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UCHWAŁA NR XXXV/306/2013
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Chmielnik w 2014r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r.
Dz. U. rok 2013, poz. 594), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr
106 poz. 1002 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt. 2 ppkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. rok 2012, poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej „Programem”, mającym
zastosowanie w stosunku do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych a w szczególności do psów i kotów
przebywających na terenie gminy.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Chmielnik,
2) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza,
3) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka , a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,
4) kotach wolno żyjących – rozumie się przez to koty urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka
i ekosystemu miasta oraz wsi.
5) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych.
§ 3. Realizacja Programu obejmuje:
1) odławianie bezdomnych zwierząt,
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
3) prowadzeniu działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
4) wykonywanie sterylizacji albo kastracji zwierząt,
5) usypianie ślepych miotów,
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
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8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
9) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania.
§ 4. Realizacja zadań, o których mowa w § 3 pkt. 1, 2 i 3 nastąpi w drodze zawarcia stosownej umowy
z Joanna Bieniek, Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica oraz z umową z P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna
129, 25-900 Kielce przy współudziale Straży Miejskiej w Chmielniku.
§ 5. Realizacja zadań, o których mowa w § 3 pkt.3, 4 , 5 i 6 zostanie powierzona Przychodni
Weterynaryjnej „ZOONA”, Ciecierze 26, 26-020 Chmielnik.
§ 6. Realizacja zadania o którym mowa w § 3 pkt.7 nastąpi poprzez:
1) ustalenie miejsc przebywania kotów wolno żyjących,
2) dokarmianie w miejscach ich przebywania,
3) współpracę z mieszkańcami i organizacjami społecznymi
§ 7. Realizacja zadania o którym mowa w § 3 pkt. 8 nastąpi w drodze zawarcia stosownego porozumienia
z gospodarstwem rolnym Michała Błaszczyka, Grabowiec 69, 26-020 Chmielnik.
§ 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego Programu wynosi, 23 000 zł
i zostanie wydatkowane poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 9. Upowszechnienie działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt nastąpi poprzez:
1) propagowanie przeprowadzania zabiegów sterylizacji zwierząt zapobiegających nadmiernemu
niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt w formie ulotek przekazywanych sołtysom,
celem poinformowania mieszkańców,
2) informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach poprzez stronę internetową Gminy
oraz informację w lokalnej gazecie,
3) prowadzenie innych działań, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji programu, głównie w dziedzinie
edukacji.
§ 10. Realizacja programu wraz z kontrolą nad prawidłowością wydatkowania środków na wskazane
zabiegi weterynaryjne należy do zadań Straży Miejskiej w Chmielniku.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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