
 NR VII/39/2019
RADY GMINY PYSZNICA

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie  „Programu opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania  
 na terenie Gminy Pysznica w 2019 roku”

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 122, z  zm. ) Rada Gminy Pysznica 
uchwala, co 

§ 1. Przyjmuje  „Program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania   

na rok 2019”,   do niniejszej 

§ 2. Wykonanie  powierza  Wójtowi Gminy Pysznica.

§ 3.  wchodzi w  po  14 dni od dnia  w Dzienniku  

Województwa Podkarpackiego.

 

 Rady Gminy

Krzysztof Skrzypek
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 do  Nr VII/39/2019

Rady Gminy Pysznica

z dnia 18 marca 2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD  BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
  NA ROK 2019

I
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania   ma 

zastosowanie do wszystkich  domowych, w  do psów i kotów, w tym kotów wolno 

 oraz  gospodarskich  na terenie Gminy Pysznica.

§ 2.  w programie jest mowa o:

1) schronisku –  przez to  Schronisku Dla  „Strzelce”; 28-220   Strzelce 

879;

2)  bezdomnych –  przez to   domowe lub gospodarskie, które  

  lub  porzucone przez  a nie ma  ustalenia ich  lub 

innej osoby, pod której  trwale   

3)  domowych –  przez to   tradycyjnie  wraz 

z  w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez  

w charakterze jego towarzysza; 

4)  gospodarskich –  przez to   gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie  gospodarskich;

5) programie –  przez to  program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania 

  na terenie Gminy Pysznica w 2019 roku.

II
Wykonawcy programu

§ 3.   niniejszego programu 

1)  Gminy w Pysznicy we  z schroniskiem, wolontariuszami, organem Inspekcji 

Weterynaryjnej;

2) Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu  i  przez 

  domowych oraz innych  ustalonych w  przepisach;

3) Organizacje  stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem  jest ochrona 

4)  poprzez edukacje dzieci i  w zakresie humanitarnego traktowania  i sposobów 

zapobiegania ich 

5)  obwodów   na terenie gminy Pysznica;

6)  i Rady 

III
Cel i zadania programu

§ 4. 1. Celem programu jest:

1) zapobieganie   na terytorium Gminy Pysznica;

2) ograniczenie populacji  bezdomnych;

3) opieka nad  bezdomnymi;

4) promowanie  postaw i   w stosunku do 

2. Program obejmuje   

1) zapewnienie  bezdomnym miejsca w schronisku;
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2) zapewnienie opieki nad kotami  w tym ich dokarmianie;

3)   bezdomnych;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja  w schronisku;

5) poszukiwanie  dla  bezdomnych;

6) usypianie  miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla  gospodarskich;

8) zapewnienie  opieki weterynaryjnej w przypadkach  drogowych z  

IV
Zapewnianie  bezdomnym miejsca w schronisku

§ 5. Zapewnienie bezdomnym  z terenu Gminy Pysznica miejsca w schronisku dla  

realizuje  poprzez:

1) zawarcie umowy ze Schroniskiem dla  „Strzelce”, 28-220  Strzelce 879;

2) przyjmowanie  o    przez pracownika ds. ochrony  

zatrudnionego w  Gminy w Pysznicy.

V
Opieka nad kotami wolno 

§ 6. Opieka nad wolno  kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana jest poprzez:

1) ustalenie miejsc w których  koty wolno 

2) tworzenie i prowadzenie rejestru  opiekunów kotów wolno 

3) zapewnienie dokarmiania kotów - szczególnie w okresie zimowym - poprzez zakup karmy i wydawanie jej 

 opiekunom kotów wolno  a  

4) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w schronisku.

VI
  bezdomnych

§ 7. 1.  bezdomnych   na terytorium Gminy Pysznica prowadzi poprzez 

przeszkolonych pracowników  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy jako  

o charakterze  

2.    domowe i gospodarskie, które    lub  

porzucone przez  a nie istnieje  ustalenia  lub innej osoby, pod której  

  

3.   domowe przekazuje  do schroniska. Przed przekazaniem do schroniska 

   umieszczane w miejscu czasowego przetrzymywania zlokalizowanego w  

 Segregacji Odpadów Komunalnych w Pysznicy oraz      

w 

a)  

b) karmienie i   zgodnie z normami 

4.   gospodarskie oddawane  pod  gospodarstwa rolnego wskazanego w § 11.

5.   domowe umieszczone w schronisku, dla których nie istnieje  ustalenia 

ich  po okresie 14 dni obserwacji   zakwalifikowane do adopcji.

6.   bezdomnych i ich transport odbywa  zgodnie z  w tym zakresie 

przepisami prawa.

VII
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja  w schronisku

§ 8. 1. Wszystkie   do schroniska,  nie znaleziono ich   poddawane 

obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z   których wiek lub stan zdrowia nie  na 

wykonanie zabiegu.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane   przez lekarza weterynarii.
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VIII
Poszukiwanie  dla  bezdomnych

§ 9. 1. Poszukiwanie  dla  bezdomnych  z wykorzystaniem elektronicznej 

lokalnej bazy danych  domowych.

2. W celu usprawnienia procesu adopcyjnego   w schronisku, podejmuje  

  zamieszczanie na stronie internetowej aktualnych informacji   

przeznaczonych do adopcji wraz ze 

IX
Usypianie  miotów

§ 10. 1.  mioty  usypiane zgodnie z  przepisami prawa.

2. Zabiegi usypiania  miotów  przeprowadzane w Gabinecie Weterynaryjnym „KAMA” Izabela 

 Macko ul.  68, 37-450 Stalowa Wola.

3. Zabiegi usypiania  miotów wykonuje  lekarz weterynarii.

X
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla  gospodarskich

§ 11. 1. Gospodarstwo rolne  w m.  ul. Mickiewicza 32 przyjmuje i zapewnia  

bezdomnym  gospodarskim z terytorium Gminy Pysznica.

2.  sposób  ze  gospodarskimi  umowa zawarta  

 Pysznica a  gospodarstwa rolnego.

XI
Zapewnienie  opieki weterynaryjnej w przypadkach  drogowych z  

§ 12.   w przypadku  drogowych z   sprawuje Gabinet 

Weterynaryjny „KAMA” Izabela  - Macko ul.  68, 37-450 Stalowa Wola.

XII
Promowanie  postaw i   w stosunku do 

§ 13. 1. W celu edukacji  w zakresie walki z  

1) gmina   w formie ulotek,  w prasie oraz innych akcji edukacyjnych, 

przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji   nadmiernemu 

niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych 

2) we  z organizacjami, których statutowym celem  jest ochrona  dyrektorzy 

 podstawowych   do prowadzenia  edukacyjnych na temat:

a) praw i   z faktu nabycia i posiadania psa lub kota,

b) konsekwencji  z niekontrolowanego wzrostu populacji 

XIII
Finansowanie programu

§ 14. 1. Program  realizowany ze  finansowych  Gminy Pysznica.

2. Na  Programu w 2019 roku zapewniono w  gminy  25 000,00 
w tym na:

1) przekazywanie  do schroniska (karma, opieka weterynaryjna, zabiegi sterylizacji i kastracji itp.) - 

9 000,00 

2)  bezdomnych  i umieszczanie w miejscu czasowego przetrzymywania (karma, opieka 

weterynaryjna, itp.) - 8 700,00 

3)    w przypadku  drogowych z   - 5 000 

4) opieka nad wolno  kotami, w tym ich dokarmianie -1 000 

5) zapewnienie gospodarstwa rolnego - 1 200 

6)  - 100 
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