Sprawozdanie z realizacji
,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn”
w 2016 r.
Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r., poz. 856 ze zm.) 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 2016 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 XXI.139.16 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 marca 2016 r.
Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmował
realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt w schronisku;
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.
Środki na realizację zadań wynikających z programu zapewnione zostały
w budżecie Gminy Tyczyn w 2016 r. w wysokości 10.000 zł.
Program dał możliwość rozpoczęcia wypełniania ustawowych obowiązków
mających na celu dobro zwierząt i przeciwdziałanie ich bezdomności.
Szczegółowy przebieg realizacji Programu przedstawia się następująco:
1) podjęto próbę zawarcia umowy ze schroniskami – zapytania ofertowe z dnia
25.02.2016 r.
- wystosowane zostało zapytanie ofertowe do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony
Zwierząt – w dniu 01.03.2016 r. Prezes Schroniska Pani Halina Derwisz poinformowała,
że Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ,,Kundelek’’ jest placówką do której
przyjmowane są zwierzęta wyłącznie z terenu miasta Rzeszowa;
- wystosowane zostało zapytanie ofertowe do Pani Agnieszki Narożnowskiej
prowadzącej Usługi Techniczno-weterynaryjne ARKA – vet z/s w Przemyślu. W dniu
21.03.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta wraz z cennikiem. Z załączonego cennika
wynika, że koszt dotyczący świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Tyczyn (np. całodobowa opieka nad zwierzęciem za dobę
1

15-30 zł, zryczałtowana opłata za psa 500 zł-1.500 zł., transport 2.00 zł za 1 km, stawka
godzinowa pracy 40 zł, sterylizacja dużej suczki 250 zł) przekracza możliwości
finansowe gminy, jak również czas i koszt dojazdu do placówki jest nieekonomiczny;
2) zakupiono karmę dla zwierząt (psów i kotów), zakupiono miski dla zwierząt;
3) w 2016 r. nie prowadzono odłowu zwierząt na terenie Gminy Tyczyn;
4) w celu ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn właściciele
psów i kotów, którzy przygarnęli i zaopiekowali się bezdomnymi psami
i wolnożyjącymi kotami mogli skorzystać w 2016 r. z możliwości wykonania zabiegu
sterylizacji suki lub kotki lub kastracji psa lub kota.
Akcja odbyła się zgodnie z zapisem § 8 ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn’’ na 2016 r.
przyjętego Uchwałą Nr XXI.139.16 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 marca 2016
r. po zabezpieczeniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Zabiegi
wykonywane były przez lek. wet. Pana Roberta Sączawę. Gmina Tyczyn
dofinansowywała zabieg sterylizacji i kastracji w wysokości 50 zł, pozostałe koszty
pokrywał właściciel zwierzęcia. Zabiegi były wykonywane w terminie od 05.11.2016 r.
do dnia 05.12.2016 r. Wniosek o dofinasowanie sterylizacji lub kastracji zwierzęcia
złożyło 5 osób. Koszt przeprowadzonej akcji wyniósł 250 zł.
- u 5 sztuk znalezionych bezdomnych suczek przed oddaniem ich do nowego właściciela
przeprowadzono zabieg sterylizacji;
5) Gmina Tyczyn zapewniła opiekę zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy oraz
poszukiwała nowych właścicieli dla zwierząt;
- w dniu 04.01.2016 r. zawarto umowę zlecenie z lekarzem weterynarii Panem Robertem
Sączawą;
- znaleziono właścicieli dla 7 bezdomnych psów znalezionych na terenie Gminy Tyczyn
poprzez tworzone ogłoszenia umieszczane na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej
i portalach społecznościowych;
- zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt (umowa z weterynarzem);
6) w 2016 r. nie przeprowadzono czynności usypiania ślepych miotów;
7) wskazano gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim
(gospodarstwo Pana Tadeusza Piątek);
- w 2016 r. nie odnotowano przypadków odebrania zwierząt gospodarskich;
8) prowadzono współpracę z policją w związku ze zgłoszonymi interwencjami, głównie
zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt zgodnie z zawartą umową zlecenie z lekarzem
weterynarii;
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9) promowano prawidłową postawę i zachowania człowieka w stosunku do zwierząt;
- na stronie internetowej podano informację, że całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, które mają miejsce na terenie Gminy
Tyczyn i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane jest przez lekarza weterynarii
Pana Roberta Sączawę; podano kontakt do lekarza weterynarii;
- przeprowadzono interwencje w sprawie wałęsających się psów z udziałem lekarza
weterynarii na terenie Gminy Tyczyn (interwencje w okresie przed długimi weekendami
i w okresie wakacyjnym);
- podejmowano czynności związane z pozostawieniem psów bez opieki, które mają
ustalonego właściciela (wystosowano wezwania do wywiązywania się z obowiązków
właścicieli utrzymujących psy);
- prowadzono edukację mieszańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych;
- na stronie internetowej zamieszczono apel do właścicieli psów związany z wolnym
trzymaniem psów jak również pozostawieniem psów bez opieki;
- na stronie internetowej podano informację o światowym dniu zwierząt;
- na stronie internetowej umieszczono apel w sprawie porzucania zwierząt;

Na realizację zadań wynikających z realizacji ,,Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn’’
wydatkowano w 2016 r. łączna kwotę w wysokości 8.560 zł (umowa z weterynarzem
działania z realizacji Programu).

Sporządziła: Joanna Kalembkiewicz inspektor
Tyczyn, dnia 28.02.2017 r.
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