
UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2018
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (t. j.  Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1840, z późn. zm.) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2017 rok.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i wchodzi  w życie  w terminie  14 dni  od dnia
ogłoszenia

 

Przewodniczący Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/300/2018

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 20 marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku

WPROWADZENIE

,,Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” 

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

,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie
Gminy  Kocmyrzów-Luborzyca  w 2018  roku”  ma  zastosowanie  do  wszystkich  zwierząt  domowych
i gospodarskich,  w szczególności  psów  i kotów,  w tym  kotów  wolno  żyjących,  przebywających
w granicach administracyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Większość  działań  określonych  w Programie  dotyczy  psów,  ponieważ  bezdomność  tych  zwierząt
zdarza się najczęściej.

Głównymi przyczynami bezdomności zwierząt są:

1) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

2) zabłąkanie się lub ucieczki zwierząt,

3) łatwość pozyskiwania zwierząt,

4) niekontrolowane rozmnażanie.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Borku, Borek 350, 32-
765 Rzezawa;

2) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku;

3) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 2. 

1.  Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy.

2. Realizatorami Programu są:

1) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

2) Schronisko,

3) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działający na obszarze Gminy,

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,

5) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
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§ 3. 

1. Główne cele Programu to:

1) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,

2) zapobieganie bezdomności zwierząt,

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

4) ograniczanie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  sterylizację  i kastrację  oraz  usypianie  ślepych
miotów,

5) edukacja  mieszkańców  w zakresie  zasad  humanitarnego  traktowania  zwierząt  oraz  obowiązków
właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich,

6) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy

Rozdział 2.
REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMU

§ 4. 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgodnie z warunkami określonymi w zawartej
umowie.  Umowa  ta  określa  szczegółowy  sposób  postępowania  i dokładne  zasady  opieki  nad
bezdomnymi  zwierzętami  w schronisku.  Opieka   w schronisku  obejmuje  zapewnienie  zwierzętom
właściwych warunków bytowania,  zapewnienie właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem,
upałami  i opadami  atmosferycznymi,  z dostępem  do  światła  dziennego,  utrzymywanie  zwierząt
w warunkach  zapewniających  im  swobodne  poruszanie  się,  systematyczne  oczyszczanie  boksów
i wybiegów,  zapewnienie  wyżywienia,  (  karmy  i stałego  dostępu  do  wody),  zapewnienie  opieki
weterynaryjnej, w zakres, której wchodzi : 14 dniowa kwarantanna, odrobaczanie, szczepienie, kontrola
stanu zdrowia, leczenie, obligatoryjna sterylizacja/kastracja zwierząt, czipowanie zwierząt.

2) Wójt  Gminy  poprzez  wskazanie  gospodarstwa  rolnego,  zapewniającego  miejsce  dla  zwierząt
gospodarskich;

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.

§ 5. 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) Wójt Gminy poprzez:

a) zakup  i wydawanie  karmy  społecznym  opiekunom  (karmicielom)  kotów  wolno  żyjących,  którzy
zostaną  zarejestrowani  w Referacie  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Odpadami  w sytuacji
pojawienia się sygnałów o miejscach bytowania kotów wolno żyjących;

b) podejmowanie  interwencji  w sprawach  kotów  wolno  żyjących  przy  udziale  organizacji
pozarządowych  działających na terenie gminy lub/i  przedstawiciela  Referatu Ochrony Środowiska
Gospodarki Odpadami.

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

3) Schronisko poprzez zapewnienie opieki kotom rannym i chorym.

§ 6. 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizują:

1) Schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie.
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§ 7. 

Sterylizację albo kastrację zwierząt 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) Wójt  Gminy  poprzez:  prowadzenie  akcji  zachęcającej  właścicieli  psów  i kotów  do  wykonywania
zabiegów sterylizacji i kastracji oraz finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt
(psów i kotów), przygarniętych przez mieszkańców gminy.

§ 8. 

Poszukiwanie 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) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających
do  odnalezienia  poprzednich  właścicieli  lub  pozyskiwania  nowych  (m.  in.  umieszczanie  ogłoszeń
o zagubionych i znalezionych zwierzętach oraz o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz na stronie internetowej www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl) ; 

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9. 

W uzasadnionych  przypadkach,  w celu  ograniczenia  ilości  bezdomnych  zwierząt,  dokonywane  będą
przez lekarza weterynarii zabiegi usypiania ślepych miotów, sterylizacji i kastracji zwierząt na koszt Gminy.
Zabiegi będą realizowane przez Schronisko oraz prywatne gabinety weterynaryjne na podstawie zleceń.

§ 10. 

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2018 r.  wskazuje się
gospodarstwo, którego siedziba znajduje się w miejscowości Baranówka Nr 19.

§ 11. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
będzie realizowane przez Schronisko.

Rozdział 3.
PROMOWANIE ADOPCJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 12. 

1) Wójt Gminy w ramach Programu, prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy (tj.
Jednostkami oświatowymi  i Centrum Kultury i Promocji) oraz innymi  organizacjami pozarządowymi,
działania  edukacyjne  m.  in.  w zakresie  odpowiedzialnej  i właściwej  opieki  nad  zwierzętami,  ich
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

2) Działania edukacyjne prowadzone będą m. in. poprzez:

a) prelekcje i pokazy w placówkach oświatowych,

b) zamieszczanie artykułów w bezpłatnej prasie lokalnej,

c) zamieszczanie informacji na stronie internetowej urzędu.
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Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. 

Środki finansowe na realizację zadań Programu zabezpieczone zostały w budżecie Gminy na 2018 rok
w wysokości 51 000,00 zł.

- odławianie  bezdomnych  zwierząt  i utrzymywanie  w schronisku,  w tym  obligatoryjną  sterylizację  albo
kastrację  zwierząt  w schronisku,  a także zapewnienie  opieki  kotom wolno żyjącym  rannym i chorym,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt i poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku –
43 679,53 zł,

- poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt, dokarmianie kotów wolno żyjących  - 500,00 zł

- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 5 320, 47zł,

- promowanie adopcji bezdomnych zwierząt, (usługi weterynaryjne w tym zabiegi sterylizacji i kastracji)
i usypianie ślepych miotów – 1500,00 zł.

§ 14. 

Środki  finansowe  wydatkowane  będą  w sposób  zgodnie  z ustawą  o finansach  publicznych  celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec
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UZASADNIENIE

W  związku  z  art.  11a  ustawy  o  ochronie  zwierząt  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.  z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze

uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-

gania bezdomności zwierząt. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomny-

mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku,

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich za-

dań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych

z udziałem zwierząt.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weteryna-

rii, Krakowskiego Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami oraz zarządcom obwodów łowieckich,

działających na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Przewodniczący Rady Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca

 

mgr Małgorzata Doniec
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