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       PRZEWODNICZĄCA 

Rady  Miasta 
       Podkowa Leśna 
       Alina STENCKA 
 
 
 
dot.: projekt uchwały nr 2/7/2014 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Miasta Podkowy 
Leśnej 
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca,  
 
na posiedzeniu w dniu 22.04.2014 roku Komisja upowaŜniła mnie do przekazania Pani przed 
przyjęciem protokołu następującego stanowiska: 
 
Na posiedzeniu w dniu 22.04.2014 roku Komisja zapoznała się z brzmieniem stosownych 
zapisów Ustawy o ochronie zwierząt, treścią projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, opinią 
Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dodatkowymi wyjaśnieniami i informacjami 
pracowników Urzędu Miasta. W wyniku dyskusji Komisja zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie z poprawkami. 
 
Komisja wnosi o dopisanie:  

� w § 1.1.3 informacji z numerem telefonu słuŜbowego wykonawcy usługi odławiania 
zwierząt ze wskazówką, Ŝe pod numer ten mieszkańcy mogą zgłaszać się poza 
godzinami pracy Urzędu Miasta w przypadku zdarzeń drogowych i innych zdarzeń 
losowych z udziałem zwierząt; 

� w § 5.2 kwoty 3.000,00 zł brutto na opiekę medyczną dla chorych zwierząt 
bezdomnych. 

 
Jednocześnie Komisja podjęła jednogłośnie wniosek do Burmistrz Miasta o dokonanie 
przesunięcia kwoty 3000,00 zł w ramach działu 900 na zabezpieczenie środków na opiekę 
medyczną dla chorych zwierząt bezdomnych oraz o ustalenie zasad i trybu udzielania takiej 
pomocy. 
 
Ponadto Komisja podjęła wniosek, aby w uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały 
znalazł się szczegółowy zapis dotyczący procedury nadzoru i monitorowania realizacji 



Programu opieki nad zwierzętami. Komisja wnosi o odczytanie uzasadnienia na Sesji Rady 
Miasta. 
 
Komisja podjęła takŜe wniosek, aby na stronie internetowej miasta została  utworzona 
zakładka,  dotycząca  zwierząt w mieście, uznając,  dotychczasowe informacje na stronie 
miasta za niewystarczające.  
Zdaniem członków Komisji, w zakładce tej – poza treścią Programu opieki nad zwierzętami – 
powinny znaleźć się takie informacje, jak: wszystkie numery kontaktowe oraz szczegółowa 
procedura postępowania w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt, niezaleŜnie od 
godzin pracy UM;  zakładka z folderem zdjęciowym zwierząt odłowionych na terenie miasta i 
przekazanych do schroniska ze wszystkimi informacjami, niezbędnymi do ewentualnej 
adopcji; zakładka z folderem zdjęciowym zwierząt zagubionych i znalezionych oraz zwierząt 
do adopcji wraz z aktualizacją danych. W zakładce powinny być takŜe zamieszczane 
informacje dotyczące wyników monitorowania realizacji Programu opieki nad zwierzętami. 
 
 
      Z powaŜaniem 
 
   Grzegorz Smoliński 
Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 


