UCHWAŁA NR V/18/2015
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2015
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 poz. 594,
645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072), art. 11a ust. 7, ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz. 856, z 2014r. poz. 1794, z 2015r. poz. 266)
Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kiełczygłów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Swędrak
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Załącznik do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 marca 2015 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW NA ROK 2015
Rozdział 1.
Postanowienie ogólne
§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym
w szczególności do bezdomnych psów i kotów przebywających w graniach administracyjnych Gminy Kiełczygłów.
Realizacja Programu w zakresie dotyczącym bezdomnych psów polegać będzie przede wszystkim na wyłapywaniu psów
bezdomnych to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich
właścicieli. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy obejmować będzie przede wszystkim współdziałanie
ze schroniskiem, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska oraz poszukiwanie dla nich nowych
właścicieli. W ramach prowadzonych działań na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt oraz ograniczania ich populacji,
konieczna będzie współpraca Gminy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz
z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
§ 2. Celem niniejszego programu jest:
1) zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt oraz opieka nad nimi;
2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych
kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla
zwierząt;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
5) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
6) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
§ 3. Wykonawcami programu są:
1) Wójt Gminy Kiełczygłów przy pomocy Referatu ds. Produkcji Rolnej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie, ul.
Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, tel. (43) 8425078 wew. 41, który współpracuje w tym zakresie z organami
Inspekcji Weterynaryjnej;
2) schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym (na podstawie umowy podpisanej
z gminą) ;
3) organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej;
4) placówki oświaty poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobu
zapobiegania ich bezdomności.
Rozdział 2.
Działania dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt
§ 4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (w przypadku znalezienia nowego opiekuna dla bezdomnego
psa, zwierzę zostanie zaszczepione przeciw wściekliźnie na koszt gminy).
§ 5. 1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje
możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore
lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz za pośrednictwem sołtysów.
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4. Wyłapane zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska, z którym gmina ma podpisana umowę.
§ 6. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów realizowane będzie poprzez umieszczanie
bezdomnych zwierząt w schronisku, z którym Gmina będzie miała podpisaną umowę na prowadzenie działalności w tym
zakresie. Na tą okoliczność została zawarta umowa z Przytuliskiem i Hotelem dla zwierząt domowych „FUNNY PETS”
Marta Szturma z siedzibą w 98-200 Sieradz, Czartki 49b, które zobligowane będzie do:
- odławiania bezdomnych zwierząt,
- opieki nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku, w tym zapewnienie wyżywienia oraz w razie potrzeby,
pomocy lekarsko – weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja);
- przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, zabiegi sterylizacji i kastracji
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii;
- usypiania ślepych miotów (wyłącznie przez lekarza weterynarii), fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów
odnotowuje lekarz weterynarii w prowadzonej ewidencji, zwierzę uśpione musi być traktowane – do ostatniej chwili
życia – łagodnie i przyjaźnie należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.
- oznaczenia mikrochipem,
Dane zwierzęcia oznakowanego mikrochipem, powinny zostać wprowadzone do ogólnodostępnych krajowych
baz danych, należy również sfotografować a zdjęcie wraz z danymi gdzie i kiedy zwierzę znaleziono umieścić na
stronie internetowej.
Schronisko powinno posiadać stronę internetową.
2. Podmiot zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt powinien posiadać:
- oznaczony samochód, przystosowany do przewozu zwierząt,
- profesjonalny sprzęt wyprodukowany do celu wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności:
· smycze,
· chwytaki,
· siatki,
· klatki pułapki,
- dokumentację dotyczącą opisu odłowionego zwierzęcia, daty, czasu i miejsca odłowienia, którą należy przekazać
gminie niezwłocznie po każdorazowym dokonania odłowienia bezdomnego zwierzęcia.
Podmiot przekazuje odłowione zwierzę bezpośrednio do schroniska.
Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta powinien przekazać gminie miesięczne zestawienie zwierząt oddanych
do schroniska; natomiast schronisko – miesięczne zestawienie przyjętych zwierząt, w terminie do 15 dnia
następnego miesiąca, dzięki czemu gmina będzie miała możliwość weryfikacji informacji otrzymanych od
podmiotu odławiającego bezdomne zwierzęta.
Podmiot odławiający zwierzęta powinien być zarejestrowany u powiatowego lekarza weterynarii z uwagi na
prowadzoną działalność polegającą na zarobkowym transporcie zwierząt;
3. Informacja o wyborze schroniska zostanie podana w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy w tym na
stronie internetowej.
4. Gmina co najmniej jeden raz w roku dokona kontroli schroniska w którym umieszczone są zwierzęta oddane do
adopcji.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych z terenu Gminy;
2) stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej wraz z umieszczeniem zdjęć i informacji dotyczącej
wyłapywania zwierząt na terenie gminy.
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
1) Zasady całodobowej opieki weterynaryjnej wynikać będą z zawartej z lekarzem weterynarii umowy, określającej
szczegółowe zasady sprawowania opieki;
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2) Całodobową opiekę lekarsko weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnią Usługi
Weterynaryjne S.C. lek. wet. Andrzej Cycak & tech. wet. Paweł Grabarczyk, ul. Świerczewskiego 13, 98-358
Kiełczygłów.
§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.
1) W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych,
gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do ich przetrzymywania, do czasu ustalenia dalszego
postępowania z tymi zwierzętami;
2) Gmina, w porozumieniu właścicielem, wskazuje gospodarstwo rolne Pana Pawła Rosiak położne w miejscowości
Chorzew 183, 98-358 Kiełczygłów, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy
Kiełczygłów;
3) W momencie umieszczenia zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego
właściciela dla tych zwierząt.
§ 10. W ramach podnoszenia świadomości mieszkańców gminy na temat znakowania psów i kotów, ograniczenia ich
rozrodczości oraz innych sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt, Urząd Gminy przygotował do sołectw pisma
dotyczące informacji określających zasady znakowania psów i kotów, ograniczenie ich rozrodczości oraz innych
sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt. Niezależnie od powyższego przedmiotowe informacje umieszczono
w BIP na stronie internetowej gminy, na tablicach informacyjnych gminy.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 11. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez:
1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;
2) w miarę możliwości i potrzeb zapewnienie sezonowego dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach
ich przebywania;
3) w miarę możliwości i potrzeb zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym;
4) poszukiwanie nowych opiekunów dla zwierząt.
2. Realizacja zadań wymienionych w pkt 1 może zostać powierzona jednostkom organizacyjnym gminy, opiekunom
społecznym zwierząt, innym organizacjom i podmiotom.
Rozdział 4.
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
§ 12. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy realizowana będzie poprzez:
1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych przepisami
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) egzekwowanie, we współpracy z inspekcją weterynaryjną obowiązku wykonania corocznego szczepienia psów
przeciwko wściekliźnie;
3) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 13. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Kiełczygłów.
2. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Kiełczygłów, zabezpieczonych w budżecie jednostki.
3. Środki wydatkowane będą na działalność schroniska dla zwierząt, ograniczenia bezdomności i ograniczenia
populacji zwierząt bezdomnych, pomoc doraźną bezdomnym zwierzętom poszkodowanym na terenie Gminy
Kiełczygłów oraz zakup karmy dla zwierząt szczególnie dla bezdomnych kotów i psów.
§ 14. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Programu sprawuje Wójt Gminy Kiełczygłów.
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