
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/330/14 

RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594) 

oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013. 856) po zasięgnięciu opinii 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ropczycach, Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt 

w Rzeszowie oraz Koła Łowieckiego „Jedność”, 

Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwala, co następuje: 

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

w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sędziszowie Młp. 

 

 

Tadeusz Hulek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 kwietnia 2014 r.

Poz. 1203



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/330/14 

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 

z dnia 27 marca 2014 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

W GMINIE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI NA ROK 2014 

Rozdział 1. 

Cele programu i ogólne założenia 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zwany dalej 

,,Programem’’ ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie właściwej 

opieki bezdomnym zwierzętom domowym (w szczególności psom, kotom) oraz zwierzętom gospodarskim 

przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Sędziszów Małopolski. 

§ 2. Pod pojęciem ,,zwierzęta bezdomne’’ rozumie się 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. 

§ 3. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013. 856) w Gminie Sędziszów Małopolski realizowane jest poprzez: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt domowych, w tym interwencyjne, 

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną kastrację i sterylizację w schroniskach 

dla zwierząt, 

5) poszukiwanie nowych 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 przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

9) znakowanie zwierząt - tatuowanie lub czipowanie psów w celu ich zidentyfikowania 

10) edukację mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w zakresie opieki nad zwierzętami, 

Rozdział 2. 

Realizatorzy programu 

§ 4. ,,Program’’ jest realizowany przez Gminę Sędziszów Małopolski przy współpracy z organizacjami 

społecznymi, których statutowy cel to przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, policją poprzez egzekwowanie 

przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, inspekcją weterynaryjną, instytucjami oświaty i kultury 

poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów 

zapobiegania ich bezdomności. 

Rozdział 3. 

Sposoby realizacji celów i założeń programu 

§ 5. Gmina Sędziszów Małopolski ma podpisaną umowę z Przychodnią Weterynaryjną „Mustang”- 

Dominik Rachwał, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce z dnia 01.03.2014 r., na podstawie której Gmina 

Sędziszów Małopolski ma zapewnione odławianie, przyjmowanie, utrzymywanie i opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi w schronisku „Przytul psiaka” przy ul. Polnej w Ropczycach z terenu Gminy Sędziszów 

Małopolski. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez: 
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1) zakup oraz wydawanie karmy zarządcom i administratorom nieruchomości na terenie których przebywają 

wolno żyjące koty, 

2) współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi. 

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy Sędziszów Małopolski jest realizowane 

przez schronisko „Przytul psiaka” przy ul. Polnej w Ropczycach poprzez: 

1) interwencyjne odławianie na podstawie zgłoszeń przez pracowników tut. Urzędu o błąkających się bez 

opieki zwierzętach, 

2) umieszczanie odłowionych zwierząt domowych w schronisku „Przytul psiaka” przy ul. Polnej 

w Ropczycach, a w przypadku zwierząt rannych i chorych w Przychodni Weterynaryjnej „Mustang”- 

Dominik Rachwał, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce. 

§ 8. 1. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt jest realizowana w schronisku dla 

zwierząt „Przytul psiaka” przy ul. Polnej w Ropczycach na podstawie umowy z dnia 01.03.2014 r. 

2. Zabiegom, o których mowa w ust.1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od ich umieszczenia 

w schronisku lub lecznicy z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) schronisko dla zwierząt „Przytul psiaka” przy ul. Polnej w Ropczycach na podstawie umowy z dnia 

01.03.2014 r. 

2) organizacje pozarządowe prowadzące akcje adopcyjne i promocyjne, 

§ 10. W uzasadnionych przypadkach usypianie ślepych miotów dokonywane będzie w schronisku dla 

zwierząt „Przytul psiaka” przy ul. Polnej w Ropczycach na podstawie umowy z dnia 01.03.2014 r. 

§ 11. Bezdomne i niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielowi 

i przekazywane do gospodarstwa rolnego Teresa Ochał Krzywa 45, 39-120 Sędziszów Małopolski na 

podstawie stosownego porozumienia. 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt w granicach administracyjnych Gminy Sędziszów Małopolski realizowane będzie przez Przychodnię 

Weterynaryjną „Mustang”- Dominik Rachwał, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce na podstawie umowy z dnia 

01.03.2014 r. 

§ 13. Edukacja społeczeństwa gminy Sędziszów Małopolski w zakresie humanitarnego traktowania 

zwierząt domowych i sposobów zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez: 

1) włączanie nauczycieli do propagowania treści programowych dotyczących zagadnień związanych 

z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, promowanie prawidłowych 

postaw zachowań w stosunku do zwierząt, 

2) promowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, policją, 

osobami prawnymi i fizycznymi: akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności, praw i obowiązków 

wynikających z faktu posiadania zwierząt oraz działań określonych w niniejszym programie, 

3) rozpropagowanie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt w jednostkach 

oświatowych. 

Rozdział 4. 

Koszt realizacji programu 

§ 14. 1. Orientacyjny koszt realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 wynoszą: 

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy – 40 000 zł 

- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie – 500 zł 

- ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną kastrację i sterylizację w schronisku dla 

zwierząt – 2 000 zł 

- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 1 000 zł 
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- usypianie ślepych miotów – 300 zł 

- zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z ich wyżywieniem – 1 000 zł 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

4 400 zł 

- edukacja mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w zakresie opieki nad zwierzętami – 800 zł 

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu są zabezpieczone w budżecie Gminy 

Sędziszów Małopolski na rok 2014 i wynoszą 50 000 zł. 

3. Należności za wykonane usługi wynikające z realizacji Programu zostaną uregulowane po przedłożeniu 

faktury lub rachunku i zatwierdzeniu przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim 

4. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do wskazanego 

gospodarstwa, ich leczenia oraz utrzymywania pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela na 

konto tut. Urzędu. 
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