
UCHWALA NR 35/VII/20J5

Rady Gin my Zakreowek

z dnia 22 i-Tivieinia 2015 r.

w sprawie przyjfcia programu of.ie'kf. natl zwierz^tami hezdomnymi oraz zupobicgania

bezdomnosci zwierzat HSL tercuie Gi^iiay Zakrxowek w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pki 15 ustavvy z dnia 8 rnarca 1990 r. o samorzadzie

gmimiym (Dz. U. z 2013 r. poz. ^:94, x po/n. ;::r,).) i g,n. 1 la ust.l, 2 i 5 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat { Dz, U. z 2013 r. poz. 856 z pozn. zm. ) Rada

Grainy Zakrzowek uchwaia. co nast^puje:

§1
Przyjmuje si$ Program opieki nad z\vierz$tami bezdomnymi oraz zapohiegania bezdomnosci

zwierzqt na terenie Gminy Zakrzowek vr }015 f. w brzmieniu okreslonym w zalaczniku

do uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zakrzowek.

§3

Uchwaia wchodzi w zycie z dniem

IS-T^



Zalacznik

do Uchwaly Nr 35ATI/2015

Rady Gminy Zakrzowek

z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat

na terenie Gminy Zakrzowek w roku 2015

. Zwierze, jako istota zyjqca, zdolna do odczitwania cierpienia, niejesi rzeczq.

Czlowiekjest mu winien poszanowanie, ochron$ i opieke,"

(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzal).



§1
1. Celami Programu s$:

l)zapewnienie opieki nad zwierzetami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2013 r. poz.856 z pozn. zm.)

2)zapobieganie bezdomnosci zwierzat;

2. Wykonawcami Programu 54:

l)Gmina Zakrzowek,

2)Schronisko dla zwierzat - na podstawie zawartej przez Gmine umowy zlecenia,

3)podmioty swiadczqce uslugi lekarsko-weterynaryjne na podstawie zawartej przez Gmine

umowy,

4) organizacje spoleczne, stowarzyszenia, fundacje, ktorych statutowym celem dzialania jest

przeciwdzialanie bezdomnosci zwierzat we wspoipracy z organami gminy,

3. Funkcje koordynatora dzialan podejmowanych w ramach Programu pehii Wojt Gminy

Zakrzowek. Wojt Gminy wspolpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej

i samorzadem lekarsko - weterynaryjnym oraz wykonawcami programu.

§2

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisku dla zwierzat gmina realizuje

poprzez umieszczanie bezdomnych zwierzat w schronisku dla zwierzat, na podstawie

zawartej umowy w dniu 02.01.2015 r. przez Gmine Zakrzowek ze Swidnickim

Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzetami - schronisko w Krzesimowie.

2. Schronisko o ktorym mowa w ust. 1 bedzie zajmowalo sie rowniez:

a) odlawianiem bezdomnych zwierzat, nie dhizej jak 24 godzin od momentu zgloszenia,

a przypadkach szczegolnych , wymagaj^cych natychmiastowej interwencji rozpocznie

dzialania w ci^gu 4 godzin za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokosci 15%

obowiazuj^cej stawki,

b) sterylizacja i kastracja psow i kotow oraz usypianiem slepych miotow,

c) poszukiwaniem wlascicieli dla bezdomnych zwierzat

§3

Opieka nad kotami wolnozyjacymi realizowana jest poprzez:

1) ustalenie miejsc, w ktorych przebywaja koty wolnozyj^ce;

2) pokarm dla kotow bedzie wydawany soltysom w siedzibie Urzedu Gminy Zakrzowek na

ich wniosek, po stwierdzeniu przez m'ch miejsca wystepowania wolno zyj^cych kotow;

3) odbior pokarmu dla kotow i dokarmianie bedzie kazdorazowo potwierdzone przez

soltysow;



4) w miare mozliwosci zapewnienie miejsca schronienia. w szczegolnosci na okres zimowy;

1. Na terenie Gminy wprowadza sie okresowe odlawianie bezdomnych zwierzat po

kazdorazowym zgioszeniu takiej potrzeby przez pracownika urzedu, najpozniej w terminie

48 godzin po otrzymaniu zgloszenia.

2. Odlawianiem bed^ objete bezdomne zwierzeta pozostawione bez opieki, w stosunku,

do ktorych nie istnieje mozliwosc ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej

opiekq. dotychczas pozostawaly, a w szczegolnosci chore lub zagrazajace zyciu, zdrowiu

i bezpieczensrwu ludzi.

3. Odlawianie bezdomnych zwierzat bedzie prowadzone w sposob zgodny z obowi^zujqcymi

przepisami prawa, ktory nie stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia zwierzat, a takze nie

bedzie zadawal im cierpienia.

4. Uniewazniony1

§5

1, Gmina realizuje obligatoryjn£j sterylizacj^ albo kastracje zwierzqt w schronisku, o ktorym

mowa w § 2 dla zwierzat na zasadach ustalonych z wlascicielem schroniska.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji 53 przeprowadzane wylacznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o ktorych mowa w list. 1, nie podlegajq zwierzeta w okresie 14 dni od

umieszczenia z uwagi na mozliwosc zgloszenia sie wlasciciela lub opiekuna oraz

przeznaczone do adopcji w terminie okreslonym w ogloszeniu o poszukiwaniu nowych

wlascicieli.

4, W przypadku odebrania przez wlasciciela odlowionego zwierzecia, schronisko ma

obowiazek powiadomienia o tym fakcie pracownika urzedu, podaj^c dane personalne oraz

aktualny adres zamieszkania wlasciciela.

§6

Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzat realizowane jest poprzez:

1) Informowanie o mozliwosci adopcji zwierzat bezdomnych w sposob zwyczajowo przyjety

na terenie gminy w tym na stronach internetowych;

2) wspoldzialanie z organizacjami pozarz^dowymi i placowkami oswiatowymi poprzez

prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych zmierzajacych do pozyskiwania nowych

wlascicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierzat osobom zainteresowanym

i zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowania.

Rozstrzygni^cie nadzorcze Wojewody Lubelskiego PN-IT.4131.242.2015 z dnia 25.05.2015



§7

1. Usypianie slepych miotow moze nastapic w schronisku dia zwierzat bezdomnych, o ktorym

mowa w § 2. lub przez lekarza Gabinetu Weterynaryjnego, z ktorym podpisana jest umowa

na swiadczenie ushig weterynaryjnych.

2. Fakt i przyczyne uspienia slepych miotow odnotowuje sie w ewidencji prowadzonej przez

schronisko lub lekarza Gabinetu Weterynaryjnego i Urz^d Gminy.

3. Usmiercanie slepych miotow bedzie odbywac sie w sposob humanitarny, z zadawaniem jak

najmniejszego cierpienia fizycznego i psychicznego - przez podanie srodka usypiaj^cego

przez lekarza weterynarii.

§8

1. W celu zapewnienia miejsca dia bezdomnych zwierzat wskazuje sie gospodarstwo rolne

Pana Piotra Ciolka zam. Bystrzyca 88, 23-213 Zakrzowek na podstawie umowy - zlecenia

zawartej z Gmina Zakrzowek.

2. Wskazane gospodarstwo rolne posiada miejsce, w ktorym utrzymywane bedzie zwierz?

odpowiednie do jego gatunku oraz jego potrzeb, uwzgledniaj^ce minimalne normy

powierzchni.

3. Przejete zwierze bedzie mialo zapewnione warunki bytowe, wyzywienie i opieke.

4. Jednoczesnie z umieszczeniem zwierzat w gospodarstwie gmina podejmie starania

w zakresie znalezienia nowego wtasciciela dia tych zwierzat zgodnie z § 6.

§9

1. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeri drogowych

z udzialem zwierzat realizowane bedzie na podstawie podpisanej umowy pomiedzy Gmin$

Zakrzowek a Gabinetem Weterynaryjnym A. Wozniak, J. Pielaszkiewicz, ul. Zeromskiego

15, 23-213 Zakrzowek.

2. Okresla sie nastepujace zasady opieki, w ktorej mowa w ust. 1:

1) lekarz weterynarii, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1. zobowiqzany jest niezwlocznie po

otrzymaniu zgloszenia udac sie na miejsce przebywania zwierzecia i udzielic mu pomocy

lub zglosic potrzebe jego transportu do lecznicy pracownikowi Urzedu Gminy Zakrzowek,

2) rachunek lub fakture za swoj^ usluge, gdy niemozliwe bedzie ustalenie wlasciciela

zwierzecia na podstawie zawartej umowy lekarz weterynarii wystawi Gminie, lecz jesli

wtasciciel bedzie znany, zostanio obciqzony rachunldom.2

2 Rozstrzygni^cie nadzorcze Wojewody Lubelskiego PN-II.4131.242.2015 z dnia 25.05.2015



§10

1. Srodki fmansowe na realizacj^ zadan wynikaj^cych z Programu zabezpieczone zostaly w

budzecie Gminy Zakrzowek w kwocie 5 000,00 zlotych, (slownie: piec tysiecy zlotych).

2. Zakiada sie wydatkowanie srodkow fmansowych na realizacj? nastepuj^cych zadan:

1) odlawianie bezdomnych zwierza_t, umieszczenie i zapewnienie im opieki w

schronisku dla zwierza_t, obligatory]^ styrylizacje albo kastracj^ w schronisku,

usypianie slepych miotow,

2) zakupu karmy dla kotow wolnozyj^cych i przetrzymywanych bezpanskich psow do

czasu adopcji lub umieszczenia ich w schronisku dla zwierz^t

3) wykonanie niezb^dnych zabiegow leczniczych do chwili przekazania zwierz^cia do

sclironiska lub do adopcji.

4) w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierz^t gospodarskich umieszczonych

na okreslony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym,

5) zapewnienia calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzen drogowych z

udziatem zwierz^t wedlug przedstawionych faktur.

§11

Srodki fmansowe, o ktorych mowa w § 10 ust.l wydatkowane bed^ poprzez zlecanie:

1) Zadan publicznych wraz z udzialem dotacji, zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr

234, poz. 1536 z pozn. zm.)

2) Swiadczenia uslug i dostaw, zgodnie z ustawa^ z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poz. zm.).

RADY

taroch


