PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015, poz. 1515, 1045 i 1850) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2013 r, poz. 856, z 2014r. poz.1794, z 2015 poz. 266) Rada Gminy Poświętne
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

PROJEKT
Załącznik
do uchwały
Rady Gminy Poświętne
z dnia .

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2016 roku
§ 1. 1. Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i
gospodarskich przebywających na terenie Gminy Poświętne.
2. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2016 roku.
3. Program, o którym mowa w ust. 2 obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach 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.
§ 2. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt odbywać
się będzie poprzez ich odławianie i transport do schroniska przez podmiot, o którym mowa w § 4
uchwały.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie stale w miarę potrzeb na całym
obszarze Gminy Poświętne lub jej części.
§ 3.1 Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez:
1) ustalenie miejsc /obiektów budowlanych/ w których przebywają koty wolnożyjące;
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania;
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimy;
2. Działania o których mowa w ust.1 realizowane będą poprzez współdziałanie Urzędu
Gminy Poświętne z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Poświętne
oraz mieszkańcami Gminy Poświętne.
§ 4. 1. Realizacja zadań w postaci odławiania bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej
sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwania właścicieli dla
bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów została
powierzona podmiotowi
prowadzącemu schronisko dla zwierząt pod nazwą: Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt
Dworakowski” w miejscowości Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 w umowie zawartej z Wójtem Gminy Poświętne
zobowiązał się w szczególności do:
1) posiadania niezbędnych specjalistycznych urządzeń i środków, a w szczególności

2)
3)
4)
5)
6)
7)

chwytaków, kagańców ,klatek samołapek, smyczy służących do wyłapywania i prowadzenia
zwierząt oraz odpowiedniego samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt,
posiadania umowy zawartej z lekarzem weterynarii o zapewnieniu w razie potrzeby pomocy
weterynaryjnej,
przekazywania zwierząt nowym właścicielom odpłatnie lub bez opłaty zdolnym zapewnić
im należyte warunki bytowe,
prowadzenia ewidencji przyjętych przez siebie bezdomnych zwierząt,
wykonania w razie konieczności i zgodnie z normami etycznymi oraz obowiązującymi
przepisami eutanazji zwierząt,
zapewnienia miejsca pobytu odławianym bezdomnym zwierzętom w schronisku w Radysach
13, 12-230 Biała Piska,
szczegółowy sposób poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt określony
jest na stronie internetowej schroniska http://www.schroniskodworakowscy.pl.oraz na
stronie internetowej Gminy Poświętne
3. Zabiegi sterylizacji lub kastracji będą również wykonywane przez lekarza weterynarii, o
którym mowa w § 6 ust.2 na podstawie stosownej umowy.

§ 5. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Poświętne a Panem Karolem
Sienkiewiczem, gospodarstwo rolne Pana Karola Sienkiewicza we wsi Poświętne nr 41 przejęło na
siebie obowiązek zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, czasowo odebranych
właścicielom lub opiekunom na podstawie decyzji Wójta.
§ 6. 1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy
kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
2.Zapewnia się opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
poprzez zawarcie umowy z Przychodnią Weterynaryjna, Wojciech Pilawski Kompleksowe Usługi
Weterynaryjne 18-100 Łapy ul. Brańska 2.
§ 7. W budżecie Gminy Poświętne na rok 2016 zabezpieczone zostaną środki finansowe w
łącznej kwocie 10.000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy) na realizację niniejszego
Programu, w tym na:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 2.000 zł;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym na zakup karmy dla kotów wolno żyjących –
1.200 zł;
3) realizację zadań w postaci odławiania bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji albo
kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych
zwierząt oraz usypiania ślepych miotów – 3.000 zł;
4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1.000 zł;
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt – 2.800 zł.
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