UCHWAŁA NR XXVI.167.2018
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szudziałowo w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1,
2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szudziałowo w 2018 roku zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Irena Kędyś
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Załącznik
do Uchwały Nr XXVI.167.2018
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 13 marca 2018 r.
PROGRAM
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Szudziałowo w 2018 roku.

§1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Szudziałowie, jednostkę organizacyjną przy
pomocy, której Wójt wykonuje zadania,
2) 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) Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych
zwierząt na terenie gminy Szudziałowo jest największa,
4) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z
człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w
charakterze jego towarzysza,
5) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach,
6) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności(żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),
7) Programie, należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szudziałowo w 2018 roku".

§ 2. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt,
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
4) odławianie bezdomnych zwierząt,
5) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
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6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
8) usypianie ślepych miotów,
9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
10) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują:
1) Schronisko dla zwierząt w Radysach na podstawie umowy podpisanej przez Gminę
Szudziałowo,
2) „Medicus" Przychodnia Weterynaryjna Jacek Andrzej Szabłowski w zakresie całodobowej
opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na podstawie
zlecenia przez Gminę Szudziałowo,
3) Urząd Gminy w Szudziałowie poprzez edukację mieszkańców w zakresie właściwej opieki nad
zwierzętami,
4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „Agropol” Sp. z o.o. w Szudziałowie,
gospodarstwo rolne, do którego będą przekazywane zwierzęta gospodarskie,
5) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi.

§ 4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane będzie poprzez:
1) Ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych) w których przebywają koty wolno żyjące,
2) Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3) W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia i wyżywienia, w szczególności na okres
zimowy, w tym zwierzętom, które utraciły właściciela w wyniku wypadku losowego,
4)

Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom potrzebującym pomocy,

5) Powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy oraz współdziałanie z
organizacjami społecznymi.
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§ 5. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym psami następuje poprzez:
1) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szudziałowo pozostawionych bez opieki, w
stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chorych lub zagrażających życiu,
zdrowiu i bezpieczeństwu. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie
Gminy Szudziałowo będzie prowadzone doraźnie, tj. na interwencje po otrzymaniu
zgłoszenia od mieszkańców, Policji, lekarza weterynarii bądź przedstawiciela organizacji
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
2) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szudziałowo, które zleca się podmiotowi
spełniającemu warunki techniczne w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt
do Schroniska oraz posiadającemu niezbędne uprawnienia wynikające z przepisów
prawnych. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami przyjętymi do schroniska
określa umowa na świadczenie usług z zakresu wyłapywania i zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie
przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie
stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia,
3) zobowiązaniu podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt do zapewnienia odbieranym
psom właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i
przepisami prawa oraz obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i warunków
wyłapywania zwierząt, w tym także w trakcie przewozu.

§ 6. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez sterylizację albo
kastrację zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) może nastąpić wyłącznie przez
lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych oraz w lecznicy dla zwierząt.
2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Urząd
Gminy.
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3. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez
lekarza weterynarii w sposób humanitarny i jedyny dopuszczający przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy Szudziałowo, w tym na stronach internetowych,
2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, które jest zobowiązane do prowadzenia działań
mających na celu adopcję zwierząt,
3) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
zwierząt.

§ 9. Działania edukacyjne realizowane będą poprzez:
1) zobowiązanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do propagowania postaw związanych z
humanitarnym traktowaniem zwierząt hodowlanych oraz domowych, a także standardami
opieki nad zwierzętami, koniecznością ograniczenia liczebności zwierząt domowych,
2) wspieranie kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz zwierząt domowych,
prowadzonych przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt, poprzez
publikacje na gminnych stronach internetowych,
3) informowanie mieszkańców w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami
oraz ich humanitarnego traktowania,
4) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 10. W przypadku zwierząt gospodarskich po stwierdzeniu faktu bezdomności, opieka będzie
polegała na:
1) przekazaniu bezdomnych zwierząt gospodarskich lub też indywidualnych przypadków
przekazania zwierząt do gospodarstwa rolnego, posiadającego miejsce odpowiednie do
gatunku zwierzęcia i jego potrzeb, zapewniającego warunki bytowe, wyżywienie i opiekę,
którego o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),
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2) umieszczeniu zwierząt w gospodarstwie P.P.U.H. „Agropol” w Szudziałowie. Z chwilą
umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Urząd Gminy podejmie starania w zakresie znalezienia
nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez zlecenie Przychodni Weterynaryjnej MEDICUS
w Sokółce podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi zwierzętami, kotami wolno żyjącymi
i zwierzętami dzikimi z terenu Gminy Szudziałowo w celu udzielenia pomocy lekarskiej, po czym
przekazanie zwierzęcia bezdomnego do schroniska dla zwierząt.

§ 12. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Szudziałowo zarezerwowanych
na rok 2018 w wysokości 17 000 zł.
1)

W trakcie

realizacji zadania wysokość środków będzie aktualizowana. W przypadku

przekroczenia zaplanowanej kwoty nastąpi zwiększenie do poziomu wynikającego z
faktycznych kosztów. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizacje
przedmiotowego programu.
2)

Wydatkowanie nastąpi na podstawie faktur przedstawionych przez wykonawcę.

3)

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.
1579, 2018).
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