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UCHWAŁA NR XXXV/303/2013
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2013 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591, z późn. zm.) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr
106, poz.1002 z późn. zm.) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Stąporków w 2013 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej
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Załącznik Uchwały Nr XXXV/303/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 marca 2013 r.
PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STĄPORKÓW W 2013 ROKU.
§ 1. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy
o ochronie zwierząt,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 2.1. Wykonawcami Programu są:
1) gmina Stąporków,
2) schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Fundację „Zwierzyniec”
w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia 131, 98-300 Wieluń,
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy oraz społeczni
opiekunowie i Sołtysi,
4) gabinet weterynaryjny w Końskich przy ul. Związku Walki Zbrojnej 7,
5) gabinet weterynaryjny w Suchedniowie przy ul. Bodzentyńskiej 9D, 26-130 Suchedniów,
6) miejsce tymczasowego przetrzymywania zwierząt przy ul. 1-go Maja 41a w Odrowążu,
7) gospodarstwo rolne przy ul. Ogrodowej Nr 15 w Odrowążu.
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, który współpracuje w tym zakresie z Policją
i miejscowym lekarzem weterynarii.
§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane
jest poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt w „schronisku dla zwierząt”, o którym mowa w § 2.
ust.1 pkt 2.
2. W przypadku braku miejsca w schronisku, w sytuacjach poważnego zagrożenia dla ludzi lub
innych zwierząt ze strony zwierzęcia bezdomnego, takie zwierzę będzie tymczasowo umieszczane w
miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt, o którym mowa w § 2ust.1 pkt 6.
§ 4. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące,
2) zapewnianie dokarmiania w miejscach ich przebywania,
3) powierzenie realizacji w/w zadań Sołtysom lub społecznym opiekunom,
4) sterylizację kocic.
§ 5.1. Na terenie gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
a) stałe na interwencje,
b) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale
dotąd pozostawały.
3. W celu zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, gmina zawiera umowę
ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Wieluniu, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim oraz na stronie BIP Urzędu.
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4. Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt będą prowadzone przez uprawniony
podmiot, z którym Gmina ma zawartą stosowną umowę (§ 2 ust.1 pkt 5).
5. Informacje o okresowych akcjach wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie BIP
Urzędu oraz za pośrednictwem Sołtysów.
§ 6. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza
weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz
przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych za pomocą ogłoszeń na stronie
internetowej Urzędu oraz za pomocą ogłoszeń na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
zwierząt.
§ 8.1.Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych
miotów;
2) Gmina poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 4.
§ 9.1. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich lub zwierząt
gospodarskich czasowo odebranych właścicielowi na podst. art. 7 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt,
następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa, o którym mowa w
§ 2 ust.1 pkt 7.
2. Wraz z umieszczeniem zwierząt bezdomnych w gospodarstwie, Gmina podejmie
starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt gmina realizuje poprzez umowę z lekarzem weterynarii
prowadzącym gabinet weterynaryjny w Końskich przy ul. Związku Walki Zbrojnej 7.
Zwierzę wymagające dłuższej opieki weterynaryjnej będzie umieszczane w miejscu
tymczasowego
przetrzymywania zwierząt przy ul. 1-go Maja 41a w Odrowążu, gdzie będzie poddane
obserwacji.
§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są
zgodnie z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy na 2013 rok przyjętym Uchwałą Nr
XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013 r.
2. Zadania oraz środki finansowe zabezpieczające realizację Programu są wyszczególnione
w tabeli stanowiącej załącznik do Programu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej
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Załącznik
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Stąporków w 2013 roku.

Wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Stąporków w 2013 roku.

1.

Jednostka środki finansowe
realizująca
(zł)
Gmina
61.000,00

2.
3.

Gmina
Gmina

5.000,00
5.000,00

4.
5.

Gmina
Gmina

1.500,00
2.000,00

l.p.

zadania
zapewnianie opieki bezdomnym psom poprzez
przekazanie ich do schroniska, czasowe
przetrzymywanie przed przekazaniem do
schroniska a także wynagrodzenie z tytułu
adopcji
odławianie (wyłapywanie) bezdomnych zwierząt
sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi,
w tym ich dokarmianie i sterylizacja kocic
usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych
całodobowa opieka weterynaryjna
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

