
RADA GMINY
WŁOCŁAWEK

UCHWAŁA NR XIV/113/16

RADY GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 póz. 1515 ze zmianami: póz. 1890) oraz art. l la

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. póz.

856 ze zmianami: z 2014 r. póz. 1794, z 2015 r. póz. 266),

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2016 rok" stanowiący załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie

w BIP oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady GminwjWoefawek
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Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. póz. 856 ze zm.)

o ochronie zwierząt w art. 11 a zobowiązuje rady gmin do określania w drodze uchwały,

corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki

bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. l w/w ustawy.

Uchwalenie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2016

rok", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację

takich zadań jak:

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/ 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. Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt.

W Programie wskazano realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków

finansowych planowanych na ich realizację.

Z uwagi na brak zainteresowania ze strony okolicznych schronisk dla bezdomnych zwierząt

podpisaniem umowy z gminą, miejscem umieszczenia odłowionego zwierzęcia jest

Schronisko dla bezdomnych zwierząt domowych „PRZYJACIEL" w Kotliskach.

Projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi

Weterynarii we Włocławku, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we

Włocławku, zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy. Podmioty

te wydały pozytywne opinie o projekcie Programu.

Projekt Programu został także umieszczony na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

wraz z zaproszeniem do konsultacji jego treści przez organizacje społeczne, których

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na terenie gminy, i
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Załącznik do

UchwałyNrXIV/113/16

Rady Gminy Włocławek

z dnia 30 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2016 rok

§ 1. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2016 rok ma na celu:

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Włocławek;

2. zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów;

3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Włocławek.

§ 2. Program ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, w szczególności psów

i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy.

§ 3. Gmina za pośrednictwem Sołtysów poszczególnych sołectw zapewni dokarmianie

wolnożyjącym kotom. Z uwagi na fakt, iż gmina Włocławek jest gminą typowo wiejską,

problem wolnożyjących kotów nie jest zbyt nasilony. W przypadku pojawienia się

wolnożyjących kotów, Sołtysi będą zgłaszać ten fakt, w Urzędzie Gminy Włocławek.

Pracownicy Urzędu Gminy Włocławek w miarę zgłaszanych potrzeb kupować będą karmę

i przekazywać ją Sołtysom, celem dokarmiania wolnożyjących kotów.

§ 4.1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji bezdomnych zwierząt, przebywających

na terenie gminy Włocławek.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. l:

1) Gmina zawrze z lekarzem weterynarii umowę na dokonywanie zabiegu sterylizacji

bezdomnych zwierząt oraz na opiekę lekarską dofinansowywane w 100%

z budżetu gminy,

2) Bezdomne zwierzęta, w szczególności koty, będą na zlecenie gminy wyłapywane

i przewożone do lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt. l w celu wykonania

zabiegu sterylizacji,



3) Po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią

do adopcji,

4) Na warunkach określonych w umowie, gmina płaci 100% kosztów zabiegu leczenia

lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku.

§ 5. l. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów.

2. Zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt. l przeprowadza wyłącznie lekarz

weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych

miotów.

3. Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane

w niniejszym, paragrafie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

§ 6. 1. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez

stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć

i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na tej stronie oraz na tablicach ogłoszeń

w poszczególnych sołectwach.

2. W zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów gmina

współpracować będzie także z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest

ochrona zwierząt.

§ 7. 1. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana poprzez wyłapywanie zwierząt

bezdomnych.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Włocławek przeprowadzane będzie

po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu, zarządców i administratorów

nieruchomości lub mieszkańców miejscowości, iż zwierzęta pozostają bez opieki.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy będzie realizowane w następstwie

konkretnych zgłoszeń otrzymywanych poprzez pracownika Urzędu Gminy Włocławek,

a dotyczących pozostawionych bez opieki lub błąkających się zwierząt,

w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

4. Odławianie bezdomnych zwierząt, w tym psów i kotów, powierza się Zbigniewowi

Szczechowieżowi działającemu pod nazwą F.U. Herkules z siedzibą w miejscowości

Słowik, ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz, na podstawie odrębnie zawartej umowy.

5. Gmina posiada umowę ze Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność

gospodarczą pod nazwą Schronisko dla bezdomnych zwierząt domowych PRZYJACIEL



w miejscowości Kotliska 13, 99 - 300 Kutno na zapewnienie miejsca

i opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Włocławek.

§ 8. W celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich gmina zawarła umowę

z „Ekorol" Sp. z o.o. z/s w Świętosławiu dotyczącą zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności zabrania ich

właścicielowi.

§ 9. 1. Gmina zapewni całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom uczestniczącym

w wypadkach drogowych w Przychodni Weterynaryjnej Chiron-Wet, ul. Jagiellońska 11,

87 - 800 Włocławek.

2. Lekarz weterynarii w ramach podpisanej z gminą umowy, zapewni zwierzęciu opiekę

weterynaryjną oraz niezbędne leki.

§ 10. 1. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa

uchwała Rady Gminy Włocławek w sprawie budżetu gminy.

2. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy oraz inne

instytucje w ramach „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2016 rok" są określone

w załączniku do niniejszego programu i będą wykonywane z uwzględnieniem środków

finansowych zapewnionych w budżecie gminy Włocławek.

PRZEWODICZĄCY
Rady

t
Pawel Bemaanowicz



Załącznik

do „Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2016 rok"

Zadania realizowane przez jednostki w ramach „Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na

2016 rok" z uwzględnieniem środków finansowych

Lp.

Jednostka realizująca

Planowane do

poniesienia

środki

finansowe (zł)

ZADANIA

1.
Referat Budownictwa,

Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej,

Urzędu Gminy Włocławek

w ramach

obowiązków

służbowych

pracowników

Urzędu Gminy

Włocławek

1 przyjmowanie zgłoszeń w sprawie

kotów wolno żyjących,
1 przyjmowanie zgłoszeń w sprawie

zwierząt pozostawionych bez opieki

oraz błąkających się,
1 przyjmowanie zgłoszeń w sprawie

niehumanitarnego traktowania

zwierząt domowych i gospodarskich,
1 interwencje w sprawach

niehumanitarnego traktowania

zwierząt domowych i gospodarskich

2.

Przychodnia

Weterynaryjna

Chiron-Wet

ul. Jagiellońska 11,

87 - 800 Włocławek.

7 500,00 zł.

zapewnianie całodobowej opieki

weterynaryjnej w przypadkach

zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt, gotowość na telefon

usypianie ślepych miotów zwierząt

bezdomnych z ternu gminy

Włocławek

sterylizacje/kastracje bezdomnych

zwierząt z terenu gminy Włocławek

(w szczególności kotów wolno



żyjących) oraz inne niezbędne

działania profilaktyczne

Sołtysi poszczególnych

Sołectw

pracownicy Urzędu Gminy

Włocławek

500,00 zł. dokarmianie kotów wolno żyjących

1. Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt

Domowych

"PRZYJACIEL"

Kotliska 13

99-300 Kotliska

2. F. U. HERKULES

Zbigniew Szczechowicz

ul. Gdańska 107, Słowik

95-100 Zgierz

3. Towarzystwo Opieki

nad Zwierzętami

22 000,00 zł.

odławianie bezdomnych zwierząt

z terenu gminy Włocławek i ich

transport do schroniska

sterylizacje/kastracje bezdomnych

zwierząt z terenu gminy Włocławek

przebywających w schronisku

zapewnianie opieki bezdomnym

zwierzętom z terenu gminy

Włocławek

usypianie ślepych miotów zwierząt

przebywających w Schronisku

5. Ekorol Sp. z. o.o.

1 zapewnienie miejsca zwierzętom

gospodarskim, w szczególności takim,

które zabrane zostały od właściciela

z powodu niehumanitarnego

traktowania

PRZEWODN
Rady Gminy

P u wel Bo Muno wieź

ZĄCY




