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UCHWAŁA NR XVI/169/17
RADY GMINY PADEW NARODOWA
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(j.t Dz. U. z 2013 r , poz. 856, z późn. zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Padew Narodowa w 2017 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Bik
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/169/17
Rady Gminy Padew Narodowa
z dnia 31 marca 2017 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Padew Narodowa w 2017 roku
WPROWADZENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Padwi Narodowej uchwały w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa
w 2017 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy
Padew Narodowa.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć mowa w Programie o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (jedn. tekst Dz. U.
z 2013 r. Nr 856 z późn. zm.),
2) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Padew Narodowa, posiadającą
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,
3) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt, w miejscowości Strzelce
4) przedsiębiorca- należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosław Dudzik –
Cedzyna 129, 25-900 Kielce NIP 657- 236- 63- 72, które prowadzi działalność nadzorowaną polegającą
na prowadzeniu schroniska dla zwierząt w miejscowości Strzelce pod nazwą Schronisko dla zwierząt
„STRZELCE” 28-220 Oleśnica, z którym gmina podpisała umowę,
5) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2017 roku.
§ 2. Celem Programu jest:
1) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych
kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez odławianie zwierząt i poszukiwanie
dla nich nowych właścicieli,
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,
w szczególności psów i kotów,
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
§ 3. 1. Realizację działań podejmowanych w ramach
bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

Programu,

dotyczących

przeciwdziałaniu

1) Wójt Gminy,
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
3) schronisko dla zwierząt , poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
4) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych
mieszkańców.
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2. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu jest pracownik Urzędu Gminy w Padwi
Narodowej zatrudniony na stanowisku inspektora ds. rolnictwa i gospodarki gruntami, który współpracuje
w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Policją.
Rozdział 2.
REALIZACJA ZADAŃ
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy
§ 4. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Padew Narodowa polega w szczególności na:
1) objęciu opieką zwierząt bezdomnych, poprzez umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt w Strzelcach .
Zwierzęta tam umieszczone będą miały zapewnione właściwe warunki bytowania oraz właściwą opiekę
weterynaryjną na zasadach określonych w zawartych umowach.
2) sprawowaniu opieki nad kotami wolno żyjącymi polega w szczególności na:
- zakupie karmy i dokarmianiu wolno żyjących kotów w miejscu gromadzenia w okresie jesiennozimowym, na terenie ich przebywania, w miarę możliwości zapewnienie im miejsca schronienia,
a w szczególności na okres zimowy,
- zakazie wyłapywania , wywożenia lub utrudniania bytowania w danym miejscu,
- zapewnienie opieki kotom rannym ,w schronisku , które świadczy jednocześnie usługi weterynaryjne
i opiekę weterynaryjną lub w gabinecie weterynaryjnym- Wojciech Bryg, Kliszów 103, 39-307
Gawłuszowice.
- edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania wolno żyjących kotów.
3) zapewnieniu przez Gminę całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt poprzez podpisanie umowy z lek. wet. Wojciechem Bryg, Kliszów 103,
39-340 Gawłuszowice .
§ 5. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa polega w szczególności na:
1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku , o którym mowa wyżej , zwierząt bezdomnych, zagubionych
i błąkających się po terenie Gminy Padew Narodowa, na podstawie zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców
Gminy, organizacji społecznych i innych służb porządkowych,
2) poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych .
3) zmniejszaniu populacji bezdomnych psów poprzez sterylizację i kastrację psów w gabinecie
weterynaryjnym – Wojciech Bryg, Kliszów 103, 39-307 Gawłuszowice , który zgodnie z zawartą umową
świadczy zabiegi profilaktyki weterynaryjnej
4) zmniejszaniu populacji bezdomnych kotów poprzez sterylizację i kastrację kotów żyjących na wolności,
przez lek. wet. Wojciecha Bryg , Kliszów 103 , który zgodnie z zawartą umową świadczy zabiegi
profilaktyki weterynaryjnej .
5) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów żyjących na wolności, przez
lek. wet. Wojciecha Bryg , Kliszów 103 , który zgodnie z zawartą umową świadczy zabiegi profilaktyki
weterynaryjnej
6) edukacji mieszkańców Gminy Padew Narodowa w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających
na właścicielach i opiekunach zwierząt.
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się w następujący sposób:
1. Usługę „ poszukiwania właściciela dla bezdomnych zwierząt” będzie wykonywał przedsiębiorca,
z którym Gmina podpisała umowę na usługi z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do aktywnego poszukiwania nowych właścicieli przy użyciu ogłoszeń
w prasie, wpisów na stronach internetowych portali ogłoszeniowych itp.
3. Gmina będzie promować adopcję zwierząt.
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4. Schronisko , w którym znajdzie się zwierzę z terenu gminy będzie prowadzić działania zmierzające do
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
5. Przekazanie zwierzęcia do adopcji nastąpi po 14 dniowej kwarantannie i pisemnym ustaleniu stanu
zdrowia zwierzęcia przez lekarza weterynarii.
§ 6. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt na następujących zasadach:
1) odławianie zwierząt odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie
interwencyjne,
2) odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi .
3) odławianie i transport bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez schronisko, z którym gmina ma
podpisaną umowę. Schronisko posiada specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz
transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
- atestowane urządzenia i środki , nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia, przy pomocy których
zwierzęta będą wyłapywane tj. lasso, siatka sznurkowa do łapania małych zwierząt, rękawice z ochroną
przedramion, kojce metalowe do przewozu psów i kotów o wymiarach 1,5 x 0,6 x 0,8 m.
- samochód przystosowany do transportu zwierząt , zapewniający prawidłową wentylację oraz posiadający
odpowiednią powierzchnie i kubaturę, umożliwiającą ustawienie klatek których wielkość odpowiada
średniej wielkości zwierzęcia . Ponadto samochód musi posiadać zadaszenie i ściany izolowane w celu
zabezpieczenia zwierząt przed czynnikami atmosferycznymi , podłogę z odpowiednią nawierzchnią.
4) Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie ogłaszane na stronie internetowej Urzędu Gminy,
z jednoczesnym podanie adresu schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt.
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności oraz usypianie ślepych miotów
wykonywane będą na następujących zasadach:
1) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą przez lek. wet. Wojciecha
Bryg , Kliszów 103 , który zgodnie z zawartą umową świadczy zabiegi profilaktyki weterynaryjnej,
z którym Gmina Padew Narodowa ma podpisaną umowę w tym zakresie ,
2) Gmina Padew Narodowa pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów,
3) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów będą wykonywane do czasu wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
4) fakt i przyczyna uśpienia
Gminy.

ślepych miotów odnotowana będzie w ewidencji prowadzonej przez Urząd

2. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt, zobowiązując się do pokrycia kosztów
sterylizacji lub kastracji.
§ 8. 1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich (bydło, konie, świnie) przekazanych pod
tymczasową opiekę Gminie, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt
w szpitalu) utraciły właściciela, wskazuje się gospodarstwo rolne P. Jana Ruły Przykop tel. 15 - 811 96 40.
2. Wskazanie gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust.1, następuje na podstawie umowy zawartej
przez Gminę z właścicielem gospodarstwa rolnego.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawarcie umowy z lek. weterynarii Wojciechem Bryg prowadzącym
zakład leczniczy dla zwierząt , z którym Gmina podpisała umowę na zaświadczenie usług w tym zakresie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–5–

Poz. 1704

Rozdział 3.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 10. Wójt Gminy Padew Narodowa w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi Gminy Padew Narodowa (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz
organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także
adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 11. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
§ 12. 1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy
na rok 2017 w kwocie 2 000 zł.
2. Środki finansowe na realizację Programu wydatkowanie będą zgodnie z bieżącymi potrzebami
na podstawie zawieranych umów lub zleceń.

