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UCHWAI,A NR XX)U339II7
RADY GMINY SIERAKOWICE
zdnia2l marca

2017 r.

w sprawie przyjgcia Programu opiehi mad uvierzgtami bezelomnyrni oraz zapobiegania
bezdomnoSci
zwierz1tna terenie Grniny Sierakowice w 2017 r

a

8

oraz

marea

uLlla

1990

r.

ust.

l ustawy zdtria ZI sierpnia

o samorz4dzie

gurinnym

(

tj

1997 r.

. zm) - Rada Gminy Sierakowice po zaopiniorvaniu
nt araz zapobiegutia bezdourno$ci nvierz4t na terenie
Leknza Weter;,irarii wKartuzach, Og6lnopolskie
e iZwz4dy K6l tr-owieckich bgd4cych dzierlaweanti
Sierakowice uchwala, co nastEpu; e:
$ Przyjrnuje sig ,,Progratn opieki nad mvierzEtarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnodci
zwietzqt na terenie Gminy Sierakowice w 2017 roku", kt6ry stanowi zalqcnr.kdo niniejsij
uchwaly.
1"

$ 2"

wyko'anie uchwaly powierza sig w6jtowi Gmi'y sierakowice.

$ 3" Uchwala wchodzi w Lrycie z dniem podjgcia.
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ZaL4cznlk do uchwaly Nr )C0?339/17

zdfia}I

Rady Gminy Sierakowice

marca 2017r,

Pnogram opieki nad zwierzgtami bezdornnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci
zrvieru4t na terenie
Gminy Sierahorvice w 2017 roku

1. Cel Programu.

$

l. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzgtom w rozumieniu art. 4 pkt l6 ustawy o ochronie zwierzat
(Dz. U.22013 r. poz.856).
2"

Zap obie gani e bezdomno Scr nvier z4t.

3. Poprawa bezpieczeistwa

i porz4dk* publicznego na terenie

Gminy.

$ 2" Realizatorzy Programu.

I" Gnrina Sierakowice.
2. Og6lnopolskie To'lvarzystwo

Ochrony Zwierzqt OTOZ

zsiedzlbq wBojanie,

Rzenrieslnie za 2, 84 - 207 Bojano na podstawie umo\\y podpisanej z ";A,nimals"
Gmin4.

'i.

3. Lekarz Weterynarii na podstawie umowy podpisanej z Gmin4.

4'Organizacje spoleczne, stowarrysznnia,, fundacje, kt6ryeir stafutowym eelem
dzialanta iest
org^ami Gminy.
"
5. FunkcjE koordynatora dzialai podejrnow
u pehri W6jt Grniny za
po6rednictwem Referatu ds. rohrietwa i lesnichva
e. Referat tel wsp6lpraeg.le
w przednriotollylll zakresie zorganani hrspekcji Wet
lekarsko_u,eterynary1n1m.
przeeiwdziaranie bezdornnosci zwierz4t we wsp6lpru"l

$

3. Cel on:aazony w $ I pkt I Grnina realizuie prznz:

l'

Zapewnienie bezdomnym zwierzptom miejsca w schronisku clla nvierzEt" na podstarvie
um6w

podpisanych przez Gming

z

jed'ostk4 dysponui4cq

1ak4 mo2liwosci4."

2' Ustalenie ewentualnyeh rniejsc wystQpowania kot6w wolnozyjqcych i

dokarmianie.

w

razie konieeznodci ich

3 " Zapetunienie rniejsca dla bezdomny ch zwierzqt gospodarskich
z kt6rymi Gmina zawrze indyrviduallq
ulllowg o sprawowarlie opieki.

$ 4" 1. Na terenie

Gmi'y rvprowadza

sig wylapyrrua'ie bezdon nych zvvrerzqt:

1) stale na interwencje,

2) okresowe - po wcze$niejszym ogloszeniu.

2
is

bqd4 objqte bezdomne zwierzqta
ustalenia ich wlariciciela lub innej
aw szczegolnoSci chore lub zagra:2ajqce Lyciu, zdrowiu i

nie

ne bez opieki, w stosurlku do kt6rych
kt6rej opiekq dotychczas pozostawaly,
twu ludzi.

i

o kt6rych rnowa w ust. 2, Gmirla zapewnia podpisuiqe
tyrn zakresie, kt6rego adres podaje na tablicy ogloszeir

Publicznej Urzgdu Gminy.
4' Informacje o akcji wylapywania bezdomnych rwierzqt podawanie s4
do publiczrel wiadorno6ei
poprzgz ogloszenie na tablicy ogloszeir Urzgdu Gminy, na stronie
Biuletynu info.rnacji publiczlej Urzpdu
Griny or az zapoSrednietwern Sohys6w,

5 Wylapywanie bezdomnych zwierzqt bgdzie prowadzone wyl4caie przy

v\eiu

sprzgtu przezil'aazonego do wylapywania zvtierz4t, kt6ry nie sfrvarza zagroaetia
dla
atak2e nie bgdzie zadawil. irn cierpienia.
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6' Trarisport bezdomnych rwierzqt bgdzie odbywat

bezpieczrego i humanitarnego przewozu

zwrerzqt.

sig
- drodkiem tralsportu pr^lstosowany,
7

$ 5' 1' Grnina organizuie obligatoryjn4 sterylizacjg albo kastracj
na zasadaeh ustalonych zjed.Lostk4 wykonul4c4
odt6w

q

mvterzqtw sclroniskach

i odbi6r rwiirzqt.

7
0

dla

do

zvvierzqr

2' zabiegi sterylizacji i kastracji mogq by6 przeprowadzone uyl4czr
ie przezlekarzaweter).'arii.
gon' o kt6ryeh lxowa w us
q zwierzEta w okresie 14 dni od umieszczenia
r.,Tozliwori6 zgloszenia sig wl
ekuna oraz przezrtaazofie do adopcji, w terminie
w ogloszeniu o poszukiwanie
eli.
$ 6" Poszukiwanie wladcicieli dla bezdornnych zwrerzqtrealizowane jest poprzez;

l' Infonnowauie o rnozliwodci adopcji bezdo'rnych nvierz4t w spos6b zuyczajowo przyiety
na terenie
Gminy w tym na stronach internetowycli
2. Wsp6ldziatarie

-zorganizacjuri
w tym zwierz4t gospodarskich.

spoleemymi wzakresie poszukiwania nowl,sh wla$cicieli ztvierzqL,

$ 7" l ' usypianie dlepych miot6w moze nast4pi6 wyl4carie przez lekarza
weterynarir w schronisku dla
nwierzqt bezdornnych i w lecanicy dla mvierzqt" gdri"
*y-ug*y jest hunanitamy stosunek pracow.ika do
ezworolloga.
2" Fakt

H

i przyczynq

uspienia Slepych miot6w odnotou,.uje sig w ewidencji prowadzo
ne1 przezGming.

wnienie calodobowej opieki weterynaryjnej wpr4,paclkaeh zdarzeri
drogowyeh zudziaten
lzowane jest poprzez urllow9 zlekarzem wete.ynarii niaj4cym
rnozliwori6 (wiadcze^ia uslug
$ 4. ust. 5 i ust. 6 rearizuje og6lno
ATOZ ,,Animals'o z-siedzib4 rv Bojanie, ul. Rzernieslnic

zad'ania *T'mienione w

o dla Bezdomnych Zwiemqtw D4trr6wce h"We;herowa,

D4b

ystrvo ochron.y

Bojano poprzez

S4-242 -uzino.
2' zadania wlnnienione w $ 8. realizuj e
_lekarz weterynarii - Michal Bernard, r,ecznica weterynarii
;rrzy nrl. Kartust<iej Z7B,83 - 340 Sierahowice"

3' Zadmia uynienione w $ 3 ust. 3 realizuje gospoclarstwo
Migi 2, na podstawie zawartego porc rumienia"

340 Sierahowiee,

b
z
eg
2' srodki finalsowe
z dnia29 stycznia 2004

iny

rolne Anc;zeja Lejl<a;

Sierakowice na 2017rok zapewnia drodki

Programu, w rvysokoSci 37 000,00

zl,
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na realizacjE zadair wlaslych
, preli*inarzem rnyilatk6w

zgodnie

czES6.

b
r'

g3 -

p oprzez zlecenia swiadczenia
uslug i dostaw zgodnie
publicmych (Dz. U. zotor

Nr

'3

z ustaw4

poz. 759 ze nn.)
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Za'l1cznil<
do Programu opieki nad z.,ierugtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezd

Gminy sierakowice v,2ari rorru" Zadania realizowan*p"oujednostkr
w
nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na
z uwzglgdnieniem $rodkdw linansowvcii.

Referat
Rolnictwa UG
Sierakowice

:ff
1^"i11 :yr
eouKacvlne

i

e in terwen cj

i w sprawach kot6w wolr o zy j
leych dzialani

ain

forrnacylr

o_

- odlawianie bezdomnych
zwrcrz4ti zapewnianie opi
Irsypianre
acj e/kastracj e

- zapewnianie calodobowej opieki
z udzraletn ztvierzqL

zapewnianie opieki zwierzqtom gospodarskim
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