Sprawozdanie z realizacji
,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tyczyn”
w 2018 r.
Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840)
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 2018 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 XLVIII.346.18 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 marca
2018 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 2018 r. w wysokości 2.000 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. W dniu 22.01.2018 r. Zawarto Umowę z Panem Jarosławem Dudzik prowadzącym
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ,,Strzelce’’, Strzelce 108, 28-220 Oleśnica.
W budżecie Gminy Tyczyn w 2018 r. zabezpieczono na przyjęcie bezdomnego zwierzęcia (psa)
do schroniska kwotę w wysokości 2.000 zł. Z uwagi jednak, iż wszystkie znalezione na terenie
Gminy Tyczyn zwierzęta znalazły nowego właściciela lub przekazane zostały nowemu
opiekunowi niepotrzebne okazało się przekazanie zwierzęcia do schroniska.
2. W 2018 r. nie prowadzono odłowu zwierząt na terenie Gminy Tyczyn.
3. U 2 sztuk znalezionych bezdomnych suczek przed oddaniem ich do nowego właściciela
przeprowadzono zabieg sterylizacji.
4. Gmina Tyczyn zapewniła opiekę zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy oraz poszukiwała
nowych właścicieli dla zwierząt.
5. W dniu 02.01.2018 r. zawarto umowę zlecenie z lekarzem weterynarii Panem Robertem
Sączawą.
6. Znaleziono właścicieli dla 6 bezdomnych psów i 3 kotów znalezionych na terenie Gminy
Tyczyn poprzez tworzone ogłoszenia umieszczane na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej
i portalach społecznościowych.
7. Zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt (umowa z weterynarzem).
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8. W 2018 r. przeprowadzono jedną czynność usypiania ślepych miotów.
9. Wskazano gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim
(gospodarstwo rolne w Matysówce) - w 2018 r. nie odnotowano przypadków odebrania
zwierząt gospodarskich.
10. Prowadzono współpracę z policją w związku ze zgłoszonymi interwencjami, głównie
zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt zgodnie z zawartą umową zlecenie z lekarzem
weterynarii.
11. 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 na stronie internetowej.
- 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 Urzędu
Miejskiego w Tyczynie ukazały się następujące artykuły:
˃ ,,Informacja dla właścicieli zwierząt domowych’’ z dnia 25.05.2018 r.
˃ ,,Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt’’ z dnia 25.05.2018 r.
˃ ,,Nie porzucaj zwierząt w wakacje’’ z dnia 05.07.2018 r.
˃ ,,Prawo ostrzejsze dla właścicieli psów’’ z dnia 22.11.2018 r.
˃ ,,Apel do zarządców budynków, administratorów i właścicieli nieruchomości’’ z dnia 14.12.
2018 r.
˃ ,,Apel o zabezpieczenie zwierząt domowych w noc sylwestrową’’ z dnia 14.12.2018 r.
Na realizację zadań wynikających z realizacji ,,Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn’’
wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 2.000 zł.

Łączna wysokość poniesionych wydatków związanych z usługami weterynaryjnymi na
podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii wraz z zadaniami wynikającymi z realizacji
ww. Programu w 2018 r. wyniosła 9.000 zł.

Sporządziła: Joanna Kalembkiewicz inspektor
Tyczyn, dnia 31.01.2019 r.
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