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UCHWAŁA NR V/40/19
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Sulików w 2019 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady:
B. Świątek
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Załącznik do uchwały nr V/40/19
Rady Gminy Sulików z dnia 26 marca 2019 r.

PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY SULIKÓW W 2019 ROKU

GMINA SULIKÓW
POWIAT ZGORZELECKI
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–3–

Poz. 2164

WPROWADZENIE
Rada Gminy Sulików zważywszy, że:
- zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą,
- człowiek winien jest zwierzętom poszanowanie, opiekę i ochronę,
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy,
- działania na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
należy wesprzeć współpracą z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt
uchwala “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Sulików w 2019 roku” jako wyraz polityki Gminy Sulików wobec problemu
bezdomności zwierząt.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Sulików uchwały w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2019
roku”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
2. Programem objęte są zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach
administracyjnych Gminy Sulików.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Sulików,
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sulików,
3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r.
poz. 122),
4) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, z siedzibą
w Dłużynie Górnej 1F,59-930 Pieńsk, należące do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej a zarządzane
na mocy umowy przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt”,
5) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela
lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 3. 1. Realizatorem Programu jest Wójt Gminy Sulików przy współudziale:
1) Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej,
2) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Zgorzelcu, organizacji społecznej, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
3) Zarządy Kół Łowieckich, które mają swoje obwody na terenie Gminy Sulików,
4) Placówek oświatowych, podległych Gminie poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych
i edukacyjnych mieszkańców.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 4. 1. Głównym celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt na obszarze Gminy.
2. Program jest wyrazem wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na gminę, a jego cel realizowany
jest poprzez podejmowanie odpowiednich działań, będących przedmiotem niniejszego Programu.
3. Do podstawowych zadań Programu należy zaliczyć:
1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki;
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2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów w schronisku
oraz usypianie ślepych miotów;
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
6) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt;
7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje Gmina we współpracy ze Schroniskiem,
oraz dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich poprzez:
1) odławianie i umieszczanie w Schronisku zwierząt bezdomnych,
2) zapewnienie właściwych warunków bytowania oraz opieki lekarsko - weterynaryjnej, schronienia
i wyżywienia bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom, które utraciły właściciela, przebywającym
w Schronisku.
2. Na podstawie art. 11a ust. 4 Ustawy, Gmina powierzyła odławianie bezdomnych zwierząt Schronisku.
3. Dla zwierząt gospodarskich zagubionych i czasowo odebranych właścicielom, Gmina zapewni doraźne
miejsce w gospodarstwie rolnym przy ul. Wiejskiej 1c w Sulikowie.
§ 6. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana jest we współpracy
ze społecznymi opiekunami kotów.
2. Społecznym opiekunem kotów jest osoba, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami wolno
żyjącymi na terenie Gminy Sulików, a jej działalność opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest w pełnym
zakresie nieodpłatna.
3. Społeczny opiekun jest zarejestrowany w rejestrze społecznych opiekunów kotów Gminy Sulików
na podstawie deklaracji opiekuna, która określa miejsce przebywania kotów i ich liczbę.
4. Opiekunem społecznym może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Sulików, zainteresowany
działalnością na rzecz pomocy wolno żyjącym kotom.
5. Karma zakupiona przez urząd, przydzielana będzie 4 razy w roku, zgodnie z rejestrem społecznych
opiekunów kotów. Karma wydawana będzie opiekunom, którzy w deklaracji zaznaczyli chęć jej otrzymywania.
Społeczny opiekun kotów odbiera karmę w Urzędzie Gminy Sulików u pracownika ds. ochrony przyrody.
6. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących powiadamia pisemnie pracownika ds. ochrony przyrody
o zmianie liczebności kotów wolno żyjących, które są pod jego opieką oraz o każdorazowej zmianie innych
danych zawartych w złożonej deklaracji.
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli, dla zwierząt znajdujących się w schronisku, realizują:
1) Schronisko - poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania,
2) Gmina – poprzez powierzenie Schronisku, na podstawie art. 11a ust. 4, zadania poszukiwania właścicieli
dla bezdomnych zwierząt. Jednocześnie Gmina będzie wspomagać Schronisko poprzez prowadzenie
działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli, poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji
zwierząt na stronie internetowej Gminy.
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii. Umowa została zawarta
z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym Małgorzata Zaręba z siedzibą przy ul. Ignacego Daszyńskiego 75,
59-900 Zgorzelec. Zakres świadczonych usług będących przedmiotem umowy obejmuje:
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1) dojazd do miejsc, gdzie znajdują się poszkodowane lub chore zwierzęta i zabranie ich do lecznicy,
2) leczenie poszkodowanych zwierząt polegające na wykonaniu standardowych, niezbędnych zabiegów,
3) po udzieleniu pomocy, poszkodowane zwierzę zostanie przekazane do Schroniska dla Zwierząt Małych
w Dłużynie Górnej 1F w godzinach urzędowania Schroniska.
Osobą do kontaktu w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej jest Pan Jerzy Zaręba,
tel. 699 979 838.
Osobą do kontaktu z ramienia Urzędu Gminy Sulików, w godzinach pracy jest pracownik ds. ochrony
przyrody, tel. 75 77 87 288/289.
Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 9. 1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez:
1) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, z terenu Gminy, przyjętych
do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
2) usypianie ślepych miotów.
2. Gmina, na podstawie art. 11a ust. 4 Ustawy, powierza Schronisku, zadanie obligatoryjnej sterylizacji
albo kastracji zwierząt i usypianie ślepych miotów pochodzących z terenu Gminy na podstawie umowy dotacji.
3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ograniczanie populacji odbywać się będzie poprzez
sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących.
4. Społeczny opiekun kotów chcący poddać zwierzę zabiegowi sterylizacji lub kastracji otrzyma
skierowanie na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma podpisaną umowę i we własnym
zakresie dostarczy zwierzę do gabinetu weterynaryjnego, a następnie odbierze po przeprowadzonym zabiegu.
Po zabiegu opiekun obejmie zwierzę opieką określoną przez lekarza weterynarii.
5. Gmina realizuje zadanie sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów,
na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii Pauliną Kanczewską prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą „FORMICA” Paulina Kanczewska z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Bora-Komorowskiego
4.
Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 10. 1. Gmina, w ramach Programu, prowadzi we współpracy ze Schroniskiem i organizacjami
pozarządowymi i placówkami oświatowymi, działania edukacyjno-informacyjne, m.in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, konieczności czipowania,
a także adopcji zwierząt ze schroniska.
2. Kształtowanie świadomości ludzi opierać się będzie w szczególności na:
1) wdrażaniu prawidłowych postaw i zasad traktowania zwierząt,
2) promowaniu humanitarnego postępowania, w tym przestrzeganiu praw i obowiązków wynikających
z posiadania zwierzęcia,
3) potępianiu i wyrażaniu sprzeciwu wobec osób źle traktujących zwierzęta, zarówno tych pozostających
pod ich opieką jak i bezdomnych.
Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 11. 1. Gmina zapewnia środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w łącznej
wysokości 46.909,99 zł:
a) na prowadzenie schroniska, w wysokości 38.610,00 zł,
b) na zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich w wysokości 920,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–6–

Poz. 2164

c) na dokarmianie kotów wolno żyjących w wysokości 1.879,99 zł,
d) na sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów środki w wysokości 2.000,00 zł,
e) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
oraz usypianie ślepych miotów w wysokości 1.200,00 zł,
f) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, z terenu Gminy, przyjętych
do Schroniska o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości 2.300,00 zł.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zabezpieczone są w budżecie Gminy Sulików.

