu przeprowadzono
interwencję polegającą na czasowym odebraniu Panu Jackowi Rybakowi, 2 psów rasy
owczarek niemiecki utrzymywanych przy jego posesji i przekazaniu ich Rzeszowskiemu
Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt w Rzeszowie; Burmistrz Tyczyna wydał w tej sprawie
decyzję administracyjną;
- podejmowano czynności związane z pozostawianiem psów bez opieki, które mają ustalonego
właściciela (wystosowano wezwania do wywiązywania się z obowiązków właścicieli psów);
5) prowadzono edukację mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych;
- ukazały się publikacje na łamach miesięcznika ,,Głos Tyczyna’’ – Postępowanie ze
zwierzętami;
- zachęcano mieszkańców Gminy Tyczyn do adopcji bezpańskich psów;
Na realizację powyższych zadań wydatkowano w 2013 r. kwotę w wysokości 5.755 zł.
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