Załącznik
do uchwały Nr XXIV/185/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27.02.2013r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA HAJNÓWKA
1. Celem Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Hajnówka,
zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, edukacja w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt.
2. Realizację działań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą:
1) Urząd Miasta w Hajnówce (Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska);
2) organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt;
3) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w zakresie obejmującym opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami;
4) Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce;
5) schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez wykonawcę wyłonionego
w procedurze udzielania zamówienia publicznego.
3. Cele Programu w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowane będą
poprzez:
1) wyłapywanie psów bezdomnych, pozostawionych bez opieki, wałęsających się:
a)odławianie bezdomnych zwierząt, które będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu,
nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodującego cierpienia;
b) bezdomne psy będą wyłapywane, przez prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt, po
otrzymaniu zgłoszenia od Policji czy też mieszkańców;
c)wyłapywanie musi odbywać się w sposób humanitarny, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) odławiane psy oddawane będą do schroniska. Prowadzący schronisko prowadzić będzie
intensywną działalność zmierzającą do znalezienia nowych właścicieli dla przetrzymywanych w
schronisku psów;
e) odłowy odbywają się w sposób okresowy w zależności od potrzeb. Termin odłowów będzie
ogłaszany w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście;
2) propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt (prowadzone będzie przez schronisko dla
bezdomnych zwierząt);

3) zapewnienie miejsc w schronisku zwierzętom z terenu Gminy Miejskiej Hajnówka
zagubionym, wałęsającym się, pozostającym bez opieki;
4) zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom
wyłapanym z terenu miasta oraz całodobowej opieki zwierzętom rannym w zdarzeniach
drogowych, które miały miejsce w granicach administracyjnych miasta;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo
pod opieką gminy;
6) monitorowanie skupisk kotów wolno żyjących na terenie Hajnówki w celu zapewnienia im
opieki i ograniczenia ich rozrodczości;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli wobec nich;
9) zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Hajnówka.
4.Cele Programu w zakresie zmniejszania populacji zwierząt bezdomnych realizowane będą
poprzez:
1) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców miasta w zakresie opieki nad
zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;
2) wykonywanie na koszt Gminy Miejskiej Hajnówka sterylizacji i kastracji zwierząt
bezdomnych pozostających w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, a
szczególnie przed przekazaniem ich nowym właścicielom. W celu propagowania zabiegów
kastracji i sterylizacji wprowadza się mechanizm finansowy zapewniający właścicielom
psów i kotów dofinansowanie w wysokości 75% wysokości przeprowadzanego zabiegu w
ilości nie

większej

niż dwie sztuki

zwierząt rocznie każdemu właścicielowi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele zwierząt, którzy są mieszkańcami miasta
Hajnówka, przedstawią aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, oraz
przedstawią dowód księgowy wystawiony przez zakład leczniczy na wykonaną usługę;
3) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie opieki nad
kotami, w tym ich dokarmianie na koszt Gminy Miejskiej oraz ograniczenia ich
rozrodczości poprzez usypianie ślepych miotów, sterylizacji i kastracji na koszt Gminy
Miejskiej Hajnówka do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w
danym roku ;
4) umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów zwierząt właścicielom zamieszkałym
na terenie miasta Hajnówka na koszt Gminy Miejskiej Hajnówka.

5.Cele Programu w zakresie edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
realizowane będą poprzez:
1) wspieranie nauczycieli w szkołach i przedszkolach we włączania do treści programowych w
dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień

związanych z humanitarnym traktowaniem

zwierząt domowych, hodowlanych i gospodarskich oraz standardami opieki nad
zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt domowych;
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach tego
działania poprzez różnorodne materiały informacyjne;
3) wspieranie organizatorów konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat
humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z
zainteresowanymi

organizacjami

pozarządowymi

i

instytucjami

ze

szczególnym

podkreśleniem obowiązków właścicieli zwierząt.
6 . Finansowanie realizacji Programu.
Program będzie realizowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka na rok 2013 w
kwocie 90 000,00 zł, w tym 70 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt
bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka”. Pozostałe środki (20.000,00zł)
przeznacza się na realizację poniższych zadań:
1) działania edukacyjne - 2 000,00zł
2) zabiegi kastracji i sterylizacji - 7 000,00zł
2) opieka nad wolnożyjącymi kotami - 3 000,00zł
3) odłowy bezdomnych zwierząt -4 000,00zł
4) usypianie ślepych miotów -1 000,00 zł
5) doraźną pomoc bezdomnym zwierzętom poszkodowanym - 3 000,00zł

