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UCHWAT,A NR XV/221l20
RADY GMINY SIERAKOWICE

zdniall

lutego 2020r.

w sprawie przyjgcia ,,Programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci
zwierzqtna terenie Gminy Sierakowice w 2020 roku"

Na podstawie art.18 ust.2pkt 15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorz4dzie gminnym (ti' Dz.U.
2019 poz. 506 ze zm. ) oraz ui. ttu ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 t. o ochronie zwietzqt (tj. Dz. U.
z20l9r. poz.l22, liZlr" zm.) po zasiggnigciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii wKartuzach,
og6lnopoiskiego Towarzystwa ochrony Zwieru4toToz "Animals" w Bojanie oraz dzierzawc6w obwod6w
lowieckich na obszarze Gminy Sierakowice, uchwala sig, co nastqpuje:

opieki nad zwierzEtami bezdomnymi oraz
$ 1. OkreSla sig i przyjmuje do realizaqi ,,Program
w 2020 roku", kt6ry stanowi zal}cznik
Sierakowice
Gminy
na
terenis
bezdomnoSci-zwierzqt
zapibiegania
uchwatry.
do niniejszej
Sierakowice'
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy
$ 3.

Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym

Wojew6dztwa Pomorskiego.
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Zalqcznik do uchwaly NrXJ1221120
Rady Gminy Sierakowice

z dnia 1 I lutego 2020 r.
Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierz4t na terenie
Gminy Sierakowice w 2020 roku
$ 1. Cel Programu.

l. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzgtom z terenu Gminy w rozumieniu
o ochronie zwierz4t

2. Zapobi
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3. Poprawa bezpieczehstwa i porz4dku publicznego na terenie Gminy.
$ 2. Realizatorzy Programu.
1. Gmina Sierakowice.

2. Fundacja ,,Animalsi" zsiedzib4 w Gdarisku,
umowy zawartel z Gmin4.

u[. WolnoSci

4811, 80

*

538 Gdarisk, na podstawie

3. Lekarz Weterynarii na podstawie umowy zawartej z Gmin4.

4. Organizacje spoleczne, stowarzyszenia, fundacje, kt6rych statutowym celem dzidlania jest
przeciwdzialanie bezdomnoSci zwierz4t we wsp6lpracy z organami Gminy.
5. Funkcjg koordynatora dziala:6 podejmowanych w ramach Programu pelni W6jt Gminy za
poSrednictwem Referatu Rolnictwa Urzgdu Gminy Sierakowice. Referat ten wsp6lpracuje
w przedmiotowym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Lecznicami Weterynaryjnymi, Policj4,
Kolarni tr-owieckimi oraz Spolecznymi opiekunarni zrierz4t dzialaj4cymi nir terenie Gminy Sierakowice.

w $ 1 Gmina rcalizileprzez:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzEtom miejsca w schronisku dla zwierzqL na podstavvie um6w

$ 3. Cel oznaczony

podpisanych przez Gming

z

jednostk4 dysponujEc4 takE mo2liwoSci4.

2. Wsp6lprac9 ze spolecznymi opiekunami zwierzqt w zakresie wolno :Zyjqcych kot6w, kt6re ;zgloszq do

Urzgdu Gminy Sierakowice w zakresie ich rozrodczoSci oraz monitorowania ewentualnych rniejsc ich
wystgpowania. W przypadku wyst4pienia takiej sytuacji i koniecznoSci ich dokarmiania, wyklada.nie karmy
odbywad sig bgdzie co najmniej raz wtygodniu przez pracownik6w Urzgdu Gminy Sierakowice lub
S

oltys6w, b4dZ Spolecznych Opi eku now zwieruyt.

3.Zapewnienie miejsca dla bezdornnych zwierzQt gospodarskich wgospodarstwie rolnyrn zkt6rym
Gmina zawrze indywidualnq Llmowg o sprawowanie opieki.
$ 4. 1. Na terenie Grniny wprowadza sig wylapywanie bezdomnych zwierz4t:
1) stale - w odpowiedzi na interwencje,

2) okresowe - po wczeSniejszym ogloszeniu.

2.Wylapywaniem bgdq objgte bezdomne zwierzgta pozostawione bez opieki, wstosunku do kt6rych
nie istnieje mozliwoSi ustalenia ich wlaSciciela lub innej osoby, pod kt6re.j opiekE dotychczas pozostawaly,
a w szczegolnoSci chore l:ub zagraZaj4ce Zyciu, zdrowiu i bezpieczeitstwu ludzi.

3.|)alsz4 opiekg nad bezdomnynti zwierzgtami, o kt6rych mowa w ust. 2, Gmina zapewnia podpisuj4c
umowg z podmiotem prowadz4cym dzialalnoSi w tym zakresie, kt6rego adres podaje na tablicy ogloszeri
Urzgdu Gminy orazna stronie Biuletynu InforrnacjiPublicznej Urzgdu Gminy.
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4.Informacje o akcji wylapywania bezdomnych zwieru4t podawanie s4 do publicznej wiadomo5ci
poprzez ogloszenie na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu
Gminy oraz za poSrednictwem Soltys6w.
5. Wylapywanie bezdomnych zwierz4t bgdzie prowadzone wyl4cznie przy llyciu specjalistycznego
sprzgtu przeznaczonego do wylapywania zwieruqt, kt6ry nie stwarza zagroaenia dla zdrowia i ffcia zwierzqt,
atakhe nie bgdzie zadawal im cierpienia.
6. Transport bezdomnych zttierz1t bgdzie odbywal
bezpiecznego i humanitarnego przewo zt rwierzqt.

sig Srodkiem transportu przystosowanym

do

$5. 1. Zmniejszenie populacji zwierz1t bezdomnych wGminie realizowane jest przez obligatoryjn4
sterylizacjg albo kastracjg zwierz1t wschroniskach dla zwierz4t na zasadach ustalonych zjednostk4
wykonuj4c4 odl6w i odbi6r zwieruqt.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mog4 by6 przeprowadzone wyl4cznie przezlekarzaweterynarii.

3.Zabiegom, okt6rych mowa wust.l, niepodlegaj4 zwierzgta wokresie l4dni od umieszczenia
w schronisku z,twagi na mo2liwoSd zgloszenia sig wlaSciciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji,
w terminie okreSlonym w ogloszeniu o poszukiwanie nowych wlaScicieli.
$ 6. Poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwierz4t realizowane jest poprzez:
1. Informowanie o moZliwoSci adopcji bezdomnych zwieruyt w spos6b rwyczajowo przyjery na terenie
Gminy w tym na stronach internetowych;

2. Wsp6ldziatranie z organizacjami spolecznymi w zakresie poszukiwania norvych wlaScicieli zwierzqt,
w tym zwierz4t gospodarskich.
$ 7. 1. Usypianie Slepych miot6w moZe nast4pi6 vrylqcznie przez lekarua weterynarii w schronisku dla
zwieru4t bezdomnych i w lecznicy dla rwierzqt, gdzie wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do
czworonoga.

2.Faktiprzyczyng uSpienia Slepych miot6w odnotowuje sig w ewidencji prowadzonej przez Gming.
$S.Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej wprzypadkach zdarzeh drogowych zldzialem
zwierzqt realizowane jest z lekarzem weterynarii maj4cym moZliwoSi Swiadczenia uslug calodobowo,
z kt6ry m Gmina zaw artra umowg.

$9.1. Zadania wymienione w$ 3ust. 1, $ 4, 5i6 realizuje Fundacja ,,Animalsi", poprzez
Schronisko dla Bezdomnych Zwierz4t w D4br6wce k.Wejherolva, Nr. Pow. Lek. Wet. - 22153401, pod
adresem D4br6wka Mtyn 30, 84-242 Luzino, lub Centrum Pomocy dla Zwierzqt, Nr. Pow. Lek. Wet. 22063403, w KoScierzynie przy ul. Przemyslowej 43, 83-400 KoScierzyna.
2. Zadania wymienione w $ 8. realizuje lekaru weterynarii

- Michal Bernard,

Prrychodnia

Weterynaryj na przy ul. Kartuskiej 278, 83 - 340 Sierakowice.
3. Zadania wymienione w
3 ust. 3 realizuje gospodarstwo
83 - 340 Sierakowice, Migi 2, na podstawie zawartej umo\iry.

$

rolne Andrzeja

Lejka;

$ 10. 1. W budzecie Gminy Sierakowice na2020 rok zapewnia sig Srodki narealizacjE zadahwtrasnych
wynikaj4cych zniniejszego Programu, wwysokoSci 59 000,0021, zgodnie zpreliminarzem wydatk6w

stanowi4cym zalqcznik do Programu.
2. Srodki finansowe bgd4 wydatkowane poprzez zlecenia Swiadczenia uslug i dostaw zgodnie zustaw4
z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo Zam6wieh Publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).
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Zal4cznikNr

I

doZalqcznikaNr I

do Programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno5ci zwierzqt na terenie
Gminy Sierakowice w 2020 roku. Zadania realizowaneprzezjednostki w ramach Programu opieki

nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoiicizwierzqt na terenie Gminy Sierakowice
z uwzglgdnieniem Srodk6w finansowych.

L.p.

Jednostka

realizuiaca

Srodki finansowe

(zl\

Zadania

I

000,00

Zadania wymienione w $ 3 ust. 2,

53 000.00

Zadaniawymienione w $ 3 ust.l,

3 000,00

Zadaniawymienionew$8

2 000,00

Zadania wymienione w $ 3 ust. 3

Ref.erat
I

2.

3.
4.

Razem 59

Rolnictwa UG
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S
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Uzasadnienie

Ustawa zdnia 2l sierpnia 1997r. oochronie zwierz4t naklada na Samorz4d Gminy obowi4zek
przyjgcia w drodze uchwaly ,,Programu opieki nad zwierzEtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoSci zwierz4t na terenie Gminy Sierakowice w 2020 roku".
W zwi4zku z potuylszym zasadnym jest przyjgcie niniejszej uchwaty.
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Numer zal4cznika

Gmina Sierakowice
UI. Lqborska 30, Sierakowice 83-340

Tel, +48 58 68L 95 00
www.sierakowice.pl

Uchwala numer XV /221,/20 "Podiqcie uchwaly w sprawie przyiqcia
,,Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomno6ci zwierz1t na terenie Gminy Sierakowice w 2O2O roku". "
zostala podiqta nastqpui4cq proporciq glos6w: iestem za L4, iestem
przeciw

0,

wstrzymuiq siq 0.

Uchwala zostala podjqta w trybie jawnym, zwykt4 wiqkszoSci4 glos6w.
Data i godzina glosowania : 11.02.2020 L3276:07

Radni zaqlosowali iak poni2ei:
Iestem za
1. Andrzei Klasq
2.
3.

4.

BRAK

Woiciech Koszqlka

Andrzei Krefta
Miroslaw Kuczkowski

5.
6,
7.
8.
9.

Mariusz Labuda
Rafal Makurat
Boqumila Okroi
Ryszard Piasecki

10.

t2.

Pawel Staszek
Rvszard Toruficzak
Andrzei Wenta

13.

PiotrWoiniak

t4.

MariaWr6blewska

tL.

Iestem przeciw

lan Stachnik

Obecni radni, ktilrzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

Wstrzymuiq siq

BRAK

BRAK

Operatorem systemu byl Admin,
Wygenerowano z systemu

DSSS

Vote za po6rednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

