UCHWAŁA NR LII/362/2014
Rady Gminy Leżajsk
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Leżajsk w 2014 roku."
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.1) ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 856) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Leżajsk w 2014 roku" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leżajsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Wojciech Loryś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/362/2014
Rady Gminy Leżajsk
z dnia 31 marca 2014 r.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) „urzędzie"  należy przez to rozumieć Urząd Gminy Leżajsk, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Leżajsk
wykonuje zadania,
2) „RMOŚ"  należy przez to rozumieć Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Leżajsk,
komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Leżajsk;
3) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach z siedzibą 37712 Orzechowce 3,
które jest jednostką organizacyjną m. st. Przemyśl,
4) miejsce czasowego przetrzymywania zwierząt, należy przez to rozumieć placówkę
Przychodnia Weterynaryjna Lekarz weterynarii Antoni Klejment Wierzawice 869 w której zapewnione są właściwe warunki
bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt,
5) podmiot świadczący usługi lekarskoweterynaryjne, należy przez to rozumieć placówkę ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
Przychodnia Weterynaryjna Lekarz weterynarii Antonii Klejment Wierzawice 869, utworzoną w celu świadczenia usług
z zakresu medycyny weterynaryjnej,
6) przedsiębiorca świadczący usługi z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę
prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 sierpnia 1998 r. (Dz. U.98.116.753),
7) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie
dzikim),
8) "programie"  należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Leżajsk w 2014 roku.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Leżajsk, za pośrednictwem RMOŚ.
2. Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy Leżajsk Wójt Gminy Leżajsk, za pośrednictwem RMOŚ Urzędu Gmin Leżajsk,
2) schronisko dla zwierząt,
3) podmiot świadczący usługi lekarskoweterynaryjne.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leżajsk oraz opieka nad zwierzętami
bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe programu to:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów,
2) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) odławianie bezdomnych zwierząt,
6) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Rozdział 3.
REALIZOWANIE ZADAŃ PRIORYTETOWYCH PROGRAMU
§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację, kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, realizują:

1) schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska,
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,
2) RMOŚ, poprzez zlecanie zabiegów sterylizacji, kastracji zwierząt bezdomnych podmiotowi świadczącemu usługi lekarsko
weterynaryjne.
§ 5. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, realizują:
1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt urodzonych
w schronisku lub dostarczonych do schroniska,
2) RMOŚ poprzez zlecanie zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych podmiotowi świadczącemu usługi lekarsko
weterynaryjne.
§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest przez RMOŚ poprzez
przyjmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących i w razie potrzeby zlecanie podmiotowi lekarskoweterynaryjnemu
opieki oraz wydawanie karmy dla kotów wolno żyjących
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) RMOŚ poprzez podmiot świadczący usługi lekarskoweterynaryjne z którym gmina ma podpisaną umowę odnośnie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt.
§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje RMOŚ poprzez podmiot świadczący usługi z zakresu wyłapywania bezdomnych
zwierząt wraz z tymczasowym miejscem przetrzymywania tj. Przychodnia Weterynaryjna Lekarz weterynarii Antoni Klejment,
Wierzawice 869.
§ 9. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje schronisko, poprzez przyjmowanie
zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez podmiot świadczący usługi lekarskoweterynaryjne, z którym gmina
podpisała umowę.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie zapewniać podmiot
świadczący usługi lekarskoweterynaryjne Przychodnia Weterynaryjna Lekarz weterynarii Antoni Klejment Wierzawice 869,
natomiast tymczasowym miejscem przechowywania zwierząt po zdarzeniu drogowym będzie: Gospodarstwo Rolne  Krzysztof
Pacion, Przychojec 219.
§ 11. Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, jeżeli zajdzie taka konieczność po
interwencji lekarskoweterynaryjnej zapewnia Bronisław Brzyski, Kolonia Polska 48.
Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. 1. Program realizowany jest ze środków budżetowych gminy Leżajsk,
2. Na realizację programu na rok 2014 planuje się kwotę  15 000 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów:
a) zapewnienia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku oraz wskazanym gospodarstwie rolnym,
b) odławiania bezdomnych zwierząt,
c) usług lekarskoweterynaryjnych objętych programem,
d) zakupu karmy dla kotów.
§ 13. Środki finansowe będą wydatkowane zgodnie z przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

