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Poz. 736
UCHWAŁA NR VI/37/2019
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 31 stycznia 2019 r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Stąporków w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1840 ze zm.), Rada Miejska w Stąporkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Stąporków w 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej
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Załącznik do Uchwały Nr VI/37/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 31 stycznia 2019r.

PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
GMINY STĄPORKÓW W 2019 ROKU.
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zwany dalej „Programem”, zakłada ograniczenie zjawiska
bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Stąporków oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym
zwierzętom
domowym
i
gospodarskim
oraz
wolno
żyjącym
kotom,
przebywającym
w granicach administracyjnych gminy.
§ 2. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 3. 1. Wykonawcami Programu są:
1) BAROS Maciej Glijer, ul. Berezów 76d, 26-130 Suchedniów;
2) Przychodnia Weterynaryjna „MINUS”, ul. Podjazdowa 17, 26-110 Skarżysko-Kamienna;
3) gospodarstwo rolne, Pan Maciej Glijer, ul. Berezów 76c, 26-130 Suchedniów;;
4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z Gminą Stąporków.
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Stąporkowie, który współpracuje w tym zakresie z Policją i lekarzem weterynarii.
§ 4. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące;
2) zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania, poprzez lokalnych karmicieli;
3) sterylizację kocic.
§ 5. 1. Na terenie gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
1) stałe na interwencje;
2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje
możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
3. Informacje o okresowych akcjach wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości
poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, na stronie BIP urzędu oraz
za pośrednictwem sołtysów.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stąporków realizują:
1) BAROS Maciej Glijer, ul. Berezów 76d, 26-130 Suchedniów na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
§ 7. 1. Sterylizację albo kastrację zwierząt realizują:
1) schronisko dla zwierząt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie
zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
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2) gabinet weterynaryjny, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, poprzez zlecanie przez gminę przeprowadzania
zabiegów
sterylizacji
zwierząt
kierowanych
do
gabinetu,
z
wyjątkiem
zwierząt
u których istnieją przeciwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia
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 realizowane jest poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych za pomocą ogłoszeń umieszczanych na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stąporkowie oraz na stronie internetowej urzędu;
2) we współpracy z jednostkami pomocniczymi (sołtysi w poszczególnych sołectwach), mieszkańcami gminy
oraz organizacjami społecznymi.
§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Gmina poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. 2.
§ 10. 1. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2018 roku wskazuje się
gospodarstwo
prowadzone
przez
Pana
Macieja
Glijera,
które
znajduje
się
przy ul. Berezów 76c, 26-130 Suchedniów.
2. Wraz z umieszczeniem zwierząt bezdomnych w gospodarstwie, Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia
nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
gmina realizuje poprzez umowę z lekarzem weterynarii o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. 2.
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są zgodnie
z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok przyjętym Uchwałą Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r., i wynoszą 52 000 zł.

Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zadania

Środki
finansowe

Zapewnianie opieki bezdomnym psom poprzez ich wyłapywanie, przekazanie do
schroniska, czasowe przetrzymywanie przed przekazaniem do schroniska a także zwrot
kosztów (na podstawie przedstawionych rachunków lub paragonów fiskalnych) z tytułu
adopcji do kwoty: 150 zł z tytułu adopcji szczeniaka w wieku do 6 m-cy oraz 300 zł z tytułu
adopcji psa w wieku powyżej 6-m-cy (koszty poniesione na: usługi weterynaryjne, zakup
pożywienia oraz akcesoriów dla adoptowanego psa).
Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie i sterylizacja
adoptowanych kocic.
Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych.
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Zbieranie i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcych

52 000 zł
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