
Sprawozdanie
 z przebiegu konsultacji  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaktorów w 2021r.

Na podstawie § 2 Uchwały Nr III/26/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1057) projektów aktów prawa
miejscowego  Gminy  Jaktorów  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych
organizacji,  w związku z art.  11a ust.  7 i 8 ustawy z dania 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt  (  tj.  Dz.  U.  z  2020r.,  poz.638 ), Wójt  Gminy Jaktorów zarządził  konsultacje  do
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Jaktorów w 2021r.

Konsultacje  projektu  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy  Jaktorów  w  2021r. przeprowadzone  były  na
podstawie Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2021 roku i trwały
od dnia 5 lutego 2021r do 25 lutego 2021r.

Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Programu zostały
zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej BIP
Gminy w dniu 5 lutego 2021 roku. Zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość
przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Jaktorów ul.
Warszawska 33; 96-313 Jaktorów lub elektronicznej na adres: rolnictwo@jaktorow.pl.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące uwagi:
Uwaga 1: „W Programie są wymienione 2 schroniska, czym różni się współpraca z nimi?”:
Było: „Rozdział  I  pkt.  2  lit.  b)  Schronisku, należy  przez  to  rozumieć  Schronisko  dla
bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich w Milanówku ul. Brwinowska 48, z
którym gmina Jaktorów posiada podpisaną umowę;”
Było: „Rozdział  IV  pkt.  1  „Gmina  Jaktorów  zapewnia  opiekę  bezdomnym  zwierzętom
poprzez utrzymywanie Schroniska na podstawie podpisanej umowy z Fundacją im. 120-lecia
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce (ul. Podkowińska 2; 01-472 Warszawa).”
Odniesienie do uwagi, wniosku, opinii :
Uwaga została uwzględniona. Zarówno w Rozdziale I pkt. 2 lit. b) jak i w Rozdziale IV pkt.1
Programu  mowa  o  tym  samym  schronisku.  Zostały  naniesione  poprawki  w  projekcie
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Jaktorów w 2021r.” poprzez doprecyzowanie przedmiotowych zapisów.
Jest: „Rozdział  I  pkt.  2  lit.  b) „Schronisku,  należy  przez  to  rozumieć  Schronisko  dla
bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich w Milanówku ul. Brwinowska 48,
prowadzone przez Fundację im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce  (NIP:
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521-243-07-07,  REGON: 001242662) z siedzibą w Warszawie (01-472) ul.  Podkowińska 2  z
którą gmina Jaktorów ma podpisaną umowę;”
Jest: Rozdział  IV  pkt.  1  „Gmina  Jaktorów zapewnia  opiekę  bezdomnym zwierzętom  na
podstawie podpisanej umowy z Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Polsce (ul. Podkowińska 2; 01-472 Warszawa) prowadzącą schronisko dla zwierząt im. Zofii
i Romana Witkowskich pod adresem: Milanówek (05-822) ul. Brwinowska 48.”
Uwaga 2: „Według mnie takie sformułowanie skutkuje zgłaszaniem zwierząt bezpośrednio do
p.  Kuczmery.  Czy  nie  warto  określić do  kogo  zgłaszać bezdomne  zwierzęta i  w  jakich
godzinach? „:
Było : „Rozdział III pkt.1 Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie 
gminy Jaktorów Urząd realizuje, na zgłoszenie interwencyjne, poprzez wystawienie zlecenia: 
Firmie Usługowo - Handlowej „AGRO - POMARZANY” - Jan Kuczmera (ul. Słowiańska 
24; 05-840 Brwinów).”
Uwaga  została  uwzględniona. Zostały  naniesione  następujące  poprawki  w  projekcie
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Jaktorów w 2021r.”:
Jest: „Rozdział  III  pkt.1 „Odławianie bezdomnych  zwierząt  na  terenie  gminy  Jaktorów
realizowane  jest  każdorazowo na  zgłoszenie  interwencyjne  mieszkańców  w  sprawie
bezdomnych zwierzętach. Zgłoszenie przyjmują pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i
Rolnictwa  w  Urzędzie  Gminy  Jaktorów  w  godzinach  pracy  urzędu  jak  również
funkcjonariusze  Komisariatu Policji w Jaktorowie. Po otrzymaniu zgłoszenia i sprawdzeniu
jego zasadności zawiadamiany jest podmiot, z którym Urząd posiada podpisaną umowę w
zakresie odławiania bezdomnych zwierząt w 2021 roku, to jest: Firma Usługowo - Handlowa
„AGRO - POMARZANY” - Jan Kuczmera  (ul. Słowiańska 24; 05-840 Brwinów).”
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