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UCHWAŁA NR XIV/131/2016
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015. 1515 ze zm.) oraz art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tj. Dz. U. 2013.856 ze zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ,,Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na rok 2016’’.
§ 2. Celem programu jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 3. 1. Program realizują:
a) organy gminy,
b) schronisko dla zwierząt prowadzonym przez Fundację ,,ZWIERZYNIEC’’ reprezentowana przez P. Krystynę Krzymińską, oraz osoby wyznaczone w programie do realizacji poszczególnych zadań.
c) inne podmioty, których statutowym celem działania jest opieka nad zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, które podejmą współpracę z gminą.
2. Działania podejmowane w ramach programu koordynują upoważnieni pracownicy Referatu Gospodarki
i Inwestycji Urzędu Gminy Łopuszno. Dane personalne i kontakt z upoważnionym pracownikiem Urzędu jest
podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie oraz stronie internetowej http://www.lopuszno.pl/
3. W ramach koordynacji stwarza się warunki do współdziałania ze służbami weterynaryjnymi, organizacjami społecznymi.
§ 4. W ramach programu zapewnia się bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku znajdującym się pod
adresem Szczyty ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn prowadzonym przez Fundację ,,ZWIERZYNIEC’’
reprezentowana przez P. Krystynę Krzymińską.
§ 5. W ramach programu opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) lokalizację miejsc jej przebywania na podstawie zgłoszeń mieszkańców gminy Łopuszno,
2) dokarmianie przez zapewnienie karmy i jej wydawanie także osobom podejmującym się opieki,
3) zapewnienie schronienia w okresie zimowym w przypadkach uzasadnionych niskimi temperaturami,
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4) sterylizacja bezdomnych kotów.
§ 6. 1. W ramach programu odławianie bezdomnych zwierząt będzie realizowane:
a) doraźnie w wyniku interwencji mieszkańców,
b) poprzez planowane akcje odławiania w sytuacji wzrostu populacji zwierząt bezdomnych w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu publicznemu.
2. Odławianiem obejmuje się zwierzęta bezdomne, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia
właściciela lub opiekuna w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3. Odławianiem i transportem bezdomnych zwierząt zajmować się będzie Sławomir Gizler prowadzący
działalność gospodarczą pod Firmą Usługowo-Handlową ,,OSKAR’’, 46-300 Olesno, ul. Rynek 22/1, który
w momencie wyłapania/ przejęcia zwierzęcia przejmuje od gminy Łopuszno wszelkie obowiązki związane
z utrzymaniem bezdomnych psów i zapewnieniem im opieki do czasu przekazania do schroniska. Maksymalny
okres 3 dni. Po tym okresie zapewnieniem opieki zajmuje się schronisko.
4. Informacje o planowanych akcjach odławiania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie http://www.lopuszno.pl/
§ 7. 1 W ramach programu zapewnia się obligatoryjną sterylizację albo kastracje zwierząt w schronisku lub
miejscu pobytu tymczasowym dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
§ 8. W ramach programu poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) podawanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łopuszno oraz na stronie internetowej,
2) podejmowanie wszelkich form współpracy z innymi podmiotami w zakresie poszukiwania opiekunów dla
zwierząt.
§ 9. W ramach programu usypianie ślepych miotów będzie wykonywane przez lekarza weterynarii P. Bogdana Jabłońskiego prowadzącego Przychodnię Weterynaryjną w Łopusznie, z którym gmina zawarła umowę.
§ 10. Celem zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne: należące do
pana Kazimierza Sadowskiego w miejscowości Rudniki Nr 67, 26-070 Łopuszno.
§ 11. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych lub innych wypadków z udziałem zwierząt realizowana będzie przez lekarza weterynarii Pana Bogdana Jabłońskiego prowadzącego Przychodnię Weterynaryjną w Łopusznie, ul. Zakładowa, z którym zawarła umowę.
§ 12. Realizacja zadań, o których mowa w § 5-§ 9 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu
schronisko dla zwierząt.
§ 13. 1. Koszty realizacji programu ponosi Gmina.
2. W budżecie Gminy na rok 2016 zabezpiecza się środki w wysokości 20 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację programu, w tym:
a) usługi weterynaryjne tj. całodobowa usługa weterynaryjna, kastracja, usypianie ślepych miotów – 10 000,00 zł
b) dokarmianie i sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami – 1 400,00 zł
c) odłowienie i przekazanie do schroniska – 8 600,00 zł
3. Środki finansowe wydatkuje się na podstawie umów zawartych z podmiotami posiadającymi właściwe
uprawnienia, personel i warunki organizacyjno-techniczne.
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§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisława Zimna

