Projekt Wójta Gminy Haczów

UCHWAŁA NR ………………
RADY GMINY HACZÓW
z dnia ......................... r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
638)
Rada Gminy
uchwala się , co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów w 2022r., w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do uchwały Nr ………….
Rady Gminy Haczów z dnia ..…………………….. r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów w 2022 r.
"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 638).

WPROWADZENIE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności
psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich
przebywających na terenie Gminy Haczów.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt ″WESOŁY
KUNDELEK″, ul. Piłsudskiego, 38-600 Lesko,
2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
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,
3) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
4) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta
gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich,

5) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące
na wolności ( żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),
6) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów
w 2022 roku.
Rozdział 2
WYKONAWCY PROGRAMU

§ 2.
Działania związane z realizacją programu prowadzi Referat Inwestycji i Inicjatyw
Gospodarczych w Urzędzie Gminy Haczów, przy pomocy:
1) podmiotu prowadzącego schronisko,
2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
Rozdział 3
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3.
1. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów,
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do
zwierząt.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla 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.
Rozdział 4
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCAW SCHRONISKU
DLA ZWIERZĄT

§ 4.
Schronisko dla Zwierząt ″WESOŁY KUNDELEK″, ul. Piłsudskiego, 38-600
Lesko,

prowadzone

przez

P.

Karola

Kusala

Gabinet

Weterynaryjny

ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko, z którym gmina zawarła umowę, przyjmuje
i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.
Rozdział 5
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI W TYM ICH DOKARMIANIE

§ 5.
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Haczów, jest
realizowane poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnienie ich dokarmiania przy udziale wyznaczonego pracownika Urzędu
Gminy, społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
3) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w Schronisku.
Rozdział 6
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 6.
1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy prowadzi
P. Karol Kusal Gabinet Weterynaryjny, ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko na
podstawie zawartej umowy.
2. Dopuszcza się odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie
Gminy Haczów przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.

3. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość
ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd
pozostawało.
4. Odłowione zwierzęta bezdomne niezwłocznie przekazuje się do Schroniska.
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa
rolnego wskazanego w §10.
6. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia
ich właściciela, po okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do
adopcji.
7. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Rozdział 7
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT
W SCHRONISKU

§ 7.
1.Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich
właściciela, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem
zwierząt, których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są przez lekarza weterynarii.
Rozdział 8
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 8.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez
Schronisko, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do
adopcji, zamieszczanie na stronie internetowej Schroniska aktualnych informacji
dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz ze zdjęciami.

Rozdział 9
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 9.
Usypianie ślepych miotów przeprowadzane będzie przez P. Karola Kusala
Gabinet Weterynaryjny ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko, z którym gmina
zawarła umowę.
Rozdział 10
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA
DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

§ 10.
1. Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostały znalezione
na terenie Gminy Haczów będą przekazane do gospodarstwa rolnego 38-600
Lesko, ul. Kwiatowa 60.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa
umowa zawarta pomiędzy Gminą Haczów a właścicielem gospodarstwa rolnego.
Rozdział 11
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ
W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

§ 11.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt prowadzone jest na podstawie umowy zawartej
z P. Karolem Kusalem Gabinet Weterynaryjny, ul. Piłsudskiego 48, 38-600
Lesko.
Rozdział 12
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNO – INFORMACYJNYM

§ 12.
W ramach programu realizowane są działania o charakterze edukacyjno –
informacyjnym, przy współpracy z organizacjami społecznymi, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w zakresie odpowiedzialnej

i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania,
propagowania sterylizacji i kastracji psów i kotów, a także adopcji zwierząt
bezdomnych.
Rozdział 13
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13.
Środki

finansowe

na

realizację

zadań

wynikających

z

Programu

zabezpieczone są w budżecie Gminy Haczów w kwocie 41.000,00zł, w tym:
1)

sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
– 1 000,00zł,

2)

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt – 6 000,00zł.

3)

roczna opłata za utrzymanie miejsca w schronisku – 6150,00zł.

4)

za gotowość do zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich – 4 000,00zł.

5)

pozostałe zadania realizowane w ramach Programu przez Schronisko dla
zwierząt – 23 850,00zł.

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług
i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

