UCHWAŁA NR …………………..
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... .... r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Młynary w 2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w zw. z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2020 r. poz. 638) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Młynary w 2021 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik do uchwały Nr …………………..
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia....................2021 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
MIASTA I GMINY MŁYNARY na 2021 rok
Rozdział 1.
Cele programu
§ 1. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY na 2021 rok obejmuje
w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Młynary miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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.
9) sterylizacje i kastracje psów i kotów właścicielskich przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt
lub innych osób pod których opieką zwierzęta pozostają oraz bezdomnych adoptowanych psów i kotów.
Rozdział 2.
Realizacja zadań
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Młynary miejsca w schronisku dla zwierząt
realizuje Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt. im. Franciszka z Asyżu ul. Plac
Grunwaldzki 8, 14–400 Pasłęk zapewnieniu zwierzętom bieżącego utrzymania i opieki w schronisku
prowadzonym przez Usługodawcę.
§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami odbywać się będzie poprzez: ustalenie miejsca,
w którym przebywają koty wolno żyjące, zakup karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy
zostaną wpisani na listę Karmicieli kotów wolno żyjących oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej kotom
wolno żyjącym. Karmę dostarczać będzie Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, poprzez osoby wyznaczone
przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały. Realizowane jest na bieżąco
w oparciu o bieżące zgłoszenia i obserwacje dotyczące pojawienia się bezdomnego zwierzęcia. Odławianie
bezdomnych zwierząt wraz z transportem prowadzone będzie przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Pasłęku ul. Wojska Polskiego, 14-400 Pasłęk,
§ 5. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja odłowionych zwierząt przeprowadzana będzie w schronisku po
upływie 14 dni od dnia jego przyjęcia.
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez informowanie
o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz na stronach
internetowych.
§ 7. Usypianie ślepych miotów dokonywane będzie w Gabinecie Weterynaryjnym, ul. Elbląska 3, 14-420
Młynary.

§ 8. Wskazuje się gospodarstwo rolne w Kurowie Braniewskim 7, 14-420 Młynary i Sokolnik 7, 14-420
Młynary, w celu zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Młynary.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje Gmina poprzez udzielanie jednorazowych zleceń służbom weterynaryjnym, które zadeklarowały chęć
współpracy w tym zakresie: Lecznice dla Zwierząt: ul. Elbląska 3 14-420 Młynary lub ul. Lipowa 11, 82-316
Milejewo.
§ 10. Gmina pokrywać będzie całkowity koszt sterylizacji i kastracji psów/kotów bezpańskich oraz
dofinansowywać zabiegi sterylizacji/kastracji kotów dla mieszkańców Gminy lub innych osób, które
zadeklarują chęć sprawowania dalszej opieki nad zwierzęciem w wysokości do 50% wartości zabiegu do
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Rozdział 3.
Edukacja mieszkańców
§ 11. Edukacja mieszkańców Gminy Młynary w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana
będzie poprzez:
1) zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Młynary do włączenia do treści programowych
związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką.
2) organizowanie konkursów, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy przy współudziale organizacji
pozarządowych, na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się
w stosunku do obcego zwierzęcia.
Rozdział 4.
Koordynacja działań
§ 12. 1. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni Burmistrz Miasta
i Gminy Młynary.
2. Realizatorami Programu są: podmioty świadczące usługi w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
na terenie Gminy Młynary, tj. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt. im.
Franciszka z Asyżu ul. Plac Grunwaldzki 8, 14–400 Pasłęk, prowadzące Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Pasłęku ul. Wojska Polskiego, , Lecznica dla Zwierząt: ul. Elbląska 3 14-420 Młynary lub ul. Lipowa 11, 82316 Milejewo, Kurowo Braniewskie 7, 14-420 Młynary i Sokolnik 7, 14-420 Młynary.
Rozdział 5.
Finansowanie Programu
§ 13. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zarezerwowane
w Budżecie Gminy na rok 2021 wynoszą 14 900,00 zł i będą wydatkowane na podstawie zawartych umów,
faktur i rachunków w następujący sposób:

10 900,00 zł na przyjęcie zwierząt do schroniska;
2 500,00 zł na usługi weterynaryjne;
1 000,00 zł na zakup karmy dla zwierząt,
500,00 zł na zapewnienie opieki nad zwierzętami gospodarskimi.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Młynary pismem z dnia 27 stycznia br. znak:
RG.6140.4.2021.AC przekazał do zaopiniowania projekt programu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Elblągu, Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Praw Zwierząt im. Franciszka z Asyżu
w Pasłęku, Fundacji Zwierzętom w Potrzebie z siedzibą w Nowym Monasterzysku, oraz sześciu dzierżawców
obwodów łowieckich.
W terminie terminie 21 dni od otrzymania projektu programu jedynie Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Elblągu pismem z dnia 12 lutego 2021 roku znak: PIW.z.422.5.2021 przekazał pozytywną opinię, natomiast
pozostałe podmioty nie przekazały swoich opinii. Zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy uznano, że przedłożony
projekt programu został zaakceptowany. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt gmina jest zobowiązana do zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu. Rada
Miejska wypełniając obowiązek określony w art. 11 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy zobowiązana jest do
określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt.

