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UCHWALA Nr XXII1209/13

RADY Gminy w Czarnej

z dnia 12 marca20l3r.

w sprawie przyjgcia programu opieki nad zwierzEtami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnoSci zwierz4t na terenie gminy Czarna w 2013 r.

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l ze zm.) oraz art. 1la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), po zasiggnigciu

wymaganych opinii:
- PowiatowegoLekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych,
- Spolecznego"Towarzystwa Opieki nad Zwierzqtami w Sanoku,

- Kola lowieckiego 212 OHZ Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne,
- Kol'o lowieckie ,,Zbik" Ustrzyki Dolne,
- Koto lowieckie 216 NadleSnictwo Lutowiska
- Kolo lowieckie o,Gawra" Lutowiska

Rada Gminy w Czarnej

Uchwala, co nastgPuje:

$l
Okresla sig ,,Program opieki nad zwierugtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci

zwierzqt na terenie Gminy Czarna w 2013 r." w brzmieniu okreSlonym w zalqczniku nr I do

uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.

$3
Uchwala wchodzi w Zyciepo uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Woj ew6dztwa Podkarpackicgo .

Biel6w
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$8-?10 CZA;tlilA Zalqcznik do uchwaly Nr XXII/209/13
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 12 marcaZ}l3 r.

Ftozdzial 1 . POSTANOWIENIA OGOLNE

$ r.
Ilekroi w uchwale jest mowa o:

l) ,,UrzEdzie" - nale?y przez to rozumie(Uruqd Gminy w Czarnej,
2) ,,OSrodku Adopcyjnym" - nalely przez to rozumiei Przytulisko dla Bezdomnych

Zwierzqt w Sanoku przy ul. Przemyskiej 24,prowadzoneprzez Spoleczne Towarzystwo
Opieki nadZwierzgtami w Sanoku ul. Kochanowskiego 25,

3) ,,Gabinecie weterynaryjnym" - nale?y przez to rozumied P. Szymona Skibg
prowadzqcego dzialalnoS6 gospodarcz4pod nazwE: ,,Uslugi weterynaryjne ,,SKIWET"
lekarz weterynarii Szymon Skiba, 38-7 1 0 Czama G6ma 72",

4) gospodarstwie rolnym - nale2y przez to rozumie6 gospodarstwo prowadzone przez
Piotra N6zkg w Zlobku nr 23, gmina Czarna,

5) domu tymczasowym - nale?y przez to rozumie6 osobg frzyczn4, kl6ra bgdzie
opiekowala sig psem lub kotem do czasu zaadoptowania zwierzqcia lub oddania do

,,OSrodka Adopcyjnego",
6) ,,Firmie" - nale?y przez to rozumie6 P. Agnieszkg Naroznowsk4 prowadzqcq

dzialalnoSd gospodarcz4 pod nazwq: Uslugi Techniczno-Weterynaryjne ,,Arka-Wet"
Naroznowska Agnieszka w PrzemySlu ul. Sybirak6w 3411,

7) ,,Programie" - nale?y przez to rozumiei ,,Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomno3ci zwieru1t na terenie Gminy Czarna w 2013 r."

$2.
1. Program realizuje:
a)Urzqd,
b),,OSrodek Adopcyjny",
c) oryanizacjepozaruqdowe, kt6rych celem statutowym jest ochronazwierzqt, wsp6lpracuj4ce
zUrzgdem Gminy w Czarnej,
d) samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i dzialalnoSci gospodarczej wUrzgdzie.

2. Koordynatorem Programu jest W6jt Gminy.

R:ozdzial2. CEL I ZADANIA PROGRAMU

$3.
1. Cele i zadania Programu realizowane bgd4 nastgpuj4co:
1) w zakresie zapewnienie opieki bezdomnym zwienEtompopruez;

a) zapewnienie miejsca w,,OSrodku Adopcyjnym",
b) zapewnienie miejsca w domu tymczasowym,
c) zapewnienie miejsce dla zwierz1t gospodarskich w gospodarstwie rolnym,
d) zapewnienie opieki zwterzgtom bezdomnym w gabinecie weterynaryjnym,

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno Zyjqcymi, w tym ich dokarmianie realizuj4:

l)Uruqdpoprzez;
a) zakup i wydawanie karmy spolecznym opiekunom (karmicielom) kot6w wolno Zyj1cych
wpisanym na listg opiekun6w zwieruqt,
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b) dokarmianie odbyrva6 sig bgdzie w ramach wolontariatu,
c) opieka weterynaryjna sprawowan a bEdzie przez gabinet weterynaryjny

3. Odlawianie bezdomny ch zwierzg.realizowane bgdzie przez:

1) pracownika Urzgdu oraz gabinet weterynaryjny, z k16rym W6jt Gminy zawarl umowg

w tym zakresie,
2),,OSrodek Adopcyjny" STONZ w Sanoku,

4. Odlawiane bgd4 zwierzgta bezdomne w szczeg6lnoSci psy: chore, wychudzone, bl4kaj4ce

sig, szczenne suki oraz suki z mlodymi, zwierzgta stanowi4ce zagrohenie dla ludzi i zwierz4t,
kt6re pogryzly czlowieka. Odlowione zviengta bgd4 umieszczone w ,,OSrodku Adopcyjnym"
lub domu fymczasowym.

5. Obligatoryjnp sterylizacja/kastracja zwierz1t bezdomnych odlowionych na terenie gminy

Czarna bgdzie prowadzona przez gabinet weterynaryjny jeZeli nie bgdzie przeciwwskazah do

wykonania takiego zabiegu zewzglgduna stan zdrowia zwierzgcia lub wiek.

6. JeLeli odlowiony bezdomne zwierzE znaldne dom na terenie gminy.Czarna sterylizacja
/kastracj a bEdzie przeprowad zona po uzgodnieniu z nowym wlaScicielem.

7. Jeaeli odlowione bezdomne zwierzE zostanie przekazane do ,,OSrodka Adopcyjnego" przed

wykonaniem zabiegu sterylizacjilkastracji, IJrz1d pokryje koszty zabiegu po wystawieniu
faktury/rachunku przez ,,OSrodek Adopcyjny" lub gabinet weterynaryjny, kt6ry dokonal

zabiegu i z kt6rym,,OSrodek Adopcyjny" ma podpisan4 umowg.

8. O dofinansowanie do sterylizacji/kastracji swoich zwierz4t w wysokoSci do 30 % koszt6w

zabiegu mog? ubiega6 sig mieszkaricy gminy, kl6rzy korzystaj4 z pomocy spolecznej.

9. Poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnychzvierzqt prowadzi pracownik Urzgdu zatrudniony

na samodzielnym stanowisku ds. rolnictwa i dzialalnoSci gospodarczej, odpowiedzialny za

ochrong zwier z4t, p opr zezi
a) wsp6lpracQ z organrzacjanri pozaru1dowymi, kt6rych celem statutowym jest ochrona

zwterz4t,
b) umieszczanie oglos zefi nastronie internetowej gminy,
c) informowanie na tablicach ogloszeri w calej gminie o mo2liwoSci adopcji psa lub kota,

d) oglaszanie odpowiednich informacji na stronie internetowej OSrodka Adopcyjnego.

10. Usypianie Slepych miot6w zwierz1t - realizowane bgdzie przez gabinet weterynaryjny,
z kt6rym Gmina zawar\a uryrowg:

a) w pierwszej kolejnoSci bgd4 usypiane Slepe mioty bezdomnych zwierz4t (suk i kotek),

b) pozostale Slepe mioty zwierzg. maj4cych wlaSciciela - mieszkarica Gminy Czarna - bedq

usypiane pod warunkiem,2e wla5ciciel dokonania sterylizacji suki lub kotki,
c) gmina pokryje czESC koszt6w sterylizacji ze Srodk6w programu.

ll. Zwierzgta gospodarskie czasowo odebrane wlaScicielom za traktowanie ich niezgodne
zprzepisami ustawy zostan4 przekazanie do gospodarstwa rolnego.

12. W ramach zapewnienia calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdaneh
drogowych zudzialemzwierzqtpierwsz4 pomoc bgdzie Swiadczyl Gabinet weterynaryjny,
jezeli po udzieleniu pierwszej pomocy zvmerzg bgdzie wymagalo calodobowej opieki to

zostanie priekazane do Firmy.



PtozdziaN 3. FINANSOWANIE PROGRAMU

$4
l. Program bgdzie realizowany ze Srodk6w finansowych z budZetu Gminy Czarna w kwocie

zarezerwowanej na 2013 rok w wysokoSci 2000 Aotych.

2. Srodki, o kt6rych mowa w ust. 1, bgd4 wydatkowane w nastgpuj4cy spos6b:

a) sterylizacja albo kastracja bezdomnychzwierzqt - 500 zl,
b) dofinansowanie do koszt6w sterylizacji i kastracji zwierzqt - 300 zN,

c) usypianie Slepych miot6w - I50 zl,
d) odtawianie bezdomny ch zwieruqt - 300 zL,

e) dokarmianie bezdomnych zireruqt-2ll zl,
f) zapewnienie opieki, o kt6rym mowa w $ 3 pkt 11, 12,13, - 550 zl,

3. Zaplanowane Srodki finansowenarealizacjg,,Progtamu" mog4ulec przesunigciom.

4. Bezdomny pies stwarzajqcy zagoaenie, dla kt6rego nie zostanie znaleziony wlaSciciel,

zostanie przekazany do ,,OSrodka Adopcyjnego", jezeli bEdzie wolne miejsce. Szacowany

koszt okolo 1000 zl, za odlowienie i przewiezieniebgdzie pokryty przez zmniejszenie Srodk6w

okreSlonych w ust. 2.

PRZI.)W ICZACY


