UCHWALANR
.
RADY GMINY KLESZCZÓW
z dnia

2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2017 rok

Na podstawie
art.l8
ust.2 pkt.15
ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie
gminnym
(Dz. U. z2016 poz. 446, poz.1579) oraz art. Ila ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z2013r. poz. 856, zm: z 2014 poz. 1794 z 2015r. poz. 266, z 2016 poz. 1605, z 2017 poz.2102) uchwala się, co
następuje:

§ l.Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kleszczów na 20 17 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Michałek
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Załącznik Nr l do Uchwały Nrt!
Rady Gminy Kleszczów
z dnia

20 17 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kleszczów na 2017 rok

Rozdział l.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Programie mowa o:
l) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kleszczowie, jednostkę organizacyjną, przy pomocy
której Wójt wykonuje zadania;
2) Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną
Urzędu Gminy w Kleszczowie;
3) Ustawie - należy przez
(Dz. U. z 20I3r. poz.856);

to rozumieć

ustawę

z dnia

21

sierpnia

4) Schronisku
należy
przez
to rozumlec
Przedsiębiorstwo
ul. Czyżewskiego 7, 97- 400 Bełchatów- prowadzące schronisko;

l 997r. o ochronie
Gospodarki

zwierząt

Mieszkaniowej,

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczów na 2017r.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
l) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kleszczów;
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kleszczów poprzez sterylizację i kastrację
zwierząt przebywajacych w schronisku oraz zachęcenie osób prywatnych posiadajacych czworonogi do
ograniczenia nadpopulacji w szczególności psów i kotów;
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów;
5) odławianie bezdomnych zwierząt;
6) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi;
7) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 3.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt

§ 3. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów polega na:
1) odławianiu i umieszczaniu w Schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie
Gminy Kleszczów 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;
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2) objęciu opieką zwierząt przebywających
w schronisku
bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej;
3) poszukiwaniu
w schronisku;
4) zmniejszaniu
i kastrację;

dotychczasowych
populacji

właścicieli

bezdomnych

lub

zwierząt

poprzez

nowych

zapewnienie

właścicieli

przebywających

w uzasadnionych

przypadkach

usypiania

zwierząt

w schronisku,

5) zmniejszenie nadpopulacji psów i kotów poprzez zachęcenie właścicieli
poprzez dofinansowanie do zabiegów 50% poniesionych kosztów;
6) dokonywaniu

dla

im właściwych

warunków

przebywających

poprzez

sterylizację

zwierząt do sterylizacji

i kastracji

ślepych miotów;

7) edukacji mieszkańców
Gminy Kleszczów w zakresie kształtowania
prawidłowych
postaw i zachowań
człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach
zwierząt;
8) podejmowaniu

interwencji

w sprawach dotyczących
Ograniczenie

traktowania

Rozdział 4.
populacji bezdomnych

zwierząt niezgodnie

z przepisami

ustawy.

zwierząt

§ 4. t Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt w szczególności
psów i kotów realizują:

l) Schronisko' poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi
na stan zdrowia lub wiek. Zabieg sterylizacji lub kastracji może być wykonywany dopiero po upływie 15 dni po
wyłapaniu i dostarczeniu zwierzęcia do schroniska;
2) Gmina Kleszczów poprzez zapewnienie dofinansowania włascicielom psów i kotów w wysokości 50%
kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców w ilości l szt. rocznie w odniesieniu do jednego właściciela;
3) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu poprzez prowadzenie akcji zachęcającej
właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji na poniższych zasadach:
a) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Kleszczów, do zwierząt stanowiących ich
własność, w przypadku psa niezbędne jest okazanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie,
b) zabieg sterylizacji lub kastracji przeprowadza lekarz weterynarii, z którym Gmina Kleszczów ma zawartą
umowę na świadczenie usług w tym zakresie. Ponadto właściciel opiekun wypełnia oświadczenie, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego Programu;
2. Usypianie ślepych miotów zgodnie z art. l l a ust.2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
I997r. realizują:
l) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Gmina Kleszczów poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów
i kotów z terenu Gminy Kleszczów, na poniższych zasadach:
a) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie ślepe mioty psów i kotów, dla których nie ma możliwości znalezienia
właścicieli,
b) zabieg uśpienia ślepych miotów przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina Kleszczów
ma zawartą umowę na świadczenie usług w tym zakresie. Ponadto właściciel/opiekun wypełni oświadczenie,
którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Programu,
c) zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić
mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób
humanitarny (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie),
d) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio
odpowiednie służby do tego przeznaczone,

zabezpieczone

do czasu zabrania ich przez

e) Gmina Kleszczów pokrywa w 100 % koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów,
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t) zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowane są wyłącznie właścicielom lub opiekunom
zwierząt, którzy są zameldowani na terenie Gminy Kleszczów i wypełnili oświadczenie stanowiące załącznik
do Programu.

Rozdział 5.
Opieka nad zwierzętami
§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kleszczów realizują:
l) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych odebranych na zlecenie Gminy Kleszczów;
2) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego,
zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami.

§ 6. Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowana jest poprzez:
l) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnienie dokarmiania
przebywania;

wokresie

zimowym oraz zapewnienie

im wody pitnej w miejscach ich

3) w okresie zimowym w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia;
4) powierzenie realizacji w/w zadań zarządcom mienia komunalnego, współdziałanie z organizacjami
społecznymi współpraca ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących i udzielanie im wszechstronnej
pomocy.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
l) 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) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu poprzez promocję adopcji zwierząt ze
Schroniska oraz podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczenie
ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej lub w Informatorze Kleszczowskim;
3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizują:
I) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;
2) Gmina Kleszczów poprzez zawarcie umowy z Piotrem Wojciechowskim i Stanisławem Wojciechowskim
prowadzącymi Gabinet weterynaryjny w formie Spółki Cywilnej w Lgocie Wielkiej ul. Kościelna 2, 97-585
Lgota Wielka w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu
Gminy Kleszczów;
3) w sytuacjach wyjątkowych pomocy zwierzętom może udzielić inny lekarz weterynarii prowadzący
praktykę poza gminą Kleszczów wezwany na miejsce zdarzenia przez pracownika Urzędu.

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
następuje w następujących sytuacjach:
J) czasowego zatrzymania zwierzęcia z powodu znęcania się lub złych warunków;
2) w odniesieniu do zwierząt bezdomnych, przez co należy 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.

§ 10.1 Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim będzie realizowane przez umieszczenie ich w jednym
z wymienionych gospodarstwach rolnych- Pana Mariusza Naturalnego zam. Kleszczów, ul. Główna 4, Pana
Mariana Dylaka zam. Żłóbnica 22 lub Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łękińsku, ul. Topolowa 3;
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina Kleszczów podejmie starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
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Rozdział 6.
Edukacja mieszkańców

§ 11. Gmina w ramach Programu będzie prowadziła, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, zachęcania do sterylizacji i kastracji oraz
adopcji zwierząt bezdomnych w formie informacji w Informatorze Kleszczowskim. Edukację prowadzi się
również w placówkach oświatowych poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humantarnego traktowania
zwierząt i sposobów zapobiegania bezdomności.
Rozdział 7.
Finansowanie programu

§ 12.1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały w budżecie
Gminy Kleszczów na rok 2017 w kwocie 155 000,00 zł (uchwała Nr XXVTII/256/20 16 Rady Gminy
Kleszczów z dnia 20.12.20 16r);
2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są
usługi związane z realizacją programu.

Id: 9805 I7C6-03C5-46AD-8 144-9518657D72C8. Projekt

Strona 4

Załącznik do Programu
z dnia

2017 r.

Oświadczenie
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU WETERYNARYJNEGO W RAMACH PROGRAMU OPIEKI
NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWlERZAT NA
TERENIE GMINY KLESZCZÓW.

I. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:

2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu:

3. Gatunek zwierzęcia: kot/pies"; maść, imię zwierzęcia, płeć, nr identyfikacyjny

4. Rodzaj wykonywanego zabiegu ( uśpienie ślepego miotu, kastracja, sterylizacja)",
5. Dołączam kserokopię pokwitowania wykonania szczepienia psa w kierunku wścieklizny .

..............................................................................................................................
Miejscowość, data, podpis właściciela zwierzęcia

Podpis lekarza weterynarii wykonujacego zabieg

*- niepotrzebne

skreślić
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Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami

Kleszczów, 10 stycznia 2017

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2017 rok"
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do
zadań własnych Gminy.
W związku z art. I1a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 f.

(

Dz. U.

z 2013 r. poz.856, ze zm.) Rada Gminy określa corocznie w drodze uchwały, program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017, który stanowi załącznik
do uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
l.zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2.opiekę nad kotami wojno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3.odławianie zwierząt bezdomnych;
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz zachęcenie
właścicieli psów do ograniczenia nadpopulacji psów i kotów;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie Gminy Kleszczów zjawisko
bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt.

Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt projekt programu został przekazany do
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz zarządcom obwodów łowieckich.
Mając powyższe na względzie przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Zlla~: IIOZn.O I

dotyczy'

·t

programu

opieki nad bezdomnymi

zwierzętami

Zarząd Koła Łowieckiego" SZARAK" w Nowej Wsi po zapoznaniu się z projektem
Uchwały Rady Gminy w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy w roku 201:'1

opiniuje

pozytywnie

przedłożony program.

VI' ramach uprawnień

Statutowych

P.Z.L deklarujemy

pełną współpracę

w tym zakresie.

Jednocześnie wnosimy o możliwie szybkie wprowadzenie przedmiotowej
uchwały w życie, która
przyczyni się do ochrony zwierząt łownych oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
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Bełchatów, dnia 23 stycznia 2017 r.
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W BEŁCHATOWIE

Wójt Gminy Kleszczów
Pan Sławomir Chojnowski
ul. Główna 47
97 -410 Kleszczów

Nasz znak:

PIWet.460-D
/02-1/2017

Dot. sprawy nr:

0$0.0006,1.2017

pismoz dnia:

12.0l.2017

W odpowiedzi na pismo Pana Wójta w sprawie zaopiniowania przedłożonego
przy wyżej wskazanym piśmie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2017"
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie zawiadamia, iż opiniuje pozytywnie
przedstawiony projekt programu.
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Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
w Bełchatowie
ul. Piłsudskiego
70, 97 - 400 Bełchatów
tel.: (44) 635-09-53,

fax: (44) 635-09-53, e-mail: beJchatow.piw@wetgiw.gov.pl,
www.piwet-belchatow.pl
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Rada Gminy Kleszczów
Urząd Gminy Kleszczów
ul. Główna 47
\

97-410 Kleszczów

dot. OŚG. 0006.1.2017

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" nr . 43 Wola Grzymalina po zapoznaniu się z
projektem uchwały Rady Gminy Kleszczów w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczów na 2017"
pozytywnie opiniuje przedstawiony program i nie wnosi uwag do projektu uchwały.
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Zarząd Koła Łowieckiego nr 20 "SOKÓŁ" w Bełchatowie w odpowiedzi na
pismo z dnia 12.01.2017 r. znak. OŚG.0006.1.2017, pozytywnie opiniuje przesłany
projekt

programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy. Jako Koło Łowieckie zwracamy uwagę na
zwierzęta bezdomne, które czynią duże spustoszenie w pogłowiu zwierząt dzikich
"sarny, zające, bażanty i kuropatwy". Stan ilości zajęcy i kuropatwy jest coraz niższy i
maleje proporcjonalnie do wzrostu zwierząt bezdomnych. W związku z powyższym
należy dołożyć wszelkich starań do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych.
Istotnym problemem dla gospodarki łowieckiej są wałęsające się psy i koty, które
niejednokrotnie wychodzą poza obręb ogrodzenia gospodarstwa i traktuje się je jako
niczyje. Stwarzają one zagrożenie dla ludzi, ruchu drogowego, a także dla dzikich
zwierząt.
W związku z powyższym powinno się dążyć do sytuacji, gdzie zwierzęta
domowe

związane

będą

z

danym

gospodarstwem,

siedliskiem domowym,

właścicielem.
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