PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W KOŃSKICH

26-200 Końskie, ul. Partyzantów l, tel. 372 32 49 wew. 119,120 fax: 41 372 29 55
e-mail. biurorady@umkonskie.pl, www.umkonskie.pl
Znak: BR.1510.2.2011

Końskie, dnia 23 września 2011 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29.08.2011 r. zawierającego
wniosek o udzielenie informacji publicznej oraz ponowienie wezwania do
usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem Uchwały
Nr YI/70/99 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 1999 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie
miasta i gminy Końskie, w związku z powyższym w załączeniu przesyłam
odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem

"gr ZbigniLv Kowalczyk

Otrzymują:
- adresat,
a/a

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. ( 41 ) 372 32 49, fax ( 41 ) 372 29 55
c-inail: oruiUU/atcia^iuiHkon^kic.pl. \v\v\\, uiukunskic.pl

_

Końskie, 15.09.2011 r.
Znak: UKO.GJ. 6140.75.2011

Pan
Zbigniew Kowalczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Końskich
W odpowiedzi na pismo znak: BR.1510.2.2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie wniosku
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie przy ul 11 Listopada 29
o udzielenie informacji publicznej oraz ponownego wezwania do usunięcia naruszenia
prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr YI/70/99 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
29 kwietnia 1999 r. informuję, co następuje:
1) za przyjmowanie i załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniami o bezdomnych
30
30
zwierzętach w godzinach pracy Urzędu (od 7 do 15 ) odpowiedzialna jest
Pani Grażyna Jabłońska - Inspektor w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 41 372 27 79;
2) po godzinach pracy Urzędu informacje w sprawie błąkających się bezdomnych
zwierząt należy zgłaszać do Straży Miejskiej, tel. 606 857 141;
3) w przypadku zgłoszenia chorego lub rannego bezdomnego zwierzęcia na zlecenie
Gminy pomocy weterynaryjnej udzielają lekarze z Przychodni Weterynaryjnej
„NAR-VET" w Końskich, ul. Związku Walki Zbrojnej 7 oraz Gabinetu Weterynaryjnego
w Końskich, ul. Niepodległości 15;
4) Gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Gabinetem
Weterynaryjnym Agnieszka Łochowska, Suchedniów ul. Mickiewicza 17 (kserokopia
umowy w załączeniu);
5) w okresie od 18.11.2010 r. przyjęto 39 zgłoszeń dotyczących wałęsających się
psów. Do dnia 09.09.2011r. wyłapano 30 psów w tym:
- l w grudniu 2010 r.,
- 2 w styczniu 2011 r.,
- 2 w lutym 2011 r.,
- 4 w marcu 2011 r.,
- l w kwietniu 2011 r.,
- 3 w maju 2011 r.,
- l w czerwcu 2011 r.,
- 4 w lipcu 2011 r.,
- 11 w sierpniu 2011 r.,
- l we wrześniu 2011 r.

6) wyłapane psy, do czasu przekazania ich do adopcji bądź przewiezienia do schroniska,
przetrzymywane były w - przystosowanych do tego celu - kojcach na składowisku
odpadów komunalnych w Końskich;
7) w
-

okresie od grudnia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.:
11 psów przekazano do adopcji,
9 psów odwieziono do Schroniska dla Zwierząt „ANIMALS"w Białogardzie,
l psa odwieziono do Schroniska dla Zwierząt w Opocznie,
4 psy uśpiono w związku z tym, że nie rokowały nadziei na wyzdrowienie,
4 psy padły w wyniku odniesionych ran spowodowanych kolizjami drogowymi,
bądź pogryzieniami przez inne psy,
- l pies przetrzymywany jest w kojcu na składowisku odpadów komunalnych
w Końskich;

8) Gmina prowadzi rozmowy z gminami powiatu koneckiego dotyczące budowy
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt;
9) we wrześniu br. opracowano projekt „Gminnego Programu przeciwdziałania
bezdomności zwierząt domowych". Programu wraz z uchwałą w sprawie jego przyjęcia
zostanie przedłożony pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej (projekt programu
w załączeniu). W projekcie programu zawarte są zapisy dotyczące wprowadzania
mechanizmów zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji, sterylizacji,
kastracji i znakowania zwierząt.
Jednocześnie informuję, że projekt uchwały w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Końskie
zostanie przedłożony pod obrady sesji Rady Miejskiej po ostatecznych uzgodnieniach
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Stowarzyszeniem Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie.
BURMISTRZ
Miasta i G m i n y

Otrzymują:
1. Adresat
2.a/a

UMOWA nr ZP 614/1/2011
zawarta w dniu 10.02. 2011r. w Końskich pomiędzy Gminą Końskie 26-200 Końskie,
ul. Partyzantów l zwaną dalej „ Zleceniodawcą" reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy - Michała Cichockiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Beaty Lis
a

Gabinetem Weterynaryjnym Agnieszka Łochowska, 26-130 Suchedniów, ul. Mickiewicza 17
zwanym dalej „ Zleceniobiorcą" reprezentowanym przez:
Agnieszkę Łochowska
§1Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji świadczenie usług
polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów, na terenie
miasta i gminy Końskie w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta, w skład których
wchodzić będzie :
1. Złapanie wskazanego zwierzęcia ( zwierząt ) przez przeszkolonego pracownika przy
użyciu własnego sprzętu nie stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia,
2. Przewiezienie schwytanego zwierzęcia ( zwierząt ) do miejsca wskazanego przez
Zleceniodawcę .
§2._

1. Zleceniobiorca gwarantuje, że warunki i sposoby postępowania z bezdomnymi
zwierzętami, w trakcie realizacji usługi będą zgodne z przepisami ustawy z dnia
21.08.1997r. o ochronie zwierząt, jej aktów wykonawczych oraz uchwały Nr YI/70/99
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29.04.1999r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Końskie,
2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za naruszenie
określonych w pkt. l .

przepisów

3. W celu właściwej realizacji usługi przyjętej do wykonania Zleceniobiorca wyposażony
będzie w urządzenia i środki służące do wyłapywania oraz humanitarnego traktowania
zwierząt takie jak:
a) chwytak,
b) sieć na obręczy,
c) siatkę weterynaryjną,
d) smycze, kagańce, rękawice ochronne itp.
2. Zleceniobiorca przewoził będzie wyłapane zwierzęta środkiem transportu spełniającym
warunki, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt,
dopuszczonym do użycia w transporcie zwierząt na podstawie decyzji Powiatowego
Lekarza Weterynarii.

W razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną zapewni Zleceniodawca.

2. Bez pobierania opłaty będą wyłapywane \ dostarczane do schroniska lub lecznicy
szczeniaki będące przy dorosłym zwierzęciu.
§7.

W razie niewykonania umowy w wyznaczonym terminie Zleceniobiorca zobowiązuje się
zapłacić karę umowną z tytułu zwłoki w wykonaniu usługi spowodowanej z winy
Zleceniobiorcy w wysokości 100 zł. brutto za każdą dobę opóźnienia.

§8.
1. Należność za wykonanie usługi płatna będzie w formie przelewu w terminie 30 dni
od przedłożenia faktury wraz z potwierdzeniem wykonania usługi.
2. W przypadku zwłoki w wypłaceniu należności wymienionych w § 6 Zleceniodawca płacił
będzie Zleceniobiorcy odsetki w ustawowej wysokości.

§9.
1. Umowa zawarta jest od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2011r. i może być
rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się z ostatnim dniem danego miesiąca.
2. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
a) porozumienia stron,
b) niewykonania lub nieterminowego wykonywania dyspozycji, o których mowa
w § 4 u s t . 1.
c) stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zleceniobiorcę z postanowień zawartych
w § 2 p k t . 1,3.

§10.
Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§12.
Spory wynikłe na tle stosowania
dla Zleceniodawcy Sąd Powszechny.

niniejszej

umowy rozstrzygał będzie właściwy

§13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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UCHWAŁA Nr / 72011
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia

2011 r.

w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984,
Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717 i Nr 162, póz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175,
póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128 i Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974
i Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111 i Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420
i Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 40, póz. 230 i Nr 106, póz. 675 oraz z 2011 r.
Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679 i Nr 134, póz. 777) oraz art.l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002, z 2004 r. Nr 69, póz. 625, Nr 92, póz. 880,
Nr 96, póz. 959, z 2005 r. Nr 33, póz. 289, Nr 175, póz. 1462, z 2006 r. Nr 249, póz. 1830, z 2008 r.
Nr 199, póz. 1227, z 2009 r. Nr 18, póz. 97, Nr 79, póz. 668, Nr 92, póz. 753, z 2010 r. Nr 47,
póz. 278) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych" stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
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mgr Michał Cichocki

UZASADNIENIE

Przepis art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, póz. 1002, z późn. zm.) stanowi, że gmina ma obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom.
Stosownie do art. l la ust. l ww. ustawy rada gminy może w drodze uchwały przyjąć program
zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący w szczególności:
1) sterylizację albo kastrację zwierząt;
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
3) usypianie ślepych miotów.
Przyjęcie niniejszego Programu i jego realizacja w latach następnych jest niezbędne z uwagi
na utrzymujący się problem bezdomności zwierząt, zwłaszcza psów, na terenie Gminy Końskie.
Treść uchwały została zaopiniowana pozytywnie przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Główny w Warszawie.

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT DOMOWYCH
PREAMBUŁA
Rada Miejska w Końskich zważywszy, że:
- człowiek winien jest zwierzętom jako istotom zdolnym do odczuwania cierpienia poszanowanie
ich praw, opiekę i ochronę,
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy,
- problem bezdomności zwierząt w szczególności psów jest problemem narastającym,
- działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy wymagają wsparcia oraz współpracy
z organizacjami społecznymi, których statusowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt oraz Inspekcją Weterynarii i samorządem lekarsko - weterynaryjnym,
uchwala niniejszy program jako wyraz polityki Gminy Końskie wobec problemu bezdomnych zwierząt.
RODZIAŁ I
KIERUNKI POLITYKI GMINY WOBEC PROBLEMU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
DOMOWYCH
§1.1. Celem gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt jest:
1) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy Końskie ze strony zagrożeń
powodowanych przez bezdomne zwierzęta poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów
prawa,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Końskie oraz wprowadzania
mechanizmów zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt,
3) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez sterylizację oraz
wprowadzanie mechanizmów zachęcających właścicieli zwierząt do jej wykonywania,
4) edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Końskie na temat zasad humanitarnego traktowania
zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
2. Funkcję koordynatora działań zmierzających do ograniczania bezdomności zwierząt pełni
właściwy wydział ds. gospodarki komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.
3. Przyjmuje się, że realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą:
1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt, schroniska dla bezdomnych zwierząt, właściwy wydział ds. gospodarki komunalnej
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej
i samorządem lekarsko - weterynaryjnym,
2) Straż Miejska oraz Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu
czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków
ustalonych w odrębnych przepisach.
4. Głównym celem współpracy dotyczącej zapobiegania bezdomności zwierząt jest objęcie nią
możliwie najszerszych obszarów tej problematyki, a w szczególności:
1) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych,
2) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt,
3) edukacja mieszkańców miasta i gminy w zakresie humanitarnego postępowania ze zwierzętami.
§ 2. Rada Miejska w Końskich uchwalając coroczny budżet Miasta i Gminy Końskie będzie zapewniać
w nim środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.

ROZDZIAŁ 2
FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI PSÓW

§ 3. Realizacja programu dotyczącego problemu bezdomności psów polega na:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Końskie, w szczególności
poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt oraz wprowadzaniu mechanizmów
zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt,
2) zmniejszeniu populacji bezdomnych psów poprzez ich sterylizację i kastrację oraz
wprowadzeniu mechanizmów zachęcających właścicieli zwierząt do jej wykonywania.
3) zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez:
a) rejestrowanie psów będących własnością mieszkańców Miasta i Gminy Końskie,
b) wyłapywaniu bezdomnych psów,
4) edukacji mieszkańców na temat humanitarnego traktowania psów oraz obowiązków właścicieli
wobec nich,
5) podjęciu działań mających na celu utworzenie przez Gminę Końskie lub związek międzygminny
z udziałem Gminy Końskie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
§ 4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt będzie wypełniać zadania dotyczące ograniczania
bezdomności psów poprzez:
1) przyjmowanie i utrzymywanie zebranych z miejsc publicznych bezdomnych psów zagrażających
bezpieczeństwu ludzi, rannych w wypadkach drogowych a także tych, które pokąsały człowieka,
2) przyjmowanie i utrzymywanie psów bezdomnych dowiezionych w wyniku akcji wyłapywania,
3) przekazywanie psów do adopcji,
4) przeprowadzanie sterylizacji oraz trwałego znakowania psów przed wydaniem ich nowemu
właścicielowi,
5) poszukiwanie właścicieli psów,
6) bezpłatne usypianie ślepych miotów,
7) prowadzenie działań promujących sterylizację psów jako najskuteczniejszą metodę walki
z nadpopulacj ą zwierząt niechcianych,
8) zlecanie gabinetom weterynaryjnym usługi polegającej na trwałym oznakowaniu psów
mikroczipem oraz zarządzanie bazą danych oznakowanych psów i ich właścicieli
we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, Strażą Miejską i Policją.
§ 5. Do czasu zorganizowaniem gminnego lub międzygminnego schroniska dla bezdomnych
zwierząt zadania określone w § 4 realizuje schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina
Końskie zawrze stosowną umowę, we współpracy z właściwym wydziałem ds. gospodarki
komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.
ROZDZIAŁ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6. Dla realizacji działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina
Końskie może udzielać organizacjom społecznym i związkom międzygminnym, których
statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach,
w szczególności w postaci:
1) wsparcia finansowego,
2) współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
3) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka
z nadpopulacj ą zwierząt niechcianych,
4) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu,
5) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i ponadlokalnej.

