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z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Secemin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) po zaciągnięciu opinii
Powiatowego Lekarza Weterynarii, upoważnionego przedstawiciela Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Rada
Gminy Secemin uchwala:
§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Secemin w 2012 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Secemin
inż. Roman Marciniak
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Załącznik
do uchwały Nr XV/87/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 29 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Secemin na 2012 rok.

Rozdział I
Cel i zadania programu
§ 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich
przebywających w administracyjnych granicach Gminy Secemin.
§ 2. Celem niniejszego programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy;
2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;
3) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizacje albo kastrację
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;
4) odławianie bezdomnych zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) edukacja mieszkańców na temat konieczności humanitarnego traktowania zwierząt.
Rozdział II
Działania dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt
§ 3.1. Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia mu
opieki.
2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów odpowiadają ich dotychczasowi
właściciele.
§ 4. 1 Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta domowe 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.
§ 5. W celu należytego wykonania programu Gmina podpisze umowę ze schroniskiem, które
zobligowane będzie do:
1) odławiania bezdomnych zwierząt;
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2) sprawowania opieki nad przyjętymi zwierzętami poprzez zapewnienie im
właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki lekarskoweterynaryjnej;
3) przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych, z wyjątkiem
zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z
uwagi na stan zdrowia lub wiek;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów;
5) usypianie ślepych miotów.
§ 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez zapewnienie lekarza weterynarii w Schronisku.
2) Gmina poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie
opieki weterynaryjnej, udzielonej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno
żyjącym.
§ 7. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów poprzez prowadzenie
akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem.
§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem
gospodarstwa. Zakres umowy może określać gotowość zapewnienia opieki zwierzętom
bezdomnych gospodarskich lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania zwierząt.
Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w
zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

Rozdział III
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 9. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina
przy udziale Referatu Gospodarki poprzez:
1) poszukiwanie społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz prowadzenie
rejestru w/w opiekunów;
2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno
żyjących;
3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
Rozdział IV
Edukacja

§ 10. 1. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu
wiedzy na temat obowiązków jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych między
innymi poprzez zajęcia edukacyjne, ulotki, plakaty, konkursy, a także adopcję zwierząt
bezdomnych.
1) zachęcanie nauczycieli Szkół z terenu gminy do włączenia treści programowych w
dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia
liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastracje, promowanie prawidłowych podstaw
zachowań w stosunku do zwierząt.
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2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statusowym celem działania
jest ochrona zwierząt , oraz tworzenie warunków do aktywizacji mieszkańców w
ramach działalności tego typu organizacji;
3) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań określonych
niniejszym programem;
4) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 11. Dla realizacji zadań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych w
budżecie Gminy będą w 2012 roku zabezpieczone środki finansowe w kwocie 2 000 złotych.
§ 12. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Programu sprawuje
Wójt.
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