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UCHWAŁA NR XXI/126/2017
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Huszlew w 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r ,
poz. 446 ze zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt(Dz.U. z 2013r,
poz. 856 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach, Zarządu Głównego
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na
obszarze Gminy Huszlew, Rada Gminy w Huszlewie uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY HUSZLEW W 2017r.

ORAZ

§ 2. CEL I ZADANIA PROGRAMU
1. Celem programu opieki jest zapobieganie bezdomności zwierząt, oraz opieka nad zwierzętami
bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt na terenie Gminy Huszlew jest:
2. W ramach programu Gmina realizuje następujące zadania :
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) Odławianie bezdomnych zwierząt;
4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierzat;
5) Poszukiwanie 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 ;
9) Działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym mieszkańców gminy.
§ 3. SPOSOBY REALIACJI ZADAŃ PROGRAMU
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku – w tym zawarcie umowy z podmiotem
prowadzącym schronisko w zakresie zapewnienia wyłapanym bezdomnym zwierzętom, dalszej bezterminowej
opieki do czasu adopcji poprzez właściwe żywienie i optymalne warunki bytowania, pielęgnację i profilaktykę
w zapobieganiu chorobom zakaźnym, opiekę weterynaryjną ora znakowania zwierząt w schronisku poprzez
wszczepienie im mikroprocesora i wpisanie do bazy danych. Ponadto monitorowanie dalszej sytuacji
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bezdomnych zwierząt w schronisku pod kątem przychodu i rozchodu psów. W dniu 30.12.2016 r zawarto ze
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów reprezentowanym przez Małgorzatę
Jadwigę Szumiło (właścicielka schroniska) UMOWĘ dotyczącą ochrony przed bezdomnością zwierząt, gdzie
będą odwożone bezdomne zwierzęta i zapewniona im zostanie bezterminowa opieka do czasu adopcji.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami
Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez oraz ustalenie miejsc , w których
przebywają koty wolnożyjące, zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania.
W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy a także miarowej
sterylizacji i kastracji samców i samic. W celu sprawniejszej realizacji w/w zadania przewiduje się utworzenie
rejestru karmicieli kotów.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
Odławianie bezdomnych zwierząt będzie realizowane poprzez uprawniony podmiot prowadz schronisk dla
bezdomnych zwierząt , który zapewni ewentualną konieczną pomoc weterynaryjną dla zagrożonych pod kątem
dobrostanu zwierząt ,oraz pomoc interwencyjną w sytuacjach zagrożenia egzystencji zwierząt. Podczas akcji
wyłapywania zwierząt będzie zapewniona opieka weterynaryjna.
Odławianiem będą objęte wszystkie bezdomne zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie wykonywał uprawniony do tych czynności
podmiot, wyłącznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. Transport bezdomnych
zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu
zwierząt. Pani Małgorzata Szumiło - właścicielka Schroniska dla bezdomnych zwierząt ,Nowodwór, 21-100
Lubartów.
4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku.
Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach
ustalonych z jednostką prowadzącą Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy.
Informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt, przy współpracy z organizacjami społecznymi,
których statutowych celem działania jest ochrona zwierząt, za pomocą mediów oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Huszlew, w tym na stronach internetowych Urzędu.
Przewiduje się utworzenie bazy danych mieszkańców zainteresowanych adopcją psów.
6. Usypianie ślepych miotów.
Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy weterynaryjnej lub
w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Usypiane zwierzę musi być traktowane w sposób humanitarny i nie
powodujący u nich stresu lub udręczeń. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do
czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
7. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
Do realizacji w/w zadania wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Żurawlówka 2 gm. Huszlew.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną świadczoną
przez Lecznicę dla Zwierząt w Huszlewie, Huszlew 73a , 08-206 Huszlew, lekarz weterynarii Pan Chwesiuk
Stanisław na zasadach ustalonych w umowie zawartej w dniu 01.07.2016r. na świadczenie usług
weterynaryjnych.
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9. Działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym
Wójt w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne we współpracy z jednostkami oświatowymi,
organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt działania edukacyjne w zakresie
odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji
i kastracji, znakowania zwierząt poprzez wszczepienie mikroprocesora a także adopcji bezdomnych zwierząt.
§ 4. FINANSOWANIE PROGRAMU
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jako zadanie własne gminy i podlega
finansowaniu ze środków budżetu gminy.
2. Wprowadzenie do uchwały budżetowej Gminy kwoty 10 380 zł, na zapewnienie realizacji zapisów
niniejszej uchwały tj.:
1)odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt - 9 000 zł,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 200 zł,
3) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku - 300 zł,
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; - 50 zł,
5) usypianie ślepych miotów - 200 zł,
6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - 180 zł,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 400 zł
8) działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym. - 50 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Huszlew.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Wawryniuk

