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Poz. 1295
UCHWAŁA NR NR VI/28/2015
RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2015 r”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r poz. 594 ze. zm.) i art. 11 a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 856) Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
rok 2015” stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia (Jędrzejowska).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Gustawa Trawińska
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Załącznik do Uchwały Nr NR VI/28/2015
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 30 marca 2015 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA ROK 2015.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U z
2013r. poz. 856)
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących
oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska).
§ 2. 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska). Jeżeli w programie jest mowa o:
1) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć 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;
2) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza;
3) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
4) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności w warunkach
niezależnych od człowieka;
5) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko - P.H.U. Jarosław Dudzik Cedzyna 129, 25-900 Kielce;
6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w 2015 roku.
§ 3. Wykonawcami Programu są:
- Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni Referat Spraw Gospodarczych
Gminy
- P.H.U Jarosław Dudzik Cedzona 129, 25-900 Kielce,
- Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
i ochrona zwierząt;
- Policja w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych.
§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, opieka nad zwierzętami
bezdomnymi , promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, poprawa
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
2. Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację następujących zadań
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka na wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie;
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3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku;
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.
§ 5. 1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom zawarto umowę ze schroniskiem dla zwierząt
PHU Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce jako „Wykonawca”, która określa zasady współpracy.
Zwierzęta w schronisku będą miały zapewnione warunki bytowania oraz zapewnioną opiekę lekarskoweterynaryjną.
2. .Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez stwarzania warunków bytowania w miejscach
ich dotychczasowego schronienia. Dokarmianie kotów wysterylizowanych.
3. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę
dotąd pozostawało.
a) Bezdomne zwierzęta podlegają stałemu odłowieniu – zgłoszenia od mieszkańców Gminy o bezdomnych
zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy – Referat Spraw Gospodarczy Gminy.
b) Po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności Urząd Gminy informuje Schronisko o konieczności
odłowienia zwierzęcia, przewozu oraz przyjęcia pod opiekę;
c) Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu lub na
zgłoszenie interwencyjne.
d) Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt odbywa się w schronisku.
a) Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, z wyjątkiem zwierząt,
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, są
poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji;
b) .Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii.
5. Działania w zakresie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt są realizowane poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych, oraz na stronie internetowej gminy.
6. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 a, ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt
z dnia 21 sierpnia 1997 r wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym w Słupi 41.
a) Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt;
b) Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje Lekarz Weterynarii w pomieszczeniach wyznaczonych na ten
cel.
7.1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich czasowo odebranych właścicielom za traktowanie niezgodne z zapisami ustawy nastąpi indywidualnie do zaistniałej sytuacji. Gospodarstwo rolne P. Wojsław Dariusz zam. Słupia 224, z którym Gmina ma zawartą Umowę przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy;
7.2 Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy
Gminą a tym gospodarstwem rolnym.
8.1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie przez Gabinet Weterynaryjny w Słupi 41, z którym Gmina ma podpisane Porozumienie.
8.2. Opiekę medyczną nad bezdomnymi zwierzętami zapewnia Lekarz Weterynarii, z którym jest podpisane
porozumienie na świadczenie usług tego typu.
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§ 6. Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz
w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt przez podawanie do publicznej wiadomości oraz upowszechnianie ulotek, plakatów.
§ 7. Koszty wynikające z realizacji Programu pokrywane są przez Gminę. Środki finansowe na realizację
zadań wynikających z Programu wynoszą 5 700,00 zł (Słownie: pięć tysięcy siedemset 00/100 zł)
i zabezpieczone są w budżecie Gminy Słupia na rok 2015. Środki finansowe będą wydatkowane w zależności
od potrzeb tj. na:
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych,
- zadania realizowane przez Schronisko dla zwierząt w zależności od ilości przyjetych z obszaru gminy bezdomnych zwierząt,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym dokarmianie, kotów wysterylizowanych,
– koszty transportu zwierząt do gospodarstwa sprawującego opiekę , leczenie oraz utrzymanie zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez ich właściciela albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.

