PROJEKT
UCHWAŁA Nr …… /…… /2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia …………… 2013 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na rok 2013”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr
106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r.
Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175,
poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230,
poz. 1373; z 2012 r. poz. 908, poz. 985) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na rok 2013”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/236/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2012”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt opracował:

………………………..
Projekt zaopiniował
pod względem prawnym:

………………………..

Załącznik do uchwały Nr …………/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego
z dnia ……………. 2013 roku

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2013”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2013”
jest w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:
a) obligatoryjne sterylizacje albo kastracje bezdomnych zwierząt przebywających
w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
b) przeprowadzanie akcji sterylizacji albo kastracji psów i kotów, których
właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
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
drogowych z udziałem zwierząt;

weterynaryjnej

w

przypadkach

zdarzeń

9) trwałe znakowanie za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) bezdomnych
zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie
Mazowieckim.
Rozdział II
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 2. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
powierza się podmiotowi, który na podstawie umowy zawartej z Gminą – Miasto
Tomaszów Mazowiecki wykonuje usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie
Mazowieckim, zwanemu dalej administratorem schroniska.
2. Administrator schroniska ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, zwanego dalej schroniskiem,
wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział III
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, które przebywają na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego, jest realizowana poprzez przekazywanie karmy
społecznym opiekunom (karmicielom) tych zwierząt.
2. Realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, powierza się administratorowi
schroniska.
§ 4. 1. W ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami, które przebywają na terenie
miasta Tomaszowa Mazowieckiego, mogą być przeprowadzane akcje sterylizacji
i kastracji, których celem jest ograniczanie populacji tych zwierząt.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnym regulaminie.
Rozdział IV
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Odławianie bezdomnych
Mazowieckiego ma charakter stały.

zwierząt

z

terenu

miasta

Tomaszowa

2. Realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, powierza się administratorowi
schroniska.
3. Administrator schroniska ma obowiązek niezwłocznie przewieźć i umieścić
w schronisku bezdomne zwierzęta odłowione z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego.
Rozdział V
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację
zwierząt
§ 6. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez
obligatoryjne sterylizacje albo kastracje bezdomnych zwierząt przebywających
w schronisku, przed przekazaniem ich do adopcji, z wyjątkiem zwierząt, które
w ocenie lekarza weterynarii:
1) nie powinny być poddane takim zabiegom z uwagi na podeszły wiek lub ze
względów medycznych;
2) są zbyt młode na przeprowadzenie takich zabiegów.
2. W przypadku przekazania do adopcji zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, możliwe będzie wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji na koszt Gminy
– Miasto Tomaszów Mazowiecki w dowolnym terminie, po ustąpieniu okoliczności
wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykonywane przez lekarza weterynarii
na podstawie umowy zawartej z Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
§ 7. 1. W ramach ograniczania populacji bezdomnych zwierząt mogą być
przeprowadzane akcje sterylizacji albo kastracji psów i kotów, których właściciele
zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnym regulaminie.

Rozdział VI
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez:
1) rozpowszechnianie ulotek i plakatów propagujących adopcję bezdomnych
zwierząt;
2) prowadzenie internetowej bazy danych „A może by tak…przygarnąć psa!”, która
zawiera informacje o bezdomnych zwierzętach przebywających w schronisku.
Rozdział VII
Usypianie ślepych miotów
§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
powierza się administratorowi schroniska.
2. Administrator schroniska ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć do schroniska
ślepe mioty z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w celu ich uśpienia. Zabiegi
usypiania ślepych miotów będą wykonywane przez lekarza weterynarii, który
sprawuje opiekę weterynaryjną nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.
Rozdział VIII
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 10. Gospodarstwo lub gospodarstwa rolne, w których zapewnione zostaną
miejsca dla zwierząt gospodarskich, zostaną wskazane w stosownych umowach
zawartych pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki a właścicielem lub
właścicielami tego gospodarstwa lub tych gospodarstw.
Rozdział IX
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt powierza się administratorowi schroniska, który
realizuje to zadanie za pomocą lekarza sprawującego opiekę weterynaryjną nad
zwierzętami przebywającymi w schronisku.
Rozdział X
Trwałe znakowanie zwierząt za pomocą elektronicznego identyfikatora
§ 12. 1. Trwałemu znakowaniu za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa)
podlegają wszystkie bezdomne zwierzęta przebywające w schronisku, przed
przekazaniem ich do adopcji.
2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez lekarza weterynarii na
podstawie umowy zawartej z Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
3. Dane o trwale oznakowanych zwierzętach są wprowadzanie do
Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network.

Rozdział XI
Inne regulacje
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2013” są zabezpieczone w budżecie Gminy
– Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2013.

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY NR …… /…… /2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ………………………. 2013 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na rok 2013”
Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) rada gminy jest zobowiązana do
określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który w myśl
postanowień art. 11 ust. 2 ww. ustawy winien obejmować:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację lub 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.
Ponadto zgodnie z art. 11a ust. 3 ww. ustawy program może obejmować plan
znakowania zwierząt w gminie.
W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002,
z późn. zm.) projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na rok 2013” został przekazany pismem z dnia 31 stycznia 2013 r. do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, działającym na obszarze gminy,
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze
gminy.
Wykaz podmiotów, którym przekazano do zaopiniowania ww. projekt
programu, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
Uwagi wniesione przez podmioty, którym przekazano do zaopiniowania ww.
projekt programu, oraz stanowisko dotyczące rozpatrzenia uwag przedstawione
zostały w załączniku nr 2 do niniejszego uzasadnienia.
Uwagi wniesione przez ww. podmioty nie wpłynęły na zmianę zapisów
projektu programu.
W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownej uchwały zgodnie
z załączonym projektem.

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu UCHWAŁY NR …./…/2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ………….. 2013 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
2013”

Wykaz podmiotów, którym przekazano do zaopiniowania projekt
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
2013”
Lp.

1.

-

+

2.

Fundacja „Kocia Mama”
ul. Pryncypalna 56
93-379 Łódź

-

+1

4.

5.

6.

7.

2

Opinia
bez uwag
z uwagami

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie
Maz.
ul. Orzeszkowej 15/19
97-200 Tomaszów Maz.

3.

1

Nazwa i adres podmiotu

Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników
i Opieki nad Zwierzętami w Polsce
ul. Spalska 112
97-200 Tomaszów Maz.
Koło Łowieckie nr 39 „Błękitne Źródła”
ul. Smugowa 17/19 m. 1
97-200 Tomaszów Maz.
(obwód łowiecki nr 197)
Koło Łowieckie nr 40 „Borsuk” w Tomaszowie
Maz.
ul. Kalinowa 14
97-200 Tomaszów Maz.,
(obwód łowiecki nr 198)
Koło Łowieckie nr 64 „Dubelt” w Tomaszowie
Maz.
ul. Kossutha 10 m. 17
01-315 Warszawa,
(obwód łowiecki nr 199)
Zarząd Lasów Państwowych
Nadleśnictwo Smardzewice
ul. Główna 1a
97-213 Smardzewice
(obwód łowiecki nr 201)

+

2

1

-

-

+1

+2

-

+

-

+2

-

Stanowisko dotyczące rozpatrzenia uwag przedstawione zostało w załączniku nr 2 do niniejszego
uzasadnienia.
Zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002, z późn. zm.) niewydanie opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu uznaje się
za akceptację przesłanego programu.

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu UCHWAŁY NR …./…/2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ………….. 2013 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
2013”

Stanowisko
dotyczące rozpatrzenia uwag do projektu
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
2013”
przedstawionych w opiniach podmiotów wymienionych w poz. 1, 2 i 4
załącznika nr 1 do niniejszego uzasadnienia
Uwagi przedstawione w opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Tomaszowie Maz.
Rozstrzygnięcie w sprawie
rozpatrzenia uwag wraz
z uzasadnieniem

Lp.

Treść uwag przedstawionych w opinii

1.

„W przyjętym programie w § 2 ust. 1
powinna znaleźć się informacja
z jakim konkretnym administratorem
Gmina
Miasto
Tomaszów
Mazowiecki ma podpisaną umowę na
wyłapywanie
i opiekę
nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu
miasta Tomaszowa Mazowieckiego.”

Uwagi nie uwzględniono.
Wskazywanie
w
programie
konkretnego
administratora
schroniska nie jest zasadne, gdyż
jest on wyłaniany w drodze
postępowania
o
udzielenie
zamówienia publicznego.

2.

„W przyjętym programie odnośnie § 6
ust. 3 powinno się sprecyzować,
z którym Lekarzem Weterynarii
Gmina
–
Miasto
Tomaszów
Mazowiecki ma podpisaną umowę na
czynności zawarte w § 6.”

Uwagi nie uwzględniono.
Wskazywanie
w
programie
konkretnego lekarza weterynarii,
z
którym
Gmina
–
Miasto
Tomaszów
Mazowiecki
zawarła
umowę dotyczącą wykonywania
usługi polegającej na wykonywaniu
zabiegów
sterylizacji
albo
kastracji
bezdomnych
zwierząt
przebywających w schronisku, nie
jest zasadne, gdyż jest on wyłaniany
w drodze postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

3.

„W przyjętym programie odnośnie: §
9 ust. 1 jest sformułowany niezgodnie
z obowiązującym prawem, gdyż jeżeli
administrator schroniska nie jest
jednocześnie Lekarzem Weterynarii,
nie ma prawa posiadać ani stosować
środków służących do usypiania
zwierząt, w tym ślepych miotów.
Pomimo uzupełnienia zawartego w §
9 ust. 2 samo sformułowanie z § 9
ust. 1 jest nieprawidłowe.”

Uwagi nie uwzględniono, bowiem
zgodnie z art. 11a ust. 4 w związku
z ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002, z późn. zm.) realizacja
zadania
polegającego
na
usypianiu ślepych miotów może
zostać
powierzona
podmiotowi
prowadzącemu
schronisko
dla
zwierząt.
Podmiot
ten
w celu
wykonania tego zadania zgodnie
z obowiązującymi przepisami będzie
zobowiązany
do
podpisania
stosownej umowy z lekarzem
weterynarii.

4.

„W przyjętym programie w § 10 musi
być
wskazane
konkretne
gospodarstwo
lub gospodarstwa,
w których zostaną zapewnione
miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§ 10 w obecnej formie jest niezgodny
z art. 11a ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.
1002).”

Uwagi nie uwzględniono.
Wskazywanie
w
programie
konkretnego
gospodarstwa
lub
gospodarstw
rolnych,
w których
zostaną zapewnione miejsca dla
zwierząt gospodarskich, nie jest
zasadne, gdyż umowa będzie
podpisana z podmiotem, który
zostanie wyłoniony w postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego.

5.

„§ 11 pomimo dopisania „który
realizuje to zadanie za pomocą
lekarza
sprawującego
opiekę
weterynaryjną
nad
zwierzętami
przebywającymi
w
schronisku”
pozostaje w sprzeczności z art. 11a
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106 poz. 1002), z uwagi
na fakt, że zgodnie z w/w ustawą
zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej
w przypadkach
zdarzeń
drogowych
z udziałem
zwierząt, nie leży w kompetencjach
podmiotu
zajmującego
się
prowadzeniem schroniska.”

Uwagi nie uwzględniono.
Ustalenia § 11 projektu programu
nie są sprzeczne z art. 11a ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn.
zm.). Powierzenie administratorowi
schroniska
realizacji
zadania
polegającego
na zapewnieniu
całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt jest celowe
z uwagi na to, że administrator ma
obowiązek
zatrudniania
lekarza
weterynarii do realizacji innych
zadań
w zakresie
opieki
weterynaryjnej. W takiej sytuacji
koszt realizacji tego zadania winien
zostać
uwzględniony
w ofercie
składanej przez podmiot ubiegający
się
o
udzielenie
zamówienia
publicznego na wykonanie usługi
polegającej
na
prowadzeniu
schroniska
dla
bezdomnych
zwierząt.

6.

„W przyjętym programie w § 13
na podstawie art. 11a ust. 5 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106
poz. 1002) musi być podana
konkretna
wysokość
środków
finansowych przeznaczonych na
realizację
zadań
wynikających
z przyjętego „Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na
terenie
miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na rok
2013”.

7.

„Powiatowy
Lekarz
Weterynarii
w Tomaszowie
Mazowieckim
proponuje
również
rozważyć
możliwość prowadzenia znakowania
elektronicznymi
transponderami
sterylizowanych
w ramach
akcji
sterylizacji zwierząt posiadających
właściciela oraz prowadzenie bazy
danych
właścicieli
zwierząt
z przyporządkowanymi do tych
zwierząt numerami elektronicznych
transponderów.
Umożliwiłoby
to
szybkie i nie ulegające wątpliwości
przyporządkowanie zwierzęcia do
danego właściciela.”

Uwagi nie uwzględniono
Podawanie
konkretnej
kwoty,
która została zabezpieczona w
budżecie Gminy-Miasto Tomaszów
Mazowiecki na rok 2013 na
realizację
programu
nie
jest
zasadne, gdyż kwota ta w trakcie
roku budżetowego może ulegać
zmianom. W konsekwencji każda
zmiana tej kwoty wprowadzona do
budżetu
pociągałby
za sobą
konieczność podejmowania uchwały
w sprawie zmiany tego programu.
Uwag nie uwzględniono, bowiem w
myśl postanowień § 7 ust. 2 projektu
programu akcje sterylizacji albo
kastracji psów kotów, których
właściciele zamieszkują na terenie
miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
będą
przeprowadzane
zgodnie
z zasadami określonymi w odrębnym
regulaminie, co oznacza, że uwagi
będą mogły być rozpatrywane przy
tworzeniu tego regulaminu.

Uwagi przedstawione w opinii Fundacji „Kocia Mama”
Lp.

Treść uwag przedstawionych w opinii

1.

„Po pierwsze - jako jedyny słuszny
i mający moc sprawczą zarówno pod
względem
merytorycznym,
jak
i wykonawczym mianowany jest
podmiot samorządowy, jakim jest
Schronisko. Zgodnie z art. 11a ust. 4
ustawy jest możliwość powierzenia
pewnych
zadań
tego
typu
podmiotowi, jednak naszym zdaniem
nie gwarantuje to skuteczniejszej ani
lepszej
realizacji
obowiązków
nałożonych ustawą.”

Rozstrzygnięcie w sprawie
rozpatrzenia uwag wraz
z uzasadnieniem
Uwagi nie uwzględniono.
Schronisko nie jest podmiotem
samorządowym i nie schronisku
a
podmiotowi
prowadzącemu
schronisko powierzono, zgodnie
z art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.
1002, z późn. zm.) realizację części
zadań.

2.

„Po drugie - istotnym brakiem
Programu z punktu widzenia ustawy
jest brak konkretnych danych na
temat kwoty, jaka jest przeznaczona
przez budżet UM na realizację
Programu
(w
tym
sterylizacje
i
kastracje)
oraz
sposobu
wydatkowania tych środków.”

Uwagi nie uwzględniono.
Podawanie
konkretnej
kwoty,
która została zabezpieczona w
budżecie Gminy-Miasto Tomaszów
Mazowiecki na rok 2013 na
realizację
programu
nie
jest
zasadne, gdyż kwota ta w trakcie
roku budżetowego może ulegać
zmianom. W konsekwencji każda
zmiana tej kwoty wprowadzona do
budżetu
pociągałby
za
sobą
konieczność podejmowania uchwały
w sprawie zmiany tego programu.

3.

„- brak informacji odnośnie środków
przeznaczonych na dokarmianie,
szczególnie brak określenia kryteriów
jakie koty mają być objęte darmowym
programem, kto i na jakich zasadach
będzie mógł ubiegać się o pomoc,”

Uwagi nie uwzględniono.
Administrator
schroniska
ma
obowiązek
przekazywać
karmę
społecznym
opiekunom
(karmicielom) kotów wolno żyjących,
co oznacza, że podmiot powinien
uwzględnić w cenie oferty koszt
realizacji tego działania.

4.

„- w sprawie kastracji i sterylizacji
kotów wolnożyjących wskazuje się
jedynie możliwość przeprowadzania
tego typu akcji ponadto nie wiadomo
ile
kotów
będzie
objętych
programem,
jaki
jest
termin
rozpoczęcia akcji, kto i na jakich
zasadach wydaje zezwolenia na
darmowe
zabiegi,
jaki
jest
przewidywany koszt jednostkowy
zabiegu sterylizacji, a jaki kastracji,
jakie umiejętności posiada lekarz
wykonujący zabieg, jak wyposażony
jest gabinet, sala operacyjna, jak
wygląda rehabilitacja pooperacyjna
i jak wygląda kwestia znakowania
kotów poddanych zabiegowi,”

W myśl postanowień § 4 ust. 2
projektu programu, akcje sterylizacji
i kastracji wolno żyjących kotów,
które przebywają na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego, będą
przeprowadzane
zgodnie
z
zasadami określonymi w odrębnym
regulaminie, co oznacza, że uwagi
będą mogły być rozpatrywane przy
tworzeniu ww. regulaminu.

5.

„- kto z ramienia UM nadzoruje Zgodnie z § 2 projektu uchwały
przebieg
programu,
kto
jest wykonanie
uchwały
powierza
odpowiedzialny
za
rozliczenia się Prezydentowi Miasta Tomaszowa
fakturowe.”
Mazowieckiego. Nie jest zasadne
wskazywanie
konkretnego
pracownika
Urzędu
Miasta
w
Tomaszowie Mazowieckim, który
będzie odpowiedzialny za realizację
wskazanych zadań.

Uwagi przedstawione w opinii Koła Łowieckiego nr 39 „Błękitne Źródła”
Rozstrzygnięcie w sprawie
rozpatrzenia uwag wraz z
uzasadnieniem

Lp.

Treść uwag przedstawionych w opinii

1.

„Niniejszym Zarząd Koła łowieckiego
„Błękitne Źródła” w Tomaszowie
Mazowieckim pozytywnie opiniuje
„Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na
terenie
miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego na rok 2013 r.” za
wyjątkiem dokarmiania. W załączeniu
przesyłamy
dwie
wypowiedzi
uczonych
na
ten
temat.
Nadmieniamy,
że
również
w
łowiectwie
odchodzi
się
od
dokarmiania zwierzyny w czasie
„normalnych” zim (np. w Niemczech
ich dokarmianie w wielu Landach jest
zabronione).”

Uwagi nie uwzględniono.
W
rozdziale
3
programu
uregulowane zostały jedynie kwestie
dokarmiania wolno żyjących kotów,
brak jest natomiast jakichkolwiek
uregulowań
dotyczących
dokarmiania innych zwierząt.

2.

„Zwracamy również uwagę, że na
terenach zabudowach żyją nie tylko
koty i psy, ale również ptaki, a przede
wszystkim śpiewające, które są przez
koty dziesiątkowane. Oczywiście,
jeżeli dokarmiać chcą mieszkańcy
miast i wsi to mogą to robić, ale na
własny koszt a nie koszt podatnika.”

Uwagi nie uwzględniono.
W myśl postanowień art. 11a ust. 5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z
2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn.
zm.) koszt realizacji programu
ponosi gmina, co oznacza, że ponosi
ona również koszt dokarmiania
wolno żyjących kotów.

