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Poz. 2742
UCHWAŁA NR V/40/19
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacji społecznych,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich,
działających na obszarze gminy Szydłowiec, określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 roku, stanowiący Załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk
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Załącznik
do Uchwały Nr V/40/19
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 20 lutego 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Szydłowiec w 2019 roku.
§ 1.
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Szydłowiec ma zastosowanie w stosunku do zwierząt bezdomnych,
przebywających w granicach administracyjnych gminy Szydłowiec. Podstawą prawną
podjęcia przez Radę Miejską w Szydłowcu uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Szydłowiec w 2019 r.”, zwanego dalej ,,Programem” jest art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
§ 2.
Celami Programu są:
1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy
o ochronie zwierząt;
2) Zapobieganie bezdomności zwierząt;
3) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
4) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
5) Odławianie bezdomnych zwierząt;
6) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
7) 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.
Wykonawcami programu są:
1) Gmina Szydłowiec;
2) Schronisko dla zwierząt.
§ 4.
1. W 2019 roku Gmina Szydłowiec kontynuować będzie współpracę ze schroniskiem dla
zwierząt w Pabianicach ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice w celu zapewnienia
miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych, to jest zwierząt domowych, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości
ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta trwale dotąd
pozostawały.
2. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska poddawane będą obligatoryjnemu zabiegowi
sterylizacji lub kastracji, o ile wcześniej nie zostały poddane takiemu zabiegowi.
3. Gmina współpracować będzie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie
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gminy Szydłowiec zajmującymi się ochroną zwierząt w zakresie: poszukiwania nowych
właścicieli, dokarmiania zwierząt, prowadzenia edukacji w zakresie ochrony zwierząt.
4. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą przetrzymywane w Tymczasowym Punkcie
Przetrzymań Zwierząt do chwili odwiezienia ich do schroniska lub przekazania do
adopcji.
§ 5.
1. Odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów na terenie gminy Szydłowiec
ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, po
zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
2. Odłowieniem objęte będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli lub innej osoby, pod której opieką
dotychczas pozostawały, a stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych
zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore, kontuzjowane, a także
potrącone przez pojazdy mechaniczne.
3. Odławianie bezdomnych psów dokonywane będzie przez pracowników Referatu
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu albo zlecane uprawnionym
podmiotom.
4. Każde odłowione bezdomne zwierzę będzie miało zapewnioną opiekę weterynaryjną.
5. Odłowieniu nie podlegają koty wolno żyjące, które stanowią element ekosystemu miejsko
- wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).
§ 6.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących wymagających leczenia
(po zdarzeniach drogowych);
3) W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowotności tej populacji w okresie
występowania niedostatku żeru naturalnego, zapewnienie dokarmiania oraz wody
pitnej w miejscach ich przebywania;
4) Współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.
§ 7.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności kotów/ kotek i psów/ suk, realizowana jest poprzez:
1) Pokrywanie kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów i kotów
stanowiących własność mieszkańców Gminy Szydłowiec do wysokości środków
określonych w § 10 ust. 4 gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
2) Pokrywanie kosztów pobytu, badania ogólnego stanu zdrowia, szczepień
profilaktycznych przez okres rekonwalescencji po sterylizacji lub kastracji
bezdomnych zwierząt, które przebywają w Tymczasowym Punkcie Przetrzymań
Zwierząt.
§ 8.
Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów poprzez:
1) Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy
Szydłowiec, tj. informowanie o schwytaniu bezdomnego zwierzęcia poprzez stronę
www.szydlowiec.pl;
2) Lekarza weterynarii, z którym Gmina Szydłowiec zawarła umowę oraz podmiotem
wyłapującym bezdomne zwierzęta, a także za pośrednictwem schroniska;
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3) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt.
§ 9.
Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Szydłowiec, po zabiegu sterylizacji lub kastracji
przekazywane będą nowym właścicielom posiadającym odpowiednie warunki do
utrzymywania zwierząt domowych, pod warunkiem przyjęcia pełnej odpowiedzialności
właścicielskiej za przekazane zwierzę.

1.
2.
3.
4.

§ 10.
Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli.
Zabieg uśpienia winien być wykonany przez lekarza weterynarii.
Zwłoki uśpionych i martwych zwierząt będą przekazane do utylizacji firmie zajmującej
się utylizacją padłych zwierząt, z którą Gmina Szydłowiec podpisała umowę współpracy.
Gmina Szydłowiec w roku 2019 roku na sterylizację i kastrację zwierząt domowych (psy,
suki, koty, kotki) stanowiących własność mieszkańców gminy Szydłowiec przeznacza
kwotę do 15 000 zł.

§ 11.
1. Zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom na mocy decyzji Burmistrza Szydłowca
o czasowym odebraniu zwierzęcia, umieszcza się w gospodarstwie rolnym należącym do
Pana Tadeusza Kaminika w Jankowicach, zapewniającym miejsce dla zwierząt
gospodarskich (za zwierzęta gospodarskie rozumie się zwierzęta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich).
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina Szydłowiec podejmie
starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 12.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt będzie realizowana z lekarzem weterynarii Panem Leszkiem Tuśnio
prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną „MINUS” w Skarżysku Kamiennej w zakresie
zajmowania się zwierzętami będącymi ofiarami wypadków i innych zdarzeń powstałych na
drogach.
§ 13.
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina Szydłowiec ze
środków własnych.
2. W budżecie gminy Szydłowiec na 2019 r. przeznacza się środki finansowe na realizację
zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w wysokości 70.000 zł
i będą one realizowane na cele zgodnie z poniższą tabelą.
Środki
finansowe
(zł)

Zadania

Sposób wydatkowania środków

Zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.

Zapytania ofertowe skierowane do
gabinetów weterynaryjnych.
Umowa zawarta 10.01.2019 r. z lek.
weterynarii Panem Leszkiem Tuśnio.
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Najniższa cena ofertowa.

Usypianie ślepych miotów w ramach
zawartych umów z zakładami
leczniczymi dla zwierząt (koty
wolno żyjące, zwierzęta bezdomne).

Zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w Schronisku
w Pabianicach.
55.000
Zapewnienie opieki zwierzętom
gospodarskim .

Zakup karmy dla zwierząt
przebywających w Tymczasowym
Punkcie Przetrzymywania Zwierząt
Działania informacyjno-edukacyjne,
odławianie bezdomnych zwierząt z
terenu gminy Szydłowiec, transport
odłowionych zwierząt do Schroniska
dla zwierząt w Pabianicach.
Działania wobec zwierząt
agresywnych.

15.000

Prowadzenie akcji
sterylizacji/kastracji zwierząt,
których właściciele zamieszkują na
terenie gminy Szydłowiec.

Zapytania ofertowe skierowane do
gabinetów weterynaryjnych. Umowa
z Gabinetem Weterynaryjnym SendVet, Kolejowa 2ab, Szydłowiec
zawarta 10.01.2019 r. Najniższa cena
ofertowa.
Schronisko dla zwierząt. Umowa
z dnia 19.12.2017 r. ze schroniskiem
w Pabianicach. Kontynuacja umowy.

Porozumie z Panem Tadeuszem
Kaminikiem prowadzącym
gospodarstwo rolne w miejscowości
Jankowice.
Karma kupowana w ramach
przyznanych kwot we własnym
zakresie w zależności od potrzeb.
Działania realizowane we własnym
zakresie w ramach przyznanych
środków finansowych.

Realizowane przez firmę JAMOR na
zasadzie umowy zlecenia w zależności
od potrzeb.
Umowa z Gabinetem Weterynaryjnym
Send-Vet, Kolejowa 2ab, Szydłowiec
z dnia 10.01.2019 r.

§ 14.
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz z wewnętrznymi
regulacjami Gminy dotyczącymi udzielania zamówień.

