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UCHWAŁA NR XXXI/231/17
RADY GMINY BIELINY
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2017 r.”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy Bieliny uchwala co następuje:
§ 1. Określa się i przyjmuje do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bieliny w 2017 r.”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bieliny
Józef Gawęcki
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/231/17
Rady Gminy Bieliny
z dnia 30 marca 2017 r.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Bieliny w 2017 r.”
§ 1. Celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Bieliny w 2017 r.” zwanego dalej Programem jest zapewnienie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt przebywających na terenie gminy Bieliny.
§ 2. 1. Wyłapywanie na terenie gminy bezdomnych zwierząt, co do których nie ma możliwości ustalenia
ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd trwale pozostawały, będzie miało charakter:
1) Stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu gminy o błąkających się bezdomnych zwierzętach,
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt;
2) Okresowy, na określonych obszarach gminy lub w odniesieniu do grup bezdomnych zwierząt, w razie
stwierdzenia takiej konieczności przez Wójta Gminy Bieliny, na podstawie informacji uzyskanych od
mieszkańców gminy.
2. Wyłapywania dokona wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, na podstawie stosownej umowy zawartej
z gminą Bieliny , t.j. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce.
3. Bezdomne zwierzęta po wyłapywaniu zostaną przewiezione, w celu zapewnienia im dalszej opieki, do
schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław
Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce.
4. W sytuacji, gdy bezdomne zwierzę stwarza zagrożenie życiu ludzi lub innych zwierząt, zwierzę zostanie
wyłapane w oparciu o umowę zawartą przez gminę z przedsiębiorcą prowadzącym wyłapywanie t.j.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce, tel. 790-452-382.
5. Wyłapywanym zwierzętom zapewniona zostanie w razie potrzeby opieka lekarsko – weterynaryjna.
§ 3. 1. W sytuacji wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt gmina zapewnia opiekę
weterynaryjną poprzez umowę z lekarzem weterynarii t.j. CITOWET – Gabinet Weterynaryjny, 26-008 Górno,
Osiedle 19, tel. 604-235-671.
2. W przypadku wystąpienia zdarzenia z udziałem zwierząt po godzinach pracy Urzędu informację
o zdarzeniu należy przekazać do lekarza weterynarii z którym Gmina ma podpisaną umowę na całodobową
opiekę weterynaryjną t.j. CITOWET – Gabinet Weterynaryjny, 26-008 Górno, Osiedle 19, tel. 604-235-671.
§ 4. 1. Opieka nad kotami wolnożyjącymi w razie potrzeby jest realizowana poprzez:
1) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące poprzez zgłoszenia mieszkańców do Urzędu
Gminy Bieliny;
2) Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przetrzymania.
3) W miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.
2. Osobą odpowiedzialną za koordynację działań związanych z kotami wolnożyjącymi na terenie gminy
Bieliny jest osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy Bieliny na stanowisku do spraw ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
§ 5. 1. Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez utworzenie
listy osób pragnących otoczyć opieką bezdomnego psa lub kota.
2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta przez cały okres przetrzymywania zwierzęcia zobowiązany
jest do poszukiwania stałego domu i w następstwie podpisania umowy adopcyjnej.
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3. Gmina może podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt.
§ 6. Zwierzęta 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, lub zostały
czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Bieliny będą
przekazywane do gospodarstwa w celu zapewnienia im właściwej opieki. Wskazuje się gospodarstwo rolne
zlokalizowane w miejscowości Bieliny, ul. Starowiejska 79a w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.
§ 7. Usypianie ślepych miotów wykonuje się na następujących zasadach:
1. Gmina pokrywa w całości koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów przebywających na terenie
gminy Bieliny.
2. Uśpieniu będą podlegać wyłącznie ślepe mioty psów lub kotów, co do których nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli.
3. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym gmina Bieliny ma podpisaną
umowę lub podmiot prowadzący schronisko.
§ 8. 1. Gmina zapewnia wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji, oraz identyfikacji (czipowania)
bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie gminy Bieliny, które trafiły do schroniska na podstawie umowy
zawartej z podmiotem określonym w § 2 ust. 3.
2. Gmina zapewnia wykonanie zabiegu sterylizacji i kastracji (wraz z wykonaniem niezbędnych szczepień
i zabiegów) bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie gminy Bieliny, które zostały przygarnięte przez
nowych opiekunów pod warunkiem podpisania umowy adopcyjnej oraz zwierząt posiadających właściciela na
wniosek ich właściciela.
3. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 2
1) Gmina Bieliny wyłoniła lekarza weterynarii – Gabinet Weterynarii CITOWET , z którym zawarła umowę
na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji (wraz z wykonaniem niezbędnych szczepień
i zabiegów) zwierząt i koszty tych czynności są w całości finansowane z budżetu gminy.
2) Zwierzęta będą na zlecenie gminy wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii, o którym mowa
powyżej w celu wykonywania zabiegu kastracji lub sterylizacji.
3) Zwierzęta poddane powyższym zabiegom mogą zostać poddane identyfikacji (czipowane). Koszty
identyfikacji pokrywa gmina Bieliny.
4) Po przeprowadzeniu zabiegu bezdomne zwierzęta trafią do adopcji, o której mowa w §8 ust. 2.
4. Ilość zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych
na powyższe cele w budżecie Gminy na dany rok.
§ 9. W trybie zamówień publicznych podpisywane będą umowy ze schroniskami, podmiotami
świadczącymi usługi w zakresie wyłapywania zwierząt oraz z lekarzem weterynarii.
§ 10. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina Bieliny.
2. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecanie usług podmiotom zewnętrznym.
3. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Bieliny na rok 2017 w wysokości 93 600,00 zł .
4. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych na realizację następujących zadań:
1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnienie im opieki, obligatoryjną sterylizację albo
kastrację w schronisku, usypianie ślepych miotów,
2) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącym, w tym ich dokarmianie,
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4) usługi weterynaryjne (usypianie ślepych miotów, sterylizacja i kastracja zwierząt wraz z wykonaniem
niezbędnych szczepień i zabiegów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz inne nieprzewidziane zdarzenia z udziałem zwierząt).
5. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem
są usługi związane z realizacją Programu.

