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Poz. 796
UCHWAŁA NR IV/39/2019
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018,
994 t.j. ze zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017,
1840 t. j. ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
jako załącznik nr 1 oraz wniosek o wydanie zezwolenia na zabiegi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt
jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chmielniku
Anita Jabłońska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/39/2019
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 29 stycznia 2019 r.
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Chmielnik w 2019 roku.
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Chmielniku uchwały w sprawie „Programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chmielnik
w 2019 roku”, zwanego dalej Programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017 r., 1840 t.j . ze zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy
psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju.
§ 1. Celem Programu jest:
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017 r., 1840 t. j. ze zm. ).
2. Prowadzenie działań służących zapewnieniu odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
miasta i gminy Chmielnik.
3. Ograniczenie niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych psów i kotów.
4. Współpraca z organami stojącymi na straży prawa.
5. Współpraca z osobami, które podejmują działania zmierzające do poprawy bytowania zwierząt.
6. Współpraca ze stowarzyszeniem, którym statutowym celem jest ochrona zwierząt, działającym na terenie
gminy Chmielnik .
§ 2. Program obejmuje wszelkie działania Gminy, które mają za zadanie realizację założonych celów
poprzez:
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Chmielnik.
2. Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom .
3. Dążenie do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
4. Edukację mieszkańców Miasta i Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami podczas festynów .
5. Współpracę z organami stojącymi na straży prawa.
6. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie.
7. W przypadku nagłych zdarzeń po godzinach pracy urzędu lub w dni wolne od pracy kontakt
telefoniczny z lek. wet. Mateusz Szczepski, Przychodnia Weterynaryjna „ZOONA”, Ciecierze 26, 26-020
Chmielnik
8. Inne działania służące osiąganiu założonych w programie celów.
§ 3. Zapewnienie ochrony zwierząt domowych oraz odławianie bezdomnych zwierząt i opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Chmielnik realizowane będzie w miarę możliwości
technicznych i finansowych.
1. Odławianiem będą objęte zwierzęta bezdomne, pozostawione bez opieki, w stosunku do których
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod opieką której pozostawały, a w
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Chmielnik realizowane będzie na zasadzie
stałych lub okresowych interwencji w zależności od zgłoszeń.
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3. Odławianie bezdomnych zwierząt nastąpi w drodze zawarcia stosownej umowy z: Przedsiębiorstwo
Handlowo- Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce
4. Celem zapewnienia dalszej opieki bezdomne zwierzęta po odłowieniu zostaną przewiezione do
schroniska dla bezdomnych zwierząt: „Strzelce”, Strzelce 108, 28-220 Oleśnica.
5. Schronisko aktywnie poszukuje właścicieli, odłowione bezdomne zwierzę może zostać oddane do
adopcji, obligatoryjna sterylizacja i kastracja odłowionych bezdomnych zwierząt przebywających
w schronisku.
6. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do odławiania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także
nie będzie zadawał im cierpienia.
7. Informacje o akcji odławiania zwierząt podawane są do publicznej wiadomości za pośrednictwem
sołtysów, jak również umieszczenie na tablicy ogłoszeń.
8. W przypadku czasowego odebrania zwierzęcia, wszystkimi kosztami związanymi z odłowieniem
i zapewnieniem niezbędnej opieki zwierzęciu, obciąża się dotychczasowego właściciela.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie realizowana przez gminę Chmielnik, Wydział Straży
Miejskiej oraz społecznych opiekunów poprzez:
1. Ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty .
2. Zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach ich przebywania.
3. W miarę możliwości zapewnienia schronienia, w szczególności na okres zimy.
4. Wolno żyjące koty bytujące na terenie Gminy są bardzo ważne ze względu na korzyści jakie ze sobą
niosą. Przyczyniają się bowiem do regulacji populacji gryzoni, zarówno myszy jak i szczurów.
§ 5. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy realizowane będzie poprzez:
1. Prowadzenie przez Gminę działań edukacyjnych w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i humanitarnego traktowania zwierząt.
2. Wykonywanie na koszt Gminy w miarę możliwości finansowych budżetu gminy Chmielnik, zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką lekarza weterynarii przed
przekazaniem ich nowym właścicielom.
3. Zabiegi wymienione w §5 ust. 2 finansowane będą z budżetu gminy do wyczerpania środków
finansowych zarezerwowanych na dany rok. Przysługiwały będą osobie, która zgłosiła pisemnie zamiar adopcji
bezdomnego psa lub kota z terenu miasta i gminy Chmielnik (wniosek jako załącznik nr 2).
W/w zabiegi wykonywane będą przez lek. wet. Mateusz Szczepski, Przychodnia Weterynaryjna
“ZOONA”, Ciecierze 26, 26- 020 Chmielnik.
§ 6. Adopcja bezdomnych zwierząt realizowana będzie przez Gminę poprzez :
1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych przez podmiot wyłapujący bezdomne
zwierzęta jak również przez lekarza weterynarii oraz Stowarzyszenie, którym statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, działającym na terenie gminy Chmielnik.
2. Podejmowanie działań promujących adopcję bezdomnych zwierząt np. organizowanie zajęć
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
3. Udostępnianie na stronach internetowych Urzędu jak również ogłaszanie w gazecie lokalnej Kurier
Chmielnicki oraz na tablicy ogłoszeń zdjęć z opisem bezdomnych zwierząt poszukujących rodzin adopcyjnych.
§ 7. Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt może być wykonywane wyłącznie przez lekarza
weterynarii: lek. wet. Mateusz Szczepski, Przychodnia Weterynaryjna “ZOONA”, Ciecierze 26, 26020 Chmielnik.
1. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.
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2. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§ 8. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, miasto i gmina Chmielnik
zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami zranionymi lub chorymi, realizowaną przez: lek.
wet. Mateusz Szczepski, Przychodnia Weterynaryjna „ZOONA”, Ciecierze 26, 26-020 Chmielnik
§ 9. W razie potrzeby Gmina umieści bezdomne zwierzęta gospodarskie w gospodarstwie rolnym
należącym do: Michał Błaszczyk, Grabowiec 69, 26-020 Chmielnik.
Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmie starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 10. Współpraca z organami stojącymi na straży prawa oraz inne działania służące osiągnięciu założonych
w Programie celów będzie polegać na:
1. Prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania
zwierząt oraz obowiązków i odpowiedzialności właścicieli zwierząt.
2. Współpracy z Policją w celu konsekwentnego egzekwowania przepisów dotyczących utrzymania
i traktowania zwierząt.
3. Współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze gminy Chmielnik. Wspólne organizowanie prelekcji oraz poszukiwanie rodzin
adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt.
§ 11. Koszty zadań przewidzianych w Programie ponosi gmina Chmielnik.
1. Środki finansowe na realizację działań wynikających z Programu w kwocie 35 000,00 zł. zabezpieczone
są w budżecie gminy Chmielnik.
2. Środki określone w §11 ust.1 będą wydatkowane z przeznaczeniem na:
1) „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Chmielnik
w 2019 r.”: 20 000,00 zł.
2) „Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Chmielnik
w 2019 r.”: 15 000,00 zł.
3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie odbywać się
w sposób celowy i oszczędny. Środki wydatkowane będą po przedłożeniu faktur za wykonane zlecone usługi.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr IV/39/2019
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 29 stycznia 2019 r.
Chmielnik, dnia………………...

...........................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

................................................
................................................
adres
…………………………………

Urząd Miasta i Gminy

tel.

Chmielnik

Wniosek
o wydanie zlecenia na zabieg weterynaryjny dla zwierząt bezdomnych (sterylizacja,
kastracja)
Rodzaj zabiegu
...............................................................................
Gatunek i rasa zwierzęcia
...............................................................................
Płeć
...............................................................................
Dodatkowe informacje - deklaracja adopcji zwierzęcia (opis zdarzenia, miejsce przebywania
zwierzęcia )
…………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………
Podpis wnioskodawcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adnotacje urzędowe: Zlecenie nr …… ./………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

