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Petycja w sprawie: 

1. Rozwizana umowy nr 76/2017 zawartej dna05.12.2017 pomidzy Gmin Leoncin, a 

Schroniskiem dia bezdomnych zwierzt Zygmunt Dworakowski I Gra±yna Dworakowska sp. 

cywilna z siedzibq w Radysach 13, 12-230 Biafa Piska 

2. Zawarcia w Programie opieki nad bezdomnymi zwierztami i zapobiegania bezdomnoci w 

gminie Leoncin na rok 2018 zapisów o finansowaniu przez gmin zabiegów 

sterylizacji/kastracji, oraz znakowania poprzez wszczepienie mikroczipa dia psów, których 

wtacicieIami sq mieszkarcy gminy. 

Ad.1. Reaflzacja celów uchwalanego co roku Program opieki nad bezdomnymi zwierztami i 

zapobiegania bezdomnoci na terenie gminy Leoncin jest w cafosci finarisowana z pienidzy 

publicznych. Dotyczy to równie± zobowiza(i finansowych gminy w stosunku do podmiotOw, z 

którymi zawiera umowy. Wymaga to od urzdu dba{oci o to by pienidze te byfy wydawane zgodnie 

z obowizujqcym prawem, oraz oczekiwaniami mieszkañców. 

W zwizku z powyszym jako mieszkarcy domagamy siQ rozwiqzania umowy ze schroniskiem w 

Radysach , oraz zawarcia stosownej umowy z podmiotem, który bdzie sprawowat realnq opiekQ nad 

odtowionymi psami I wywizywaf siQ ze zobowizari wobec gminy. 

Jak wynika z dwukrotnie przeprowadzanych na terenie wspomnianego schroniska kontroli NIK, 

kontroli Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, oraz statystyk prowadzonych przez midzy innymi 

Biuro Ochrony Zwierzt we wspomnianym schronisku: 

- nie czipuje siq przyjtych psów, a jeIi nawet to numery czipów nie sq rejestrowane w 

ogólnopolskiej bazie danych, CO uniemo±Iiwia gminom identyfikacj zwierzt, które sq ich 

wtasnoci 

- nie przeprowadza siq zgodnie z zawartymi umowami zabiegów sterylizacji, suki wydawane do 

adopcji sq niewysterylizowane 

- niesterylizowane suki przebywajq w boksach razem z samcami, nawet podczas cieczki 

- suki ze szczenitami nie sq odizolowane w specjalnych pomieszczeniach od innych psOw 



- Iekarz weterynarli nie jest obecny codziennie na terenie obiektu, co przy iloci psów przekraczajcej 

3000 uniemozliwia przeprowadzanie na biezco podstawowych zabiegOw, szczepieh I Ieczenia psOw 

- nie istnieje wolontariat co wide siq z brakiem jakiejkolwiek socjalizacji psOw 

- jest bardzo mafy odsetek adopcji, a wiqkszok z nich to adopcje fikcyjne 

- jest bardzo duzy odsetek p56w zbiegfych z powodu nieszczelnych ogrodzer 

- jest bardzo du±y odsetek psow padych w wyniku pogryzier 

- kontakt wtacicieIi, ktOrzy chcq odebra6 swoje psy jest bardzo utrudniony, lub nie ma go wcaie, nikt 

nie odbiera telefonu, nie odpisuje na maile, trudno jest ustaIk czy poszukiwany przez wtacicieIa pies 

przebywa w schronisku 

- na swojej stronie internetowej (www.schroniskodworakowscy.pI) schronisko nie publikuje zdjqt I 

informacji o psach odiawianych na terenie naszej gminy, co uniemozliwia ich odnalezienie 

wiascicielom, a przede wszystkim jest to nie respektowanie zapisów wspomnianej umowy 

- psy odtowione czsto nie trafiajq do schroniska 

- czsto sq odtawiane inne psy ni2 te zg{oszone przez gminq do odowienia 

Niewywizywanie siq schroniska z umowy powinno skutkowa6 jej natychmiastowym rozwizaniem, 

czego domagamy si jako mieszkarcy gminy Leoncin. 

Niezgodne z obowizujcym prawej jest powierzenie catodobowej opieki weterynaryjnej zwierztom 

biorcym udziaf w wypadkach drogowych schronisku, gdy2 ustawodawca wyranie okreIit iz tak 

opiekq moze zapewnk jedynie weterynaryjny zaktad Ieczniczy. To samo dotyczy usypiania Iepych 

miotów. Powierzanie tych zadari schronisku jest tamaniem prawa I moze skutkowa6 w praktyce 

wykroczeniami lub przestpstwami z Ustawy o ochronie zwierzt 

Ad. 2. Jak pokazuje praktyka innych gmin w calej Poisce, które w sposób rzetelny zajfy si 

zapobieganiem bezdomnoci na swoim terenie jedynq skutecznq formq redukcji iIoci bezdomnych 

zwierzt jest finansowanie sterylizacji psów wtascicielskich, oraz ich znakowania przez gminy. 

Pozwala to w przecigu 3-5 lat zredukowa6 ilok bezdomnych psów nawet o okofo 50%, Co daje 

równiez du±e oszczdnoci gminom. 

W zwizku z tym jako mieszkaricy domagamy siq aby Gmina Leoncin w Programie opieki nad 

bezdomnymi zwierztami I zapobiegania bezdomnoci na rok 2018 zadeklarowala finansowanie tego 

typu zabiegów I zabezpieczyta rodki finansowe na realizacjq tego celu. 


