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Uchwała nr XXX V/l 8/2013

Rada Gminy Bodzechów

z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów w 2013 r.".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 a ust 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106. póz. 1002 z późn. zm.) po
zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza weterynarii oraz zasięgnięciu opinii
przedstawiciela Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Ostrowcu Św„ - Stowarzyszenia
„Animals" oraz Zarządców Obwodów Łowieckich „Dudek" w Ostrowcu Św. i „Dzik" w
Ćmielowie,

Rada Gminy Bodzechów uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów w 2013 r.'", stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 3. uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów
oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowe Urzędu Gminy.

§ 4. Uchwała obowiązuje w okresie od l kwietnia 2013r. do 31 marca 2014 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem l kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Ćwik



Załącznik do uchwały N,r XXXV/18/2012 r.

Rady Gminy Bodzechów

i dnia 12 marca 2013 r.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów

w 2013 r."

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Program obejmuje zapobieganie bezdomności psów i kotów z terenu Gminy Bodzechów
oraz rodzaje opieki na zwierzętami bezdomnymi.

§ 2. Strategicznym celem programu jest propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości
zwierząt domowych poprzez prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych oraz
usypianie ślepych miotów.

§ 3. Rada gminy uchwalając coroczny budżet będzie zapewniać w nim środki finansowe na
realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.

II. Cele i Wykonawcy Programu

§ 4. Ogólne działania Gminy w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt
domowych polegają na realizacji następujących celów:

1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bodzechów
poprzez sterylizację i kastrację.

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Bodzechów oraz
wprowadzenie mechanizmów zachęcających mieszkańców do dokonywania
adopcji zwierząt.

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Bodzechów ze strony zagrożeń
powodowanych przez bezdomne zwierzęta.

4) edukacja mieszkańców Gminy Bodzechów w zakresie zasad humanitarnego
traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych.

5) egzekwowanie przepisów prawa .



§ 5. 1. Wykonawcami Programu są:

1) organizacje społeczne, stowarzyszenia , fundacje - których statutowym celem
działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

2) Policja poprzez egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także innych
obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach i w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy.

3) Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Szewnie
ul.Armii Ludowej 3, 27-400 Ostrowiec Św.

4) schronisko dla bezdomnych zwierząt ZUO „Janik" Sp. z o.o. z/s Janik ul.
Borowska l, 27-415 Kunów

2. Funkcję Koordynatora działań w ramach Programu pełni Referat Obywatelsko -
Gospodarczy Urzędu Gminy Bodzechów współpracujący z organami Inspekcji
Weterynaryjnej oraz z lekarzem weterynarii w Szewnie - (lek. wet. Andrzej Zdyb,
lek. wet. Stanisław Mroczek - Lecznica weterynaryjna z/s w Szewnie ul. Langiewicza
50, 27-400 Ostrowiec Św.)

Hl.Szczegółowe formy przeciwdziałania bezdomności psów na terenie Gminy
Bodzechów

§ 6.1. Zapobieganie bezdomności zwierząt polega na:

1) edukacji mieszkańców - kampanie edukacyjne adresowane do mieszkańców w
zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków wobec nich,
zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia
do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska w/w zagadnień
(współpraca z organizacjami pozarządowymi których statutowym celem jest
przeciwdziłaniae bezdomności zwierząt, z Inspekcją Weterynaryjną, udział w
zajęciach lekcyjnych,)

2) wprowadzaniu mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli zwierząt do
wykonywania adopcji zwierząt - m.in. dofinansowanie do sterylizacji i kastracji
psów i kotów bezpańskich, które przybłąkały się i zostały zaadoptowane przez
potencjalnych opiekunów - po wcześniejszym podpisaniu umowy adopcyjnej (na
podstawie warunków określonych w odrębnym regulaminie). Psy oddane do
adopcji będą rejestrowane.

3) wprowadzaniu mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli zwierząt do
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji - m.in. dofinansowanie do



sterylizacji i kastracji psów i kotów które posiadają właścicieli (na podstawie
warunków określonych w odrębnym regulaminie)

4) przeprowadzaniu wyłapywania bezdomnych zwierząt zwierzęta będą
wyłapywane przez przeszkolonych pracowników Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Szewnie ul.Armii Ludowej 3, 27-
400 Ostrowiec Św, w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla życia i
zdrowia zwierząt oraz nie zadający im bólu i cierpienia. Zwierzęta wyłapywane
będą za pomocą specjalistycznego sprzętu.

5) egzekwowaniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach przy udziale Policji.

6) usypianiu ślepych miotów, w tym finansowanie kosztów związanych z
usypianiem ślepych miotów psów i kotów posiadających właścicieli oraz
przeprowadzenie sterylizacji kotki lub suki, której miot będzie uśpiony

2. W zakresie zapobiegania bezdomności kotów gmina planuje:
1) szukanie nowych właścicieli,
2) sterylizację i kastrację,
3) opieka nad bezdomnymi kotami w szczególności w okresach niekorzystnych

warunków atmosferycznych,
4) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego taktowania kotów,
5) egzekwowanie przepisów prawa zawartych w ustawie o ochronie zwierząt oraz

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

3. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych będą wykonywane na terenie
lecznicy z którą Gmina zawarła stosowną umowę (lecznica będzie miejscem
rekonwalescencji).

IV.Działania edukacyjne prowadzone w ramach programu

§ 7. Działania edukacyjne prowadzone w ramach programu obejmować będą :

1) promowanie świadomego nabywania zwierzęcia, poprzedzonego możliwością
zapewnienia odpowiedniej opieki

2) zapobieganie zjawisku pseudohodowli jako źródła niekontrolowanego
rozmnażania zwierząt oraz ograniczenie handlu psami z tych hodowli

3) wyrażanie sprzeciwu wobec osób źle traktujących zwierzęta
4) piętnowanie porzucania zwierząt
5) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych

§ 8. Działania edukacyjne prowadzone będą poprzez:

1) stronę internetową Urzędu Gminy Bodzechów
2) materiały edukacyjne w postaci broszur, ulotek, plakatów



3) informacje zamieszczane w prasie lokalnej
4) współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony

zwierząt

V, Szczegółowy plan działania w przypadku zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia

§ 9. Zbieranie bezdomnych psów będzie miało charakter stały - po każdym zgłoszeniu i
prowadzone będzie przez przeszkolonych pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Szewnie ul.Armii Ludowej 3. 27-400 Ostrowiec Św po
każdym j ednorazowym zgło szeni u.

§ 10. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt i nie
będzie zadawał im cierpienia (pętle, widły zaporowe, chwytaki siatkowe, klatki do
umieszczania złapanych zwierząt, ubranie ochronne dla rakarzy).

§ 11. Zwierzętom zostanie zapewniona opieka weterynaryjna, w tym badania ogólnego stanu
zdrowia, obserwacja w kierunku wścieklizny, leczenie, zapewnienie pobytu i utrzymania
zwierząt w czasie obserwacji lub leczenia, uśmiercanie bezdomnych zwierząt w koniecznych,
prawnie uzasadnionych przypadkach, usypianie ślepych miotów, kastracja i sterylizacja.

§ 12. Do czasu odebrania przez schronisko zwierzęta będą przetrzymywane w kojcach na
terenie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Szewnie ul.Armii
Ludowej 3, 27-400 Ostrowiec Św

§ 13. Wyłapane na terenie Gminy zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku ZUO „Janik"
Sp. z o.o. z/s Janik ul/Borowska 1. 27-415 Kunów. Schronisko będzie wypełniać zadania
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

§ 14. W przypadkach gdy nie będzie wolnego miejsca w schronisku, a zwierzę będzie stanowiło
poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, zostanie ono odłowione i będzie przetrzymywane
w kojcu na terenie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Szewnie
ul.Armii Ludowej 3, 27-400 Ostrowiec Św - do czasu znalezienia mu miejsca w schronisku.

§ 15. Gmina uruchomi całodobowo - punkt ds. interwencji w sprawie zapewnienia
bezdomnym zwierzętom opieki , w tym udzielanie pomocy w wypadkach itp. - (lek. wet.
Andrzej Zdyb, lek. wet. Stanisław Mroczek - Lecznica weterynaryjna z/s w Szewnie ul.
Langiewicza 50, 27-400 Ostrowiec Św.)

§ 16.1. Gmina przekaże pod opiekę zwierzę gospodarskie które zostało odebrane
właścicielowi w wyniku znęcania się lub w przypadku choroby lub śmierci właściciela na
podstawie decyzji Wójta gospodarstwu rolnemu w miejscowości Szwarszowice 26 gm.
Bodzechów

2. Kosztami związanymi z transportem i utrzymaniem oraz leczeniem zwierzęcia obciąża
się dotychczasowego właściciela lub opiekuna.



VI.Postępowanie w przypadku zwierząt agresywnych, rannych lub chorych w
przypadku pokąsania lub pogryzienia przez zwierzę oraz w innych
przypadkach

§17. W przypadku bezdomnych zwierząt agresywnych najeży :

1) powiadomić Policję, Koła Łowieckie, Lekarza Weterynarii - który będzie oceniał o
agresywności zwierzęcia

2) unieszkodliwić zwierzę agresywne poprzez odłowienie, użycie broni Palmera
3) w ostateczności odstrzelić i zutylizować

§ 18. W przypadku bezdomnego zwierzęcia chorego lub rannego należy:

1) odłowić zwierzę, przywieźć do lekarza weterynarii i izolować
2) powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii
3) leczyć i po wykluczeniu choroby zakaźnej przekazać do schroniska
4) w przypadku potwierdzenia choroby zakaźnej dokonać eutanazji oraz utylizacji

§ 19. W przypadku pokąsania człowieka przez bezdomne zwierzę należy:

1) zorganizować odłowienie zwierzęcia, przywieźć do lekarza weterynarii i izolować
2) powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego Inspektora

Sanitarnego
3) zarządzić obserwację zwierzęcia
4) w przypadku choroby zakaźnej dalsze postępowanie prowadzić będzie Powiatowy

Lekarz Weterynarii, a w przypadku wykluczenia choroby następuje przekazanie
zwierzęcia do schroniska

§ 20 . W przypadku wypadku drogowego z. udziałem zwierzęcia bezdomnego należy:

1) zorganizować odłowienie zwierzęcia
2) przywieźć do lekarza weterynarii
3) poddać zwierzę leczeniu lub eutanazji w uzasadnionych przypadkach
4) po wyleczeniu oddać do schroniska lub w przypadku eutanazji do utylizacji

VII. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu

§ 21. Koszty związane z wyłapywaniem i umieszczeniem w schronisku bezdomnych zwierząt

Przewiduje się wyłapanie i umieszczenie w schronisku 8 sztuk psów, a koszty z tym zwiane
przedstawiają się następująco:



1) koszt wyłapania i umieszczenia w schronisku to około 14.400,00 zł (l sztuka - 1800
zł)

§ 22. Koszty związane z obsługą weterynaryjną :

1) koszty usypiania ślepych miotów - 5 sztuk rocznie x 105 z! - 525 zł /rok
2) koszty kastracji i sterylizacji - 15 sztuk (5 sztuk samców - 60zł i 10 sztuk samic

180zł)- łącznie 2100 zł
3) usługi weterynaryjne 3.000,00 zł (leczenie, obserwacja, opieka i utrzymanie w czasie

leczenia lub obserwacji i eutanazja w koniecznych prawnie uzasadnionych
przypadkach) .

§ 23. Koszty związane z utylizacją zwłok zwierzęcych:

1) Koszty przewidziane na 4.000,00 zł

§ 24. Całkowity szacunkowy koszt realizacji Programu kształtuje się w wysokości 24.025,00
zł

§ 24.1. Na realizację zadań Programu w 2013 r. gmina zabezpieczyła środki w kwocie
25000,00 zł brutto.

2. W budżecie Gminy na rok 2014 zabezpieczone zostaną pozostałe środki finansowe
niezbędne na realizację Programu.

Przewodniczący Mady Gminy

ftW
Wtadstawa Ćwik



Uzasadnienie

Przepis art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr
106, póz. 1002 z późn. zm.)- stanowi że gmina ma obowiązek zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom.

Stosownie do art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt rada Gminy wypełniając obowiązek, o
którym mowa w art. 11 ust. l w/w ustawy, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31
marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.

Program obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt.

Program został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami w Ostrowcu Św.. - Stowarzyszenie ..Animals" oraz Zarządców Obwodów
Łowieckich „Dudek" w Ostrowcu Św. i „Dzik" w Ćmielowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Ćwik


