UCHWAŁA NR XLV/338/13
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grójec w 2014 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz. U. z 2013 r.poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Grójcu
oraz po zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt DOMIi Koła Łowieckiego BÓR,
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Grójec w 2014 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Adam Siennicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/338/13
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 21 października 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grójec
w 2014 roku
§ 1. Cele programu i jego wykonawcy:
1. Celami programu są:
a) zapewnienie opieki zwierzętom przebywającym na terenie Gminy Grójec,
b) zapobieganie bezdomności zwierząt,
c) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
d) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Grójec,
e) edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań wobec zwierząt,a szczególnie ich
humanitarnego traktowania.
2. Wykonawcami programu są:
a) Wydział Ochrony Środowiska.
c) Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących.
d) Stowarzyszenia i Fundacje działające w zakresie ochrony zwierząt i przeciwdziałania ich
bezdomności.
e) Organizacje Pożytku Publicznego.
f) Placówki oświatowe z terenu Gminy Grójec.
g) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Grójec.
h) Podmioty gospodarcze uprawnione do odławiania zwierząt i umieszczania ichw schroniskach oraz
podmioty świadczące usługi weterynaryjne.
§ 2. Realizacja założonych celów:
1. Zapewnienie opieki zwierzętom przebywającym na terenie Gminy Grójec:
a) zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt wszystkim zwierzętom zagubionym, wałęsającym
się bez opieki właściciela lub odebranym właścicielowi w skutek zaniedbań oraz z innych przyczyn
określonych w ustawie o ochronie zwierząt (zgon właściciela, pobyt w szpitalu, aresztowanie itp.),
b) prowadzenie ewidencji zwierząt przebywających w schronisku,
c) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących,
d) dokarmianie zwierząt w okresie zimowym, w tym głównie kotów wolno żyjących,
e) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia
gospodarskich,

przejściowej

opieki dla zwierząt

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla rannych zwierząt bezdomnych poprzez zawarcie
umowy z lecznicą dla zwierząt.

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt:
Id: 9D3EF6E9-9C5D-4B3C-8B6B-3155CF69B027. Podpisany

Strona 1

a) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt potrzebujących pomocy przez firmy specjalistyczne
za pomocą metod i sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz
nie będzie zadawał im cierpienia,
b) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywającychw schronisku
przez pracowników schroniska dla zwierząt oraz Stowarzyszeniai Fundacje wymienione w § 1
ust. 2 pkt d.
3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt:
a) prowadzenie akcji edukacyjnej w tym zakresie skierowanej do ludności Gminy Grójec,
b) usypianie ślepych miotów,
c) poddanie zwierząt w schronisku obowiązkowej sterylizacji,
d) sterylizacja kotów wolno żyjących, planowana wspólnie ze społecznymi opiekunami kotów wolno
żyjących.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Grójec:
a) nałożenie obowiązków na właścicieli zwierząt domowych, zawartych w uchwaleo utrzymaniu
czystości i porządku w Gminie Grójec,
b) akcje edukacyjne, wyjaśniające zasadność nałożenia obowiązków na właścicieli zwierząt
domowych,
c) egzekwowanie przez Straż Miejską w Grójcu nałożonych obowiązków na właścicieli zwierząt
domowych.
5. Edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań wobec zwierząt, a szczególnie
ich humanitarnego traktowania:
a) prowadzenie przez nauczycieli w przedszkolach i szkołach na terenie Gmin Grójec edukacji
w dziedzinie ochrony środowiska, a w tym również zagadnień związanychz humanitarnym
traktowaniem zwierząt oraz prawidłową opieką nad nimi,
b) organizowanie akcji, konkursów i prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec przy
udziale Organizacji Pożytku Publicznego, Stowarzyszeń i Fundacji,w celu wskazania sposobów
humanitarnego traktowania zwierząt, sprawowania prawidłowej opieki nad nimi oraz bezpiecznego
zachowania się w ich obecności,a szczególnie wobec obcych zwierząt,
c) prowadzenie akcji edukujących w zakresie odpowiedzialnego traktowania adoptowanych zwierząt,
właściwego podejścia do spraw sterylizacji i kastracji posiadanych zwierząt, stosowania zasad
bezpiecznego wyprowadzania zwierzątz gospodarstwa domowego oraz sposobów postępowania
z rannymi zwierzętami.
§ 3. Koordynacja działań:
Koordynatorem działań podejmowanych w ramach programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z ramienia Burmistrza Gminy i Miasta
Grójca jest Wydział Ochrony Środowiska, współpracujący ściśle w tym zakresie z organami
Inspekcji
Weterynaryjnej.

§ 4. Realizacja programu:
Program realizowany będzie z funduszy Gminy Grójec zapisanych w budżecie na rok 2014w
kwocie 150.000 zł. W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wybrany zostanie
wykonawca zadania, który wykonywać będzie: odławianie bezdomnych zwierząti przetrzymywanie
ich w prowadzonym przez siebie schronisku dla zwierząt, sterylizację odłowionych psów,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, sterylizację kotów
wolno żyjących, opiekę całodobową nad rannymi zwierzętami.
§ 5. Postanowienia końcowe:
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Dla realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt, Gmina Grójec może udzielać organizacjom społecznym i społecznym opiekunom kotów
wolno żyjących pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:
1. udostępnienia lokalu na spotkanie otwarte o charakterze edukacyjnym,
2. promocji podejmowanych działań w celu ich wsparcia przez lokalną społeczność,
3. zobowiązania wszystkich jednostek podległych Gminie Grójec do ścisłej współpracyz
organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie
stosownych porozumień o wzajemnej współpracy.

Przewodniczący Rady
Adam Siennicki
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