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UCHWAŁA NR XXIX/155/2017
RADY GMINY OLSZÓWKA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Olszówka w 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Olszówka w 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Paweł Lasota
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/155/2017
Rady Gminy Olszówka
z dnia 30 marca 2017 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Olszówka w 2017 r.

WPROWADZENIE
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów jest w gminie
Olszówka najbardziej zauważalna, większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych
zwierząt.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) schronisku dla bezdomnych zwierząt – należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad
zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
2) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka w 2017 roku,
3) organizacji społecznej – należy przez to rozumieć organizacje której statutowym celem jest ochrona
zwierząt,
4) 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 którą opieką trwale dotąd pozostawały,
5) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza,
6) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
7) zwierzętach wolno-żyjących (dzikich) – należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące
w warunkach niezależnych od człowieka.
Rozdział 2.
CEL PROGRAMU
§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
§ 3. Program obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
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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.
Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Olszówka.
1) Realizacje zadań w ramach programu prowadzi:
a) Gmina Olszówka poprzez Urząd Gminy – stanowisko ds. rolnictwa i statystyki
b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL”, Kotliska 13, 99-300 Kutno
c) Firma Usługowa HERKULES Zbigniew Szczechowicz, Słowik, ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz
d) Prywatny Punkt Weterynaryjny Czernielewski January, Olszówka 82, 62-641 Olszówka
§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt będzie realizowane poprzez:
1) zawarcie umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL”, Kotliska 13,
99-300 Kutno, w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Olszówka oraz miejsca
w schronisku,
2) szczegółowy sposób
schroniska.

postępowania ze zwierzętami bezdomnymi w schronisku określa regulamin

§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
Na terenie Gminy Olszówka w ostatnich latach nie odnotowano zgłoszeń od mieszkańców Gminy
o kotach wolno żyjących. Gmina Olszówka, w momencie pojawienia sie kotów wolno żyjących, opiekę
w tym ich dokarmianie będzie realizować poprzez:
1) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji społecznej lub/i
przedstawiciela Urzędu.
§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie realizowane poprzez:
1) zawarcie umowy z firmą F.U. „Herkules”, Słowik ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz, na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olszówka oraz ich transport do schroniska,
2) odławianie zwierząt odbywać się będzie stosownie do napływających zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach
lub z urzędu po uprzednim stwierdzeniu przez pracownika, że zwierzę pozostaje bez opieki.
§ 8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt będzie wykonywana
(zarówno sterylizacja jak i kastracja) na koszt gminy przez lekarza weterynarii w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL”, Kotliska 13, 99-300 Kutno, zgodnie z zawartą umową.
§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowanie poprzez:
1) Schronisko dla bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL”, Kotliska 13, 99-300 Kutno lub
organizację społeczną poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowania,
2) Gminę Olszówka poprzez działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez
ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszówka oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach
Gminy Olszówka.
§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt będzie realizowana przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Domowych „PRZYJACIEL”, Kotliska 13, 99-300 Kutno poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii
zabiegów usypiania ślepych miotów, zgodnie z zawartą umową.
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§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1) Gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości Adamin 50 przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Olszówka.
§ 12. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie
realizowane przez Prywatny Punkt Weterynaryjny Czernielewski January z siedzibą w Olszówce.
Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 13. Gmina Olszówka w ramach Programu prowadzi poprzez zamieszczanie na stronie internetowej
Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń informacje edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej
opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały w budżecie
Gminy Olszówka na rok 2017 w kwocie 28.940,00 zł.:
Lp.

1.

Jednostka
realizująca

Urząd Gminy
Olszówka
Olszówka 15
62-641
Olszówka

Środki
finansowe (zł)

Zadania jednostki

28 940,00 zł.

1. zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy Olszówka,
2. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich
dokarmianie,
3. odławianie bezdomnych zwierząt,
4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
dla bezdomnych zwierząt,
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.

§ 15. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.)

