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Ciechanowiec, 26 lutego 2019 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020"

Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020" zostały przeprowadzone
na podstawie:
− Uchwały Nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
− Ogłoszenia Burmistrza Ciechanowca z 3 lutego 2020 r., w którym zaprosił organizacje
społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do zgłaszania opinii
w sprawie projektu.
− Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2019 poz. 122).
Konsultacje przeprowadzone na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu
trwały od 3 lutego 2020 r. do 18 lutego 2020 r. Informacje o zaproszeniu do udziału
w konsultacjach wraz z projektem Programu zostały rozpowszechnione poprzez
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Ciechanowcu oraz na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl. Burmistrz
Ciechanowca, zgodnie z zapisami ww. ustawy przekazał także projekt Programu do
zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem,
Podlaskiej Fundacji Empatia oraz Kołu Łowieckiemu.
W wyniku konsultacji, do dnia sporządzenia sprawozdania, wpłynęła tylko jedna opinia do
projektu Programu. Pismem z 10 lutego 2020 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem (dalej "PLW") wskazał, „aby w § 2 ust. 1 zostały podane dane
schroniska, które będzie zapewniać miejsce zwierzętom bezdomnym. PLW jest świadomy
tego, że do konsultacji został przesłany projekt Programu i na obecnym etapie Gmina
Ciechanowiec mogła nie wyznaczyć jeszcze konkretnego podmiotu, jednak w momencie
wejścia Programu w życie Gmina powinna dysponować danymi omawianego podmiotu.
W ocenie PLW zasadne jest doprecyzowanie Programu w § 6 poprzez wskazanie czy
odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się stale, a jeśli będzie odbywać się
okresowo - w jakich okresach oraz w jaki sposób będzie udzielana o tym informacja. Ponadto,
należy doprecyzować wymogi odławiania poprzez wskazanie, że będzie odbywać się to
w sposób humanitarny, a czynności będą wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych
pracowników i z wykorzystaniem sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia
zwierząt i nie wiąże się z zadawaniem zwierzętom cierpienia. W § 4 Programu należy
wyraźne wskazać, że obligatoryjna kastracja i sterylizacja wykonywana w schronisku będzie
wykonywana "wyłącznie przez lekarza weterynarii", podobnie jak w § 7 Programu dot.

usypiania ślepych miotów. Ponadto, mając przy tym na uwadze fakt, że po umieszczeniu
zwierzęcia w schronisku istnieje prawdopodobieństwo, że zgłosi się po nie właściciel,
zasadnym jest określenie terminu, po upływie którego zwierzęta będą poddawane niniejszym
zabiegom. PLW widzi także konieczność wskazania, jakie działania (w jakim terminie, w jaki
sposób oraz przez jaki podmiot) będą podejmowane w celu ustalenia, czy odłowione
zwierzęta faktycznie są zwierzętami bezdomnymi - nie sposób wykluczyć, że dane zwierzę
może mieć właściciela, zatem Program powinien uwzględniać działania, jakie będą
podejmowane w celu jego ustalenia. O ile Program zawiera zapisy dot. poszukiwania nowych
właścicieli dla bezdomnych zwierząt, może zdarzyć się tak, że odłowione zwierzę posiada
właściciela. Co więcej, wyznaczenie terminu na ustalenie właściciela zwierzęcia oraz termin
na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji powinny ze sobą pozostawać w takiej relacji,
aby uniknąć sytuacji, w której nie upłynął jeszcze termin na zgłoszenie się właściciela
zwierzęcia, a zabieg sterylizacji lub kastracji został już wykonany. W ocenie PLW
przedmiotowy Program należy uzupełnić także w zakresie informacji, czy jakieś zwierzęta
będą wyłączone z przeprowadzania zabiegów kastracji i sterylizacji, a jeśli tak - to jakie.
Uzupełnienia wymaga również § 7 Programu, rozstrzygający kwestię usypiania tzw. ślepych
miotów. Zasadnym jest określenie w treści, gdzie odnotowywane będą wszystkie przypadki
uśpienia zwierzęcia oraz co będzie działo się ze zwłokami uśpionych zwierząt.
Skonkretyzowanie przedmiotowych kwestii pozwoli uniknąć wszelkich nadużyć w
odniesieniu do tej wyjątkowo delikatnej kwestii. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem wskazuje na konieczność dokonania zmian w treści
Programu zgodnie z powyższymi uwagami.”
W pozostałym zakresie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem nie
zgłosił uwagi do przedłożonego do zaopiniowania Programu. Uwagi PLW zostały w całości
uwzględnione.
Załącznik:
− projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020” po wprowadzeniu zmian.

