RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Uchwah Nr V/4?/2019
Rady cmlny Pletrowice Wiolkie
z dnla 11 lutego 2019r.

w sprawie prrylqcia

progremu opiaki nad zwierzQtami bozdomnymi oraz zapobi€ania

bezdomno6ci zwiorzqt na lerenie Gminy Pi6t.owic6 Wiolkio na 2019 rok

Na podslawae art. 18 usl. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r- o samorzqdzie gminnym

(tj.; Oz.U. z 2018r. N 994 zezrn., w zwiqzku z art l1aust. 1,2,5,6w2w. z art. 11 ust.1, art.'11a
ustawy z dnia 21 sierpnaa 1997 r. o ochronie z*ierzat ( lj. Oz. U. z 2017 r. poz. 1840 ) na wniosek
W6jta Gminy
Rada Gmlny Plelrowice Wielkie

uchwala

sl
Pftyjmuje siQ 'Program opieki nad zwierz9tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwleeqt
na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na rok 20'19" w be mieniu okeslonym w zalqczniku do uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy

s3
Uchwale oglasza sie na tablicy ogloszei UrzQdu Gminy Pietrowce Wielkie.

s4
Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podjqcia.

riitEwooNt

M

Bajak

INY

Zalqcznik do uchwaly
Nr V/47l2019
Rady Gminy Piet.owice Wielkio
z dnia 1,|.02,20,l9
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOI'NY]

I

ORAZ ZAPOBIEGANIA

BEZOOMNOSCT ZWERZAT NA TERENIE GMINY PIETROW|CE WIELKIE

W 2019 ROKU

Postanowienia og6lno

s1
llekrcc w uchwale jest mowa o;

1)

Paogramie

-

nalezy pczez

to

Iozumiec Program opieki nad zwiezqtami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomnosci zwieEqt na lerenie Gminy Pietrowic€ Wielkie w 2019
roku

2)

Schronisku - naLzy ptzez to rozumiec Schronisko dla Bezdomnych
w Raciborzu prowadzone przez PrzedsiQbiorshvo Komunalne sp. z o.o. w Raciborzu

3)
4)

Urzedzle - nale2y pzez to rozumied Urzqd Gminy w Pietrowicach Wlelkich,

Zwierzqt

Ustawie - nale2'! ptzez lo rozumie6 Uslawq z dnia 21 sierpnia'1997 r' o ochronie zwieftqt
(Dz.U. z 2O19t. 9oz. 122 z

pbtn

zm.)

Zapewnienie bezdomnym zwiezQtom mie.isca w Schtoniaku

s2
Zapewnienie opieki bezdomnym zwielzqtom

1)
2)

z terenu Gminy Pietlowice Wielkie iest

realizowane

poprzez F,odpisanie umowy ze Schronisk em na Swiadczenie uslug 2 zakresu:
zapewnienia niezbqdnei opieki weterynaryjnej przetazymylvanym zwierzqtom,

zapewnienie podslawowych niezbednych warunk6w sanitarno_bytowych przetrzymylvanym
zwiezQtom,

3)
4)

pzeb-zymywanie i obseMacja zwierzEt podejrzanych o wscieklizns,
niezwloczne podejmowanie

dzialai na podstawie inteMencii telefonicznych

bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy w przypadkach potrqcei

i

dotyczqcych

pogryzieh.

Opieka nad wolno iyjqcymi kotami w tym ich dokarmlanle

s3
Sprawowanie opieki nad kotamiwolno 2ylEcymi, w tym ich dokarmianie, realizowanejesl poprzez:

1)

zakup karmy dla kotdw wolno zyjqcych

i

p.zekazanie wlznaczonemu pracownikow

Zakladu Gospodarki Komunalnej w Pietrow cach W elkach w celu ich dokarmaania,

2)

podejmowanie inteMencji

w

sprawach kot6w wolno 2yiqcych przy udziale organizacji

spolecznych, kl6rych statltowym celem dzialania jest ochrona zwierzqt

Odlawianie bezdomnych zwieeat

s4
Na terenie Gminy Pielrowice Wie kie wylapywanie bezdomnych zwiezqt realizowane

jest

pzez

Schronisko w Raciborzu na podstawie podpisanej umolvy, zgodnie z zasadami:

1)
2)

wytapwanie bezdomnych zwiezqt ma charakter staly i interwencyjny,
wylapywaniem bedq objQte b€zdomne zwiezQta pozostawione bez opieki,

w

stosunku

do kt6rych nie istnieje mozliwosd ustalenia ich wlascicieli,

3)

wylapF,/anie bezdomnych zwieeqt bqdzie prowadzone
specjalistycznego sprzqtu pfteznaczonego

wylacznie przy

u2yciu

do wylapywania zwierzqt, kt6ry nie stwaza

zagtozenia dla 2ycia i zdrowia, a lakze nie bedzie zadawal im cieDienia,

4)

transport wylapanych bezdomnych zwiezqt bedzie odbywal siQ Srodkiem transporlu
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierzat.

Sterylizacja i kastracia zwierzqt w schroniskach

ss
ograniczanie populacji bezdomnych zwierzqt popzez sterylizacjQ i kastracje zwierzqt domowych,
w szczeg6lno6ci ps6w i kot6wjest realizowane przez Schronisko, w kt6rym bQdq pzeprowadzane
zabiegi sterylizacjilub kastracji zwierzqt przyiqtych do schroniska, z wyjqtkiem zwierzqt, u kt6rych
islniejq przeciwwskazania do wykonania tych zabieg6w, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, zgodnie
z wystepujqcymi zasadami:

1)

zabiegi sterylizacji

i

kastracji mogq byd przeprowedzane Wlecz

ie ptzez leker"a

weterynarii.

2)

zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegajq zwierzeta w okresie 14 dni od
umieszczenia w Schronisku z uwagi na mozliwosc zgloszenia si9 wlasciciela lub
opiekuna.

Poszukiwanie wlasclclell dla bezdomnych zwi.rzlt

s6
PoszukiwaniewlaScicieli dla bezdomnych zwie12ql realizowane jest poprzez:

1)

o

iwosciach adopcji zwierzEt bezdomnych, umieszczonych na
stronie internetowej Schroniska, z kt6rym podpisano umowe na wylapwvanie i dalszq
informowanie

moz

adopcje,
2)

wsp6ldzialanae

z

wlascicieli zwiezAt.

organizacjami spolecznymi

w

zakresie

poszukiwanra nowych

U6ypianie 6lepych miot6w

s7
Usypianie 6lepych miotdw:

l)

usypianie Slepych miol6w mo2e nastqpic wylqcznie pr2ez lekar2a weterynarii w
Schronisku, zgodnie z podpisanq umowq,

2)

fakt

i

ptzyczyne uSpienia Slepych miot6w odnotowuje sie

w

ewidencji prowadzonej

przez Schronisko,

3)

do ostatniei chMli 2ycia lagodnae i przyja2nie,
nale2y zaoszczedzi' mu tMogi idodatkowych udreczei, sam zabieg uSpienia

zwierzQ usypiane musi byd traktowane

powinien bye wykonany w spos6b humanitamy,

4)

zwioki uspionych zwierzqt muszq by6 odpowiednio zabezpieczone do

cza$

zabrania

ich przez odpowiednie slu2by do tego przeznaczone.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarsklch

s8

1.

W celu

zapewnienia miejsca

dla zwierzqt gospodarskich w zakresie

zabezpieczenia

pomieszczefi gospodarskich w przypadku koniecznosci ulokowania w nich zwierzqt gospodarskich,

wskazuje siQ RolniczE Sp6ldzielniQ ProdukcyjnE w Makowie ul Sp6ldzielcza 1
2. Zakres umowy okresla gotowos6 zapewnienia im wlasciwej opiekido czasu ich zwrotu lub innego
rozslrzygniQcia okreslonego w ad 7 ust 6 ustawy.
Zapawnienie calodobowei opieki weterynaryjne.i w przypadku zdaazed drogowych
z udzialem zwierzqt

!s
Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdazen drogowych z udzialem
zwierzat realizowane jest poprzez zawarcie stosownej umowy przez GminQ Pietrowice Wielkie z
Gabinetem Weterynaryjnym Norberta Ehr iJana Lewandowskiego w Pawlowie.

Srodki tinansowe przekazane na realizacr? programu
s 10
1. Srodki finansowe na realizacjQ zadafi wynikajEcych z Programu zabezpieczone sq w bud2ecie

Gminy Pietrowice Wielkie na 2019 rok na poziomie 15.000 zt.
2. Srodki, o ktorych mowa w

usl

1 bQdq wydatkowane w naslepujEcy spos6b:

1) Zapewnien e bezdomnym zwierzQtom miejsca w schronisku

2) Opieka idokarmianie wolno 2yjqcych kot6w
3) Odlawianie bezdomnych zwierzqt

-

-

300,00

-

zl

100,00 zl

4) Sterylizacji i kastracja zwierzqt w schroniskach

-

1100,00 zl

5) Poszuk wanie wlascc eli dla bezdomnych zwierzqt

-

100,00 zt

l3'i00,00 zl

6) Usypianie Slepych miot6w

-

100,00

zl

7) Wskazenie gospodarstwa rolnego w celu zap€wnienie miejsca dla zwierzqt

-

gospodarskich

100,00 zl

8) Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w pzypadku zdar2eh drogowych w z udzialem
zwietzqt

-

'100,00

zf'

3. Srodki te bgdq wydatkowane w spos6b celowy, oszczQdny z uwzglqdnieniem zasad uzyskiwania

nailepszych efekt6w

PRZEWO

