Gminy w coraz większym stopniu borykają się z dylematem, jakim są przymusowe
oszczędności. Które koszty można zminimalizować? Gdzie szukać dodatkowych funduszy bez krzywdzenia
kogokolwiek?
Proponujemy rozwiązanie problemu, który dotyka samorządy i sposób, na polepszenie sytuacji w
wymiarze ogólnospołecznym. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zostało powołane do życia, by
uwidocznić zależność, jaka panuje w otaczającym nas świecie pomiędzy ludźmi, zwierzętami, a
środowiskiem naturalnym. W naszych działaniach nie skupiamy się na pomocy wyłącznie zwierzętom.
Dbamy o wszystkich, by nasze wsparcie miało postać wielowymiarową.
Naszą pierwszą inicjatywą jest uświadomienie nieefektywnego wydatkowania funduszy
publicznych na rzecz bezdomnych psów. Zmniejszenie ich populacji poprzez humanitarny zabieg
sterylizacji jest najlepszym sposobem. Zaoszczędzone na opiece nad psami w schroniskach pieniądze
(spadek liczby bezdomnych zwierząt obniży koszty działalności schronisk) można przeznaczyć na inne
gminne inwestycje, które wpłyną korzystnie na interesy i rozwój mieszkańców wybranej gminy.
W autorskim programie Powszechnej Akcji Sterylizacji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
prezentujemy model dobrych praktyk. Pozwoli on Państwu na duże oszczędności funduszy publicznych,
które można ulokować w projektach służących mieszkańcom, rozwojowi gminy, lub programom
inwestycyjnym.
Wszystkie prezentowane rozwiązania podparte są wieloletnią praktyką działaczy SIO i mają swoje
odzwierciedlenie w rzeczywistości, przez co stanowią gotowy scenariusz do wdrażania w każdej gminie w
Polsce, do czego zachęcamy. Proponujemy również własne wsparcie tej inicjatywy, pomoc merytoryczną i
organizacyjną.
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I.

PROBLEM BEZDOMNOŚCI PSÓW I KOTÓW

Z przepisów ustawy o ochronie zwierząt wynika, iż każda gmina ma obowiązek zapewnienia opieki
bezpańskim zwierzętom. W Polsce istnieje 136 schronisk dla bezdomnych zwierząt. Szacuje się, że
jedynie około 40% gmin ma podpisaną umowę ze schroniskiem. W obliczu lawinowo rosnącej populacji
zwierząt, schroniska zwiększają opłaty za ich przyjmowanie. Obecnie stawki jednorazowe wynoszą około
3 tys. złotych, a coraz częstszą praktyką jest wprowadzanie opłat dobowych. Przyjmując, że gmina odda
10 psów, które nie znajdą domu, a będą żyły w schronisku 10 lat, to przy opłacie dobowej wynoszącej 25
zł, koszt utrzymania, jaki pokryje gmina to 912 500 zł. Schroniska, pobierając opłatę dobową, nie starają
się znaleźć nowego domu dla zwierząt znajdujących się pod ich opieką, bo nie leży to w ich interesie. To z
kolei powoduje, że zwierzęta spędzają tam całe życie, generując ogromne koszty dla gmin. Taka sytuacja
nie jest korzystna ani dla zwierzęcia, ani dla gminy, zachęca natomiast prowadzących schronisko do
działań nieakceptowalnych z punktu widzenia szeroko rozumianej moralności i etyki.
W gospodarstwach domowych wciąż rodzą się psy, które często rozdawane są sąsiadom oraz
rodzinie. Część z tych zwierząt, trafiając na nieodpowiedniego właściciela zostaje porzucona. W efekcie
staje się zwierzęciem bezpańskim, które gmina ma obowiązek umieścić w schronisku. Psy charakteryzują
się ogromnymi zdolnościami reprodukcyjnymi, liczba potencjalnych potomków jednego psa jest często
ilością niewspółmierną dla możliwości niejednego schroniska. Schemat jest rozpisany poniżej.
Jedna suczka w ciągu swojego życia może urodzić nawet 100 szczeniąt (10 lat życia x 10 szczeniąt
rocznie). Zakładając, że połowa z nich (50 psów) zostanie bezdomnymi, a koszt oddania jednego psa do
schroniska (prawny obowiązek samorządu wynikający z ustawy o ochronie zwierząt) to około 2 000 zł.
50 psów x 2000 zł = 100 000 zł wydanych z budżetu na opiekę nad niechcianymi bezpańskimi psami.
Przykład Azy:
Liczba potomków Azy, którzy przyszli na świat w ciągu 9 lat jej życia:
5
5
25+5=30
25+25+4=54
20+25+20+3=68
20+25+20+20+2=87
15+20+20+20+15=90
15+20+20+20+15+10=100
1+5+5+30+54+68+87+90+100=440 psów
Z powyższego wyliczenia wynika, że gdyby każde bezdomne, lub mające możliwość wałęsania się zwierzę
rozmnażało się w tempie (mocno zresztą zaniżonym) prezentowanym w przykładzie Azy, brodzilibyśmy
wśród bezdomnych zwierząt. Dlatego ograniczając możliwość niekontrolowanego rozmnażania się psów i
kotów – w okresie długoterminowym ograniczamy ich liczebność, co w bezpośrednio przełoży się na
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zmniejszenie obciążeń finansowych w gminie na zasadzie – mniejsza ilość bezdomnych psów – mniej
psów objętych opieką gminy.
Niewiele samorządów wie, że schroniska oraz podmioty odławiające zwierzęta nie pozostają do
końca uczciwe względem nich. Niejednokrotnie dochodzi do oszustw, narażających gminę na większe
wydatki, np.:
- wyłapywanie psa i wypuszczanie na terenie gminy ościennej;
- umieszczanie tego samego psa w raportach dla kilku gmin;
- wielokrotne znakowanie mikrochipem tego samego psa;
- wydawanie psów do adopcji bez chipowania i sterylizacji (pomimo konieczności realizacji takiego
zadania, wynikającego z ustawy i zawartych umów);
- wystawianie faktur za dzienny pobyt psa w schronisku, który od dłuższego czasu jest adoptowany lub
nie żyje;
- niekontrolowany rozród psów i kotów w schroniskach (brak sterylizacji mimo warunków umowy);
- utrudnianie adopcji psów, które są opłacane na zasadzie stawek dobowych przez gminę;
Wszystkie te sytuacje prowadzą do wystawiania kolejnych faktur gminom, które z publicznych pieniędzy,
nieświadomie finansują działania nierzetelnych podmiotów.
II.

RODZAJE GMIN
Przez wzgląd na sposób sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, gminy dzielą się na
różne typy. W Polsce dostrzegamy podział na:

1.

gminy posiadające własne schronisko (miejskie, gminne);

2.
gminy korzystające z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt, niebędącego pod
zwierzchnictwem samorządu;
3.
gminy nieposiadające umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
Problem, który został uwidoczniony w rozdziale pierwszym dotyka poszczególne typy gmin w różny
sposób. Rozwiązanie, które proponuje SIO w rozdziale 3. niesie za sobą różne korzyści w zależności od
rodzaju gminy, której dotyczy.
Gminy posiadające własne schronisko dzięki wprowadzeniu akcji powszechnej sterylizacji będą oddawały
do schroniska znikomą ilość zwierząt. Możliwe będzie przyjmowanie psów z innych gmin, które będą
utrzymywać placówkę, z powodu braku możliwości budowy własnej. W tej sytuacji schronisko może
przynosić
dochód
dla
budżetu
gminy.
Gminy korzystające z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt będą oddawały mniejszą ilość zwierząt
do schronisk po wprowadzeniu akcji powszechnej sterylizacji. Wpłynie to realnie na zmniejszenie
wydatków
z
budżetu
na
rzecz
opieki
nad
bezdomnymi
zwierzętami.
Gminy nieposiadające umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt po wprowadzeniu akcji
powszechnej sterylizacji zmniejszą populację niechcianych czworonogów. Uciążliwy problem bezpańskich
psów na ulicach będzie znikomy. Poprzez realizację takich działań na terenie innych gmin, zyska także
możliwość podpisania umowy, ze względu na dostępność wolnych miejsc w schronisku.
III.

SPOSÓB NA OSZCZĘDNOŚĆ

Jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie wydatkowania budżetowych pieniędzy na
bezpańskie zwierzęta jest ograniczenie populacji. Jeśli zwierząt będzie tyle na ile wynosi zapotrzebowanie
wyeliminujemy problem porzucania zwierząt. Jeśli opiekun nie będzie dłużej mógł zajmować się
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zwierzęciem, znajdzie się wielu chętnych by je przygarnąć. Poprzez wprowadzenie powszechnej
sterylizacji zwierząt należących do osób prywatnych we wszystkich gminach, ograniczamy populację, co
rozwiązuje problem bezdomności zwierząt i zbędnego wydatkowania pieniędzy publicznych.
KOSZT JEDNEJ STERYLIZACJI : 170- 180 ZŁ
KOSZT UMIESZCZENIA SZCZENIĄT URODZONYCH PRZEZ JEDNĄ SUCZKĘ W
SCHRONISKU TO NAWET: 50 psów x 2 000 zł = 100 000 zł
Kwota 170- 180 zł to uśredniona cena zabiegu sterylizacji średniej suczki. Stawki są różne,
najlepszym rozwiązaniem jest rozesłanie zapytania do lokalnych przychodni weterynaryjnych z
prośbą o przekazanie informacji dotyczących cen zabiegów. Niejednokrotnie weterynarze oferują
niższe stawki.
Jak zostało to rozpisane w rozdziale 1.:
wydanie 170 zł na jednego psiaka z terenu gminy umożliwia samorządowi zaoszczędzić nawet
100 000 zł w przyszłości.

Taka kwota może zostać przeznaczona na inne inwestycje, które będą użyteczne dla mieszkańców gminy i
rzeczywiście im potrzebne. Bezpańskie zwierzęta są problemem niechcianym. Każdy właściciel, który
dopuszcza w sposób niekontrolowany do rozmnażania swojego psa potencjalnie obciąża budżet gminy.
Gmina staje w obliczu zwiększonej liczby psów i zmuszana jest do wydania większej kwoty na ten
problem.
Gminy argumentują, że mimo wprowadzenia takiego programu właściciele zwierząt nie chcą ich
sterylizować. Z praktyki działań SIO (o czym więcej w rozdziale 4.) - uświadomienie społeczeństwa w tej
kwestii nie jest trudne, a wśród mieszkańców gminy są wolontariusze chętni działać na rzecz i korzyść
regionu, w którym mieszkają.

IV.

OSZCZĘDNOŚĆ W PRAKTYCE

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich prowadzi akcję powszechnej sterylizacji od początku
istnienia. Dostrzegając prostą zależność pomiędzy wydaną kwotą 170 zł (a nawet mniejszą), a
oszczędnością ogromnych sum, które mogą zostać spożytkowane z korzyścią dla mieszkańców
poszczególnych gmin - wyszliśmy z inicjatywą, która niesie za sobą korzyści dla ludzi i zwierząt.
Nasza akcja sterylizacji, która swoim zasięgiem objęła trzy powiaty woj. dolnośląskiego (dzierżoniowski,
świdnicki, ząbkowicki), dowodzi w jak szybkim tempie można zmniejszyć populację niechcianych zwierząt.
Bazując na referencjach lokalnych gmin (w załączeniu) oraz rekomendacjach schronisk (w
załączeniu) wiemy, że nasze działania dają efekty. W obu placówkach: Schronisko w Uciechowie, oraz
Schronisko AZYL w Dzierżoniowie, z którymi współpracują gminy wymienionych powiatów, liczba psów
zmniejszyła się w ostatnich pięciu latach. Ilość adopcji wzrosła, a liczba porzucanych szczeniąt zmalała o
80%.
Dzięki korzystnej współpracy z gabinetami weterynaryjnymi, SIO może korzystać z niskich cen
zabiegów:
90 zł. – sterylizacja kotki;
50 zł. – kastracja kocura;
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50 zł. do 130 zł. – sterylizacja suczki do 15 kg;
130 zł. do 150 zł. – sterylizacja suczki 15–25 kg;
150 zł. do 170 zł. – sterylizacja suczki 25–40 kg;
170 zł. do 200 zł. – sterylizacja suczki powyżej 40 kg;
50 zł. – kastracja małego psa (do 15 kg);
70 zł. – kastracja średniego psa (15-25 kg);
90 zł. – kastracja dużego psa (25 kg i więcej).
Właściciel suczki, czy kotki mając świadomość, iż sterylizacja niesie za sobą korzyści zdrowotne
chętnie bierze udział w akcji i poddaje swoje zwierzę zabiegowi.
Zalety sterylizacji:
- zapobieganie chorobom, takim jak: nowotwory listwy mlecznej, ropomacicze, ciąże urojone;
- zapewnienie zwierzęciu stabilizacji psychicznej (każda ruja/cieczka sprawia, iż suka/kotka jest
poddenerwowana i niestabilna emocjonalnie, a nierozładowane napięcie seksualne u psów wpływa na ich
agresywność. Spokojniejsze zwierzę nawiązuje też bliższą wieź z właścicielem);
- sprawia, iż suczka/kotka nie rodzi kolejnych szczeniąt/kociąt, powiększając grono zwierząt w
schroniskach, zatem jedna sterylizacja zmniejsza cierpienie kilkudziesięciu psów/kotów w schroniskach.
Skuteczna akcja powszechnej sterylizacji to akcja połączona z edukacją. Bazując na naszych
doświadczeniach wiemy, że trzeba odwiedzić każde gospodarstwo domowe i rozmawiać z każdym
właścicielem psa/kota, by uświadomić mu aspekt ekonomiczny i zdrowotny zabiegu sterylizacji swojego
pupila. SIO w tym celu koordynuje wolontariat i rozpowszechnia materiały edukacyjne, by dotrzeć do
wszystkich czworonogów i ich opiekunów oraz efektywnie przeciwdziałać bezdomności i zbędnym
wydatkom budżetu. Sytuacja lokalnych schronisk jest tego najlepszym przykładem.
Dlaczego suczki i kotki?
Nietrudno obliczyć, że kastracja kocurów, czy psów jest tańszym wariantem. Faktem jest jednak, że to
suczki i kotki rodzą młode. Nawet, jeśli upowszechnimy zwyczaj kastrowania samców, zawsze zostanie
jeden, który może uciec opiekunowi i znaleźć w danej miejscowości suczkę podczas cieczki. Taka suczka
rodzi dziesięć kolejnych niechcianych psów i tak błędne koło się zamyka.
Sterylizując suczkę czy kotkę doprowadzamy do sytuacji, w której rozród jest niemożliwy. Unikamy, więc
problemu, jakim jest późniejsza kontrola nowych właścicieli szczeniąt, czy kociąt. Ponadto sterylizacja
oznacza brak ruj czy cieczek, dzięki czemu samce nie uciekają z domów, a gmina nie odławia ich, jako
bezpańskich.
Sterylizacja samic jest ekonomicznie korzystniejszym rozwiązaniem, wydając ok. 100 zł. na jedną
sterylizację możemy skutecznie zaoszczędzić ok. 100 tys. pieniędzy gminnych, kastrując samce nie
mamy takiej gwarancji.
V.

DOBRE PRAKTYKI

Przykładem realizacji dobrej praktyki, jaką jest wprowadzenie na terenie gminy powszechnej akcji
sterylizacji jest Urząd Gminy w Myszkowie.
Myszków jest gminą, która ma około 33 tysiące mieszkańców. Proste wyliczenia, jakie przygotowali nam
urzędnicy przed i po wprowadzeniu akcji sterylizacji uświadamiają, jak realne oszczędności dają działania
polegające na upowszechnianiu takich praktyk.
Działania edukacyjne w zakresie humanitarnego sposobu ograniczania populacji przez sterylizację i akcję
finansowania w 100 % zabiegów zwierząt osób prywatnych zaczęto wprowadzać w 2012 roku. W ciągu
zaledwie dwóch lat (jak obrazuje tabela) liczba bezdomnych zwierząt spadła o 50 %, a co za tym idzie –
zaoszczędzono dziesiątki tysięcy pieniędzy publicznych.

5

Rok

Ilość bezpańskich
psów

Stawka za psa

Koszty

w schronisku

ogółem

2010*

270 PSÓW

1000 ZŁ

270 000 ZŁ

2011

260 PSÓW

1000 ZŁ

260 000 ZŁ

2012

164 PSY

1000 ZŁ

164 000 ZŁ

2013

153 PSY

1000 ZŁ

153 000 ZŁ

2014

81 PSÓW

1000 ZŁ

81 000 ZŁ

*Zakładając, że koszt oddania 1 psa to 1000 zł (często to kwoty dużo większe).
W Myszkowie PODCZAS TRZECH AKCJI STERYLIZACJI WYDANO KWOTĘ 30 000 ZŁ .
153 PSY - 81 PSÓW =72 PSY
(2013)

(2014)

72 PSY * 1000 ZŁ = 72000 ZŁ
72 00 ZŁ - 30 000 ZŁ =42 000 ZŁ OSZCZĘDNOŚCI W CIĄGU ROKU
VI.

CHIPOWANIE

Aby zwiększyć efektywność działań gminy, polegających na zmniejszaniu populacji bezdomnych
zwierząt i oszczędzaniu pieniędzy publicznych, warto połączyć akcję znakowania psów i kotów ze
sterylizacją. Większość gmin ma w swoich programach dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
zapobieganiu bezdomności akcję bezpłatnego chipowania zwierząt osób prywatnych.
Znakowanie zwierząt czyni ich właścicieli odpowiedzialnymi za nie. Rejestrując psa w bazie o
zasięgu ogólnokrajowym, lub międzynarodowym, możemy unikać sytuacji, w których gmina ponosi opłatę
za opiekę nad bezdomnym psem, który w rzeczywistości ma właściciela. Kontrolujemy wtedy to, czy
samorządy płacą z publicznych pieniędzy za rzeczywiście bezpańskie czworonogi. Podczas trwania
narkozy przy zabiegu sterylizacji, weterynarz może oznakować psa mikrochipem finansowanym przez
gminę z tytułu realizacji programu z ustawy o ochronie zwierząt.
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VII.

PRAWNY ASPEKT REALIZACJI AKCJI

Ustawa o ochronie zwierząt nie daje samorządom możliwości realizacji takiego programu. Nakłada
obowiązek obligatoryjnej sterylizacji i kastracji psów, oraz kotów w schroniskach, a także realizacji innych
zadań, jednak nie jest to sterylizacja czworonogów osób prywatnych. Wykonanie zadań wynikających z
ustawy o ochronie zwierząt jest niezwykle istotne, jednak tylko zmniejszenie ilości bezdomnych psów i
kotów da skuteczny efekt, co pozwoli ograniczyć cierpienie bezdomnych czworonogów w schroniskach, a
oraz zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych z funduszy gminnych, biorąc przykład z gminy Myszków.
Podstawą do rozpoczęcia działań w zakresie powszechnej akcji sterylizacji na terenie gminy jest
wprowadzenie uchwały na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której
zawarty zostanie program finansowania sterylizacji psów i kotów należących do osób prywatnych.
Analiza prawna, wykonana dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich znajduje się w załącznikach.
Kolejnym krokiem jest koordynacja akcji ze strony urzędów gmin. Należy wybrać lecznicę chętną do
współpracy na korzystnych warunkach cenowych, a następnie poinformować społeczność lokalną o
możliwości udziału w akcji.
Jak informować?
Aby skutecznie zmniejszyć populację bezdomnych zwierząt należy dotrzeć do każdego gospodarstwa
domowego. Materiały edukacyjne (ulotki, plakaty), w których zawarta zostanie korzyść wynikająca z
wykonania takiego zabiegu, muszą zostać rozpowszechnione wszystkim opiekunom zwierząt w obrębie
gminy.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż na terenie samorządu lub w okolicy działają organizacje pozarządowe,
których statutowym celem jest ochrona praw zwierząt, można im powierzyć wykonanie tego zadania.
Taką możliwość daje art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
„Art. 19a. 1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej
lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2. (uchylony).
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. Kancelaria Sejmu s. 19/46 201502-20
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić
uwagi dotyczące oferty.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o
powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3
ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000
zł.
7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku
budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3.
7

8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio przepisy art. 16–18 oraz przepisy
wydane na podstawie art. 19.
Jeżeli wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przekracza kwotę 10 000 zł
należy zorganizować otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych, gotowych podjąć
się zadania, a ich statut charakteryzuje je, jako organizacje działające na rzecz ochrony praw zwierząt.
Wzór wniosku, który jest składany przez organizację przystępującą do realizacji zadania w trybie art. 19 a
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czy bierze udział w otwartym konkursie ofert,
znajduje się w załącznikach.
VIII.

ASPEKT ETYCZNY

Sterylizacja to nie tylko oszczędności w funduszach samorządów. Zabieg ten jest jedynym
humanitarnym sposobem, który w tak krótkim czasie prowadzi do znacznego ograniczenia bezdomności
psów i kotów.
W polskich schroniskach przebywają dziesiątki tysięcy czworonogów. Wiele z nich, przez ciągłe
rozmnażanie zwierząt przez prywatne osoby, nigdy nie znajdzie nowych domów. Każdy nowo narodzony
szczeniak odbiera psu ze schroniska szansę na adopcję, a tym samym ograniczenie jego cierpienia.
Zwierzę w zamknięciu nie czuje się szczęśliwe – ma ograniczoną możliwość kontaktu z ludźmi, a
stworzenie więzi z człowiekiem jest jedną z najważniejszych potrzeb psa, nie może też wychodzić na
spacery tak często, jak zwierzęta posiadające właścicieli, a niejednokrotnie przez złą opiekę schronisk jest
ciężko chore i nie otrzyma na czas pomocy lekarskiej. Osoby, które doprowadzają do rozmnażania swojej
suczki/kotki często oddają młode osobom trzecim. Nie kontrolują warunków, w jakie one trafiają, przez co
osoby nieodpowiedzialne nabywają zwierzę. Taki pies może zostać uwięziony na łańcuchu o długości
jednego metra i wegetować na nim przez całe swoje życie. Inne czworonogi mogą zostać porzucone,
kończąc przywiązane do drzewa w lesie, zabite przez samochód, czy znajdując się w schronisku.
Sterylizacja pozwala ograniczyć rozmnażanie psów i kotów, dzięki czemu ograniczamy cierpienie tych
niechcianych, dajemy szansę na domy psom ze schronisk i uniemożliwiamy nabycie zwierząt osobom,
które nie mają szacunku dla żywej istoty.
Zabieg ten niesie tez korzyści dla sterylizowanej suczki, czy kotki, takie jak:
–
ograniczenie ryzyka wystąpienia nowotworów listwy mlecznej, czy innych narządów, a także
ropnego zapalenia macicy;
–
sprawia, że suczka, czy kotka nie przechodzi kolejnych cieczek/ruj i jest spokojniejsza,
stabilniejsza psychicznie, dzięki czemu bardziej przywiązuje się do swojego opiekuna;
–
suki/kotki nie odnoszą obrażeń na ciele, które zadają im samce, zabiegające o zapłodnienie
suki/kotki;
zanika problem ciąż i ruj urojonych;

–

–
u sterylizowanych zwierząt zmniejsza się potrzeba ucieczek i swobodnych wędrówek, dzięki
czemu nie giną one pod kołami samochodów.

IX.

OFERTA STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich swoje działania, polegające na świadomej sterylizacji
suczek i kotek, prowadzi od początku działalności. Stawiamy na efektywną współpracę z samorządami i
edukację społeczeństwa, by „Ustawa o ochronie zwierząt” była stosowana w praktyce, a los czworonogów
w Polsce polepszył się. Niemniej ważna, a może i ważniejsza jest możliwość zaoszczędzenia pieniędzy
publicznych, które mogą zostać wydane na istotniejsze, pozytywne społecznie cele takie jak np.
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finansowanie kolonii dla dzieci z uboższych rodzin.
Dotychczasowe akcje SIO dzięki efektywnej współpracy z samorządami zaowocowały zmniejszeniem
liczby psów w schroniskach i wzrostem liczby adopcji bezpańskich psów i kotów. Gminy mają dziś mniej
bezdomnych psów, których umieszczanie w schroniskach jest finansowane z ich budżetów, z kolei gminy,
nieposiadające umów ze schroniskami, mogą je podpisywać, ponieważ mniejsza liczba psów pozwala na
przejęcie opieki nad nowymi. Najlepszym dowodem na skuteczność naszych działań są referencje
instytucji, z którymi współpracujemy, znajdujące się w załącznikach. Wiedząc, że wprowadzanie wyżej
opisanego programu może przysporzyć pewnych problemów, ze względu na jego innowacyjność, SIO
wychodzi naprzeciw trudnościom, jakie napotykają urzędy gmin. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
może się podjąć realizacji zadania publicznego, jakim jest rozpowszechnianie akcji sterylizacji psów i
kotów należących do osób prywatnych, finansowanego przez urząd gminy. Mamy duże doświadczenie w
rozpowszechnianiu takiej akcji, dlatego gmina może liczyć na rzetelne i uczciwe zrealizowanie programu z
naszej strony.
SIO może podjąć się takich działań, jakie realizowało dotychczas, czyli:
- złożenia wniosku o powierzenie realizacji zadania publicznego z dokładnym wyliczeniem przeznaczenia
kwoty finansowania lub dofinansowania z gminy;
- negocjacji korzystnych stawek za zabiegi w lokalnych gabinetach weterynaryjnych, aby w akcji wzięło
udział jak najwięcej opiekunów suczek i kotek;
- prowadzenie działań edukacyjnych, przekonujących mieszkańców do korzystania z akcji przy pomocy
lokalnych ochotników;
- propagowanie akcji z terenu danej gminy na stronie internetowej Stowarzyszenia;
- ogólne koordynowanie akcji polegające na wspieraniu działań wolontariatu reklamującego inicjatywę, a
także umawianie zabiegów w lecznicach, kontakt z uczestnikami akcji i inne potrzebne działania.
Chcemy współdziałać ze wszystkimi gminami w Polsce, w celu zmniejszenia populacji zwierząt
niechcianych i oszczędzania wydatkowane na schroniska pieniądze publiczne. Nie dążymy do zamykania
schronisk. Chcemy jednak ukrócić proceder oszustw, jakich dopuszczają się podmioty, współrealizujące z
gminami program wynikający z ustawy o ochronie zwierząt i propagować działania placówek, które są
wzorem do naśladowania (promują adopcje, sterylizują podopiecznych, działają wespół z wolontariatem,
dbają o dobro czworonogów). Możemy pomóc realizować działania polegające na dbaniu o dobro zwierząt
na terenie gminy, ale chcemy też dbać o dobro ludzi. Fundusze, które urzędy przeznaczają na
niekończący się problem bezpańskich zwierząt są ogromne, a można z ich pomocą realizować inne
inicjatywy – remonty dróg, finansowanie kolonii dla dzieci, czy budowy placów zabaw. W przypadku
zainteresowania urzędu gminy powierzeniem realizacji zadania publicznego, jakim jest prowadzenie akcji
powszechnej sterylizacji psów i kotów prywatnych, finansowanego przez gminę, SIO pozostaje otwarte na
współpracę i udzieli wszelkich informacji.
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul Piastowska 41A/1,
58-260 Bielawa
KRS 0000494828
REGON 022342692
NIP 882 211 95 76
tel. 669 969 106, 798 550 570, 519 695 509
kontakt@inicjatywyobywatelskie.info
www.inicjatywyobywatelskie.info
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