DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Agata Katarzyna Wojtyszek
Data: 2017-08-04 14:37:47

Poz. 2422
UCHWAŁA NR XXXII/192/2017
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) po zaopiniowa-niu przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działającym na
terenie gminy oraz dzierżawców i zarządców obwo-dów łowieckich działających na terenie gminy, Rada
Gminy Michałów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-rząt
na terenie Gminy Michałów w roku 2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu przez zamieszczenie na stronie
internetowej Gminy Michałów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Mika
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Załącznik
do uchwały nr XXXII/192/2017
Rady Gminy Michałów
z dnia 27 lutego 2017 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Michałów w roku 2017
§1
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Michałów, zwany dalej „Programem”, ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych
przebywających w granicach administracyjnych Gminy Michałów, w szczególności psów i kotów.
§2
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi, w szczególności:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt;
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.
§3
1. Wykonawcami programu są:
1) Gmina Michałów;
2) podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt;
3) Gabinet Weterynaryjny Bartosz Kozłowski
2. Funkcję koordynatora działań w ramach programu pełni Wójt Gminy Michałów, który będzie
współpracował w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko –
weterynaryjnym.
§4
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane
będzie poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku „RAFIK”
ul. Parkowa 60 , 32 – 329 Bolesław, którego właścicielem jest firma JUKO Sp. z o.o
ul. Piłsudskiego 54/40. 42 – 400 Zawiercie - na podstawie zawartej przez gminę umowy.
§5
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:
1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
2) w przypadkach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców gminy, podejmowanie działań mających na celu dokarmianie kotów wolno żyjących.
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.
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§6
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.
2. Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu
oraz na zgłoszenie interwencyjne.
3. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności, o których
mowa w ust. 4 do Urzędu Gminy w Michałowie w dowolnej formie (telefonicznie, mailem, pisemnie). Zgłoszenia poza godzinami pracy Urzędu oraz w dni wolne od pracy należy kierować pod numer
telefonu: 601 758 606 Dąbek – Nocuń Renata lub 606 611 031 Walasek Mirosław.
4. Wyłapywaniem obejmuje się bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas
pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt tj.: pojazdem odebranym przez Inspekcję Weterynaryjną oraz transportem spełniającym warunki określone w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących transportu zwierząt.
7. Celem zapewnienia dalszej opieki nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami gmina zawiera
umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje do publicznej
wiadomości zamieszczając na stronie internetowej gminy w zakładce „ Bezdomne Zwierzęta” oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (podmiot określony w § 4 niniejszego regulaminu).
8. Wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałów
prowadzone będzie przez firmę JUKO Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 54/40, 42 – 400 Zawiercie na
podstawie zawartej przez gminę umowy.
§7
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację oraz czipowanie zwierząt w schroniskach dla
zwierząt na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o którym mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do
adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§8
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 2422

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska
z terenu gminy Michałów za pośrednictwem Gabinetu Weterynaryjnego z którym gmina współpracuje oraz za pośrednictwem strony internetowej - zakładka „Bezdomne Zwierzęta”;
2) prowadzenie działań przez podmiot prowadzący schronisko zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania;
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
zwierząt;
§9
Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla
zwierząt bezdomnych, lub w lecznicy dla zwierząt, z którymi gmina ma zawartą umowę.
2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.
3. Zwłoki uśpionych i martwych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania
ich przez: Punkt Zbiorczy Padliny Włoszczowa - na podstawie zawartej umowy.
§ 10
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy określającej szczegółowo sposób postępowania z przekazanymi
zwierzętami zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia okoliczności
wymagającej interwencji. Gospodarstwem, które zadeklarowało chęć przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego jest gospodarstwo Pani Doroty Walasek położone w miejscowości Węchadłów 28.

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 11
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
1. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych oraz opieka weterynaryjna
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowana jest przez gminę poprzez zawarcie
umowy z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo (Gabinet Weterynaryjny Bartosz Kozłowski Michałów 278 - na podstawie zawartej umowy).
2. Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
a także posiadających właściciela w przypadku, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę wymaga
natychmiastowej pomocy.
3. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie
poniesionych kosztów leczenia.
§ 12
Finansowanie programu
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi gmina.
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2. Środki finansowe przewidziane w budżecie Gminy na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w 2017 roku wynoszą 10 000,00 zł.
3. Zadania oraz sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Michałów w roku 2017” zostały wyszczególnione w tabeli stanowiącej załącznik do Programu.
4. Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych.
5. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Programu sprawuje Wójt.
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Załącznik
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Michałów w roku 2017.

Wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Michałów w roku 2017.”
Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe (zł.)

Zadania

1

Gmina

8 856,00 zł.

Wydatki związane z wyłapaniem
i umieszczeniem bezdomnych psów z terenu gminy
w schronisku dla zwierząt.

Gmina

1 000,00 zł.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach
drogowych i zapewnienie opieki weterynaryjnej
obejmującej zabieg sterylizacji lub kastracji
( w tym uśpienie ślepych miotów)

3

Gmina

144,00 zł.

4

Ogółem

10 000,00 zł.

2

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami
w tym ich dokarmianie

