Uchwała Nr IV /14 /2015
Rady Gminy Markuszów
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Markuszów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zmianami ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zmianami), po uzyskaniu opinii
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach - Rada Gminy Markuszów uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt w Gminie Markuszów na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Markuszów
Andrzej Stolarz

Zał. do uchwały IV /14 /2015
Rady Gminy Markuszów

z dnia 31 marca 2015 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Gminie Markuszów w 2015r.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Schronisku dla zwierząt, należy przez to rozumieć: Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Puławach, ul. Dęblińska 2 24 – 100 Puławy;
2) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Markuszów w 2015 r.”
§ 2.1.Celem programu jest :

1) zapobieganie bezdomności zwierząt
2) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w z terenu Gminy Markuszów
2.Cele Programu realizowane są poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad bezdomnymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt
5) usypianie ślepych miotów,
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt
§ 3. Realizacja Programu:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest realizowane przez :
a) schronisko dla bezdomnych zwierząt Puławy ul. Dęblińska 2
b) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie gminy,
których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
we współpracy z organami gminy
2) Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wójt Gminy
Markuszów
§ 4. Opieka nad bezdomnymi kotami realizowana będzie poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscu ich przebywania,
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli zwierząt,
§ 5. 1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.
2.Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, a usługa odławiania następuje
każdorazowo po zgłoszeniu informacji o miejscu przebywania zwierzęcia do Urzędu Gminy
Markuszów.

3. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i
bezpieczeństwu ludzi .
4.Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisała umowę
z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. Puławy, który prowadzi schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Puławach ul. Dęblińska 2.
§ 6. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla
zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie Gminy, w tym na stronach internetowych : http://ugmarkuszow.bip4.e-zeto.eu/
2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
zwierząt.
§ 8. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w
schronisku lub w lecznicy dla zwierząt
§ 9. 1. Na zapewnienie miejsca przetrzymania zwierząt gospodarskich wskazuje się działkę
siedliskową zabudowaną budynkami gospodarczymi , w tym z przeznaczeniem na inwentarz
żywy, położoną w Wólce Kątnej nr 11.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 10.1.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym
możliwość świadczenia usług całodobowo – Gabinet Weterynaryjny ”Krówka” Norbert
Ładniak - Markuszów
2.Usługa weterynaryjna wykonana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem
zwierzęcia będzie obejmowała w zależności od potrzeb:
- dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie
- udzielenie pierwszej pomocy w terenie
- podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia
- przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji
- okresowe przetrzymywanie leczonych zwierząt
§ 11.1.Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina ze
środków budżetu zarezerwowanych na 2015 rok w kwocie 10. 000 zł na bieżące wydatki.
2.Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację Programu w trakcie
jego realizacji, jeżeli środki wymienione w ust.1 nie będą wystarczające.

