Projekt
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XX/148/2013
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Konarzyny na 2013 rok"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 3, art. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911) ) w związku z art. 11 ust. 1 i
11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.
zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Konarzyny na 2013 rok".
Rozdział 1.
Cel programu
§ 2. Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
zwanym dalej programem jest:
1) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy;
2) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Konarzyny;
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych;
4) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania
ich bezdomności.
Rozdział 2.
Realizatorzy programu
§ 3. 1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Konarzyny.
2. Realizatorem programu są:
1) organizacje społeczne, których statutowych celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt;
2) Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez
właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
3) przedszkole, szkoła i instytucje kultury poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie
humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr
96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, , z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009
r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. poz. 908,
poz. 985.
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Rozdział 3.
Sposoby realizacji celów programu
§ 4. 1. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy realizowana będzie przez::
1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych
przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
2) egzekwowanie , we współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku wykonania corocznego
szczepienia psów przeciw wściekliźnie;
3) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humarnitarnego ich
traktowania.
2. Edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów
zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez:
1) włączanie nauczycieli do propagowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej treści programowych
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt,
sposobami opieki nad zwierzętami, promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do
zwierząt;
2) promowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności, praw
i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierząt oraz działań określonych w niniejszym
programie;
3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt;
4) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.
§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, wyłonionym w trybie odrębnych
przepisów, oraz opieki dla zwierząt z terenu gminy realizuje się poprzez::
1) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod wskazany przez wójta gminy kontakt,
2) odławianie (zbieranie) z terenu gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się lub
pozostających bez opieki właściciela;
3) umożliwienie przekazywania pod tymczasową opiekę organizacjom opieki nad zwierzętami i osobom
fizycznym zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgonu właściciela, przebywania w szpitalu
itp.) utraciły właściciela;
4) poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami
nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
5) udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
których właścicieli nie ustalono, a które czasowo przebywają pod opieką organizacji opieki nad
zwierzętami;
6) wyłonienie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, schroniska w celu zapewnienia
bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w schronisku.
§ 6. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje wójt gminy
poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych, poprzez realizację zadań publicznych;
c) odławianie bezdomnych kotów.
§ 7. Odławianie zwierząt bezdomnych z terenu gminy realizują:
1) wójt gminy poprzez zawiadamianie schroniska lub specjalistycznej firmy o potrzebie odłowienia
bezdomnego zwierzęcia domowego. Odławiane zwierzęta są umieszczane w schronisku, o którym mowa
w § 5 pkt. 6 niniejszego regulaminu, a w przypadku zwierząt rannych również w zakładach leczniczych;
2) bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 11.
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§ 8. Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt można realizować:
1) przez obligatoryjne przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska;
2) wójt gminy poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na
zabiegi sterylizacji lub kastracji w punktach leczniczych dla zwierząt, z którymi gmina podpisała
umowę;
3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji
i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu gminy Konarzyny.
§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) wójt poprzez promocję adopcji zwierząt bezdomnych;
2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji promujących adopcję zwierząt;
3) schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowania.
§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na usypianie ślepych
miotów zwierząt bezdomnych.
§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarkich,
realizuje się poprzez zawarcie przez wójta gminy umowy z gospodarstwem rolnym zapewniającym
miejsce dla zwierząt gospodarskich.
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt może być realizowane poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt
w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolnożyjącym z terenu
gminy.
Rozdział 4.
Finansowanie programu
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu, zabezpieczone są w budżecie
Gminy Konarzyny według tabeli stanowiącej załącznik do "Programu" i wydawane będą poprzez zlecania
świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Ryszard Ejsmont
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Załącznik do Uchwały Nr XX/148/2013
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia .................... 2013 r.
Zadania realizowane przez Urząd Gminy Konarzyny w ramach "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konarzyny na 2013 rok"

Jednostka realizująca
Urząd Gminy
Konarzyny

Środki finansowe
(w zł)

Zadania

2.000,00

1) zapewnienie opieki i miejsca w schronisku, bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu
gminy Konarzyny;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie nowych 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
9) edukacja mieszkańców gminy Konarzyny w zakresie opieki nad zwierzętami

Przewodniczący Rady
Gminy
Ryszard Ejsmont
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