UCHWAŁA NR VII/29/15
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wojciechów na 2015 rok"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn.
zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lublinie  Rada Gminy
Wojciechów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wojciechów na 2015 rok”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Mazurek

Załącznik do Uchwały Nr VII/29/15
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 24 marca 2015 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY WOJCIECHÓW NA 2015 ROK
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do
bezdomnych kotów i psów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Wojciechów.
§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o:
1) ustawie  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn.
zm.),
2) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Wojciechów, posiadającą zwierzę lub zwierzęta,
o których mowa w niniejszej uchwale,
3) opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem na terenie gminy Wojciechów,
4) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami bezdomnymi
na terenie gminy Wojciechów,
5) schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z podpisaną umową.
§ 3. Celem niniejszej uchwały jest:
1) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów
i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie
obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
§ 4. Realizację działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:
1) Gabinet Weterynaryjny, Ciecierzyn 80A, 21025 Niemce, z którym podpisana jest umowa na usługi weterynaryjne na terenie
Gminy Wojciechów;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach (Zakład Usług Komunalnych), ul. Komunalna 11, 24100 Puławy  poprzez
zapewnienie odławiania i umieszczania ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
3) placówki oświatowe z terenu gminy Wojciechów poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych
i edukacyjnych mieszkańców;
4) stanowisko ds. rozwoju społecznogospodarczego i promocji Urzędu Gminy w Wojciechowie poprzez pełnienie funkcji
koordynatora działań dotyczących ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych;
5) Krzysztof Żerdzicki – Lubelska Straż Ochrony Zwierząt z siedzibą Romanówka 22, 24204 Wojciechów.
Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt
§ 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów polega na:
1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zwierząt domowych z wypadków samochodowych,
zagubionych i błąkających się po terenie Gminy Wojciechów na zgłoszenie mieszkańców, sołtysa, organizacji społecznych
i Policji:
a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter okresowy, odbywać się będzie po wcześniejszym ogłoszeniu co
najmniej 21 dni przed planowanym terminem, dokonywanym przez:
 wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 wywieszenie ogłoszenia w miejscu zwyczajowo przyjętym;
b) w ogłoszeniu o którym mowa w pkt. 1 lit.a wskazuje się w szczególności:
 termin wyłapywania,

 obszar, na którym przeprowadzone będą czynności,
 adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
 dane dotyczące podmiotu prowadzącego wyłapywanie;
c) odłów zwierząt bezdomnych, podejmowany będzie niezwłocznie gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi
lub innych zwierząt, a także gdy jest chore lub ranne, podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania będzie Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach (Zakład Usług Komunalnych), ul. Komunalna 11, 24100 Puławy  poprzez
zapewnienie odławiania i umieszczania ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
2) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt, odpowiedzialnym za realizację zadania będzie
Gabinet Weterynaryjny, Ciecierzyn 80A, 21025 Niemce;
3) zmniejszaniu populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację, odpowiedzialnym za realizację zadania będzie
Gabinet Weterynaryjny, Ciecierzyn 80A, 21025 Niemce;
4) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów żyjących na wolności, odpowiedzialnym za realizację
zadania będzie Gabinet Weterynaryjny, Ciecierzyn 80A, 21025 Niemce;
5) edukacji mieszkańców Gminy Wojciechów w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku
do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, odpowiedzialne będą
placówki oświatowe z terenu gminy Wojciechów oraz Urząd Gminy w Wojciechowie poprzez aktywne uczestniczenie
w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców;
6) podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy;
7) tworzeniu rejestru tzw. społecznych opiekunów zwierząt.
Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami.
§ 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest
poprzez umowę z Gabinetem Weterynaryjnym, Ciecierzyn 80A, 21025 Niemce.
§ 7. W miarę potrzeby będzie prowadzona akcja dokarmiania wolno żyjących kotów oraz zapewnienia im wody pitnej
w miejscach ich przebywania.
§ 8. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, których nie może przyjąć Schronisko dla Zwierząt,
Gmina umieści zwierzę w siedzibie Lubelskiej Fundacji Ochrony Zwierząt (LFOZ), w zależności od gatunku zwierzęcia i specyfiki
w miejscowości Romanówka 22, 24204 Wojciechów.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie natychmiastowe starania w zakresie znalezienia
nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 9. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt żyjących na wolności oraz usypianie ślepych miotów wykonywane będą na
następujących zasadach:
1) Gmina Wojciechów pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych (w
uzasadnionych przypadkach zwierząt domowych) i przekazania ich do utylizacji;
2) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym, Ciecierzyn 80A, 21
025 Niemce, z którym Gmina Wojciechów zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych;
3) bezdomne zwierzęta będą doprowadzane do gabinetu weterynaryjnego przez tzw. opiekunów społecznych, członków
organizacji społecznych po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez stanowisko ds.
rozwoju społecznogospodarczego i promocji Urzędu Gminy w Wojciechowie;
4) po wykonaniu zabiegu zwierzęta będą umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach (Zakład Usług
Komunalnych), ul. Komunalna 11, 24100 Puławy;
5) unieszkodliwienie zwłok zwierzęcych, uśpionych zwierząt, będzie zgłaszane zarówno przez lekarza Gabinetu
Weterynaryjnego, Ciecierzyn 80A, 21025 Niemce (po konsultacji z urzędem) jak i pracownika Urzędu Gminy
w Wojciechowie do firmy zajmującej się utylizacją, tj. firmy Bacutil w Puławach.
Rozdział 4.
Środki finansowe
§ 10. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina. Na realizację zadania opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przeznacza się kwotę 20.000 zł ujętą w budżecie gminy na rok
2015r. Środki wydatkowane będą na:
a) odłowienie bezdomnych zwierząt i ich pobyt w schronisku  15.000 zł;

b) całodobową opiekę weterynaryjną  3.000 zł;
c) sterylizację, kastrację psów i kotów oraz uśpienie ślepych miotów – 1.200 zł;
d) dokarmianie bezdomnych kotów  800 zł;
e) utrzymanie stałej gotowości w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt na posesji Romanówka 22, 24204
Wojciechów  Lubelska Fundacja Ochrony Zwierząt – 0 zł (nieodpłatnie).
2. Sposób wydatkowania środków finansowych na program następować będzie w cyklu miesięcznym, na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę i dołączonych zestawień faktycznie wykonanych usług weterynaryjnych.
3. Płatność dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 21 dni, od daty otrzymania faktury.
Rozdział 5.
Działania edukacyjne
§ 11. Gmina Wojciechów w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości
mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie
obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, między innymi poprzez: ulotki, plakaty, rozpowszechnianie
informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wojciechów, organizowanie konkursów oraz
udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 12. Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację do sekretariatu Urzędu Gminy
w Wojciechowie. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1.
§ 13. Osoba lub jednostka chcąca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt lub uśpienia
ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie ze stanowiska ds. rozwoju społecznogospodarczego i promocji Urzędu
Gminy w Wojciechowie. Wzór wniosku o udzielenie skierowania stanowi załącznik nr 2, natomiast wzór skierowania stanowi
załącznik nr 3.
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