
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX.344.2014 

RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sieniawa w 2014 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, 

tekst jedn. poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Miejska w Sieniawie uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie miasta i gminy Sieniawa w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Sieniawie 

 

 

Danuta Król 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 marca 2014 r.

Poz. 923



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.344.2014 

Rady Miejskiej w Sieniawie 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Sieniawa w 2014 roku. 

Podstawa prawna do działań Gminy: 

• Ustawa z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 

zm.); 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.). 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów oraz zwierząt 

gospodarskich. 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1. Gminie – zależy przez to rozumieć Gminę Sieniawa; 

2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, jednostkę organizacyjną, przy 

pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa wykonuje zadania; 

3. Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieniawa oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Sieniawa; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

7) podejmowanie prób umieszczania psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi polega na: 

1. ustaleniu miejsca ( w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące; 

2. dokarmianiu poprzez zakupienie karmy i zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

3. w uzasadnionych przypadkach wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów. 

Powyższe zadania będą realizowane przez pracowników Referatu Rozwoju i Gospodarki Gruntami 

Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa poprzez współprace z mieszkańcami Gminy Sieniawa czującymi potrzebę 

opieki nad zwierzętami oraz w uzasadnionych przypadkach z lekarzem weterynarii o którym mowa 

w § 5 niniejszego programu. 

§ 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich pod opiekę 

mieszkańcom gminy prowadzi Urząd Miasta i Gminy Sieniawa we współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym 

„Eskulap” w Nowej Sarzynie (tj. prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, 

umieszczając zdjęcia i informacje dotyczące bezpańskich zwierząt na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy Sieniawa /www.sieniawa.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach). 
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§ 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym „Eskulap” w Nowej 

Sarzynie reprezentowanym przez P. Jerzego Sulikowskiego. 

§ 6. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Edwarda Ochab zam. Rudka, 37-530 Sieniawa, spełniające 

odpowiednie warunki sanitarno-bytowe, określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) w celu 

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy. 

§ 7. Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Sieniawa w 2014 roku na podstawie umowy 

prowadzić będzie Gabinet Weterynaryjny „Eskulap” w Nowej Sarzynie reprezentowany przez P. Jerzego 

Sulikowskiego. Zakres wykonywanych usług obejmować będzie: 

1. Przeprowadzanie badań ogólnego stanu zdrowia psów i kotów; 

2. Szczepienia przeciw wściekliźnie; 

3. Sterylizację lub kastrację psów i kotów; 

4. Wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane są zwierzęta i ich leczenie; 

5. Opiekę nad zwierzętami poddanymi kwarantannie; 

6. Udział w akcjach związanych z potencjalnym zagrożeniem stwarzanym przez zwierzęta na terenie 

Gminy; 

7. Usypianie ślepych miotów; 

8. Inne działania, które okażą się niezbędne w ramach realizacji „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieniawa w 2014 roku.” 

§ 8. Dodatkowe działania prowadzone przez Urząd w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Sieniawa oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi polegać będą na: 

1. Propagowanie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania; 

2. Umieszczanie na tablicy ogłoszeń informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach; 

3. Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów. 

§ 9. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Sieniawa na rok 2014 w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na: 

Lp. 
Jednostka 

realizująca 

Środki 

finansowe 
Realizowane zadania 

1.  

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy 

Sieniawa 

 

6 000,00 zł 

 - opieka nad zwierzętami domowymi; 

 - opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

 - poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 - działania informacyjno - edukacyjne 

 

 

 

 

14 000,00 zł 

 - przeprowadzanie zabiegów sterylizacji/kastracji i usypiania 

ślepych miotów; 

 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

 - zapewnienie miejsca i opieka dla zwierząt gospodarskich 

w gospodarstwie rolnym; 

 - szczepienia przeciwko wściekliźnie i przeprowadzanie badań 

ogólnego stanu zdrowia bezdomnych zwierząt 

 z terenu Gminy 

§ 10. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. poz. 759 z późn. zm.). 
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