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Poz. 5390
UCHWAŁA NR VI.38.2019
RADY GMINY RZECZNIÓW
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczniów w 2019r.
Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(t.j.
Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.
z 2019r. poz. 122 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rzeczniów w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wicik

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 5390

Załącznik do Uchwały Nr VI.38.2019
Rady Gminy Rzeczniów
z dnia 15 kwietnia 2019r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Rzeczniów w 2019 roku
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczniów w 2019 roku;
2) lekarzu weterynarii – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez lekarza weterynarii Dariusza
Kaźmierskiego z siedzibą ul. T. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko na podstawie umowy zawartej z Wójtem
Gminy Rzeczniów;
3) schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt prowadzone przez Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik” Sp. z o.o. z siedzibą w Janiku.
§ 2.
1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Rzeczniów.
2. Realizującymi Program są:
1) Wójt Gminy;
2) lekarz weterynarii;
3) schronisko dla zwierząt;
4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy;
5) dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Rzeczniów.
Rozdział 2.
CELE PROGRAMU
§ 3.
Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Rzeczniów w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;
2) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt .
Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4.
1. Wójt Gminy zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zawierając umowę
z podmiotem prowadzącym schronisko.
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2. W schronisku umieszcza się odłowione zwierzęta bezdomne lub odebrane właścicielom.
§ 5.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Wójt Gminy poprzez:
a) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy
przez mieszkańców,
b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom – karmicielom kotów wolno żyjących,
c) zapewnienie miejsca schronienia w miejscu przebywania, w szczególności na okres zimowy,
d) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych,
e) kastrację i sterylizację wolno żyjących kotów.
§ 6.
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rzeczniów obejmuje zwierzęta pozostawione bez
opieki, w stosunku co 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.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone wyłącznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do
wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał
im cierpienia.
3. Odłowione zwierzęta bezzwłocznie umieszczane są w schronisku dla zwierząt, o których mowa w §1
pkt 3 lub w miejscu przetrzymywania odłowionych zwierząt, o którym mowa w §1 pkt 2.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt realizują:
a) lekarz weterynarii,
b) schronisko dla zwierząt,
c) organizacje pozarządowe, które posiadają osoby przeszkolone w zakresie odławiania zwierząt domowych,
a także odpowiedni sprzęt.
5. W celu określenia ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia oraz przydatności do adopcji lub transportu każde
zwierzę zostanie zbadane przez lekarza weterynarii.
§ 7.
1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację realizuje schronisko
poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska
z wyjątkiem tych zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na wiek
lub stan zdrowia.
2. Sterylizacji albo kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z uwagi na
możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczonych do adopcji w terminie określonym
w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
3. Zabiegi sterylizacji i kastracji będą prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
§ 8.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które realizują:
a) lekarz weterynarii poprzez informowanie o możliwości adopcji oraz poszukiwanie właścicieli,
b) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskania
nowych właścicieli, m.in. zamieszczanie ogłoszeń o możliwości adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Rzeczniowie oraz na stronie internetowej,
c) schronisko dla zwierząt,
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d) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie promocyjnych akcji adopcyjnych.
§ 9.
Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii.
Usypiane zwierzę będzie traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie. Zwłoki uśpionych zwierząt
muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie, wyspecjalizowane służby.
§ 10.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi lub opiekunowi na podstawie
decyzji wójta, w sytuacji niehumanitarnego traktowania zwierząt - wskazuje się gospodarstwo rolne Pana
Grzegorza Wojtasa zamieszkałego Wólka Modrzejowa 43, 27-353 Rzeczniów.
§ 11.
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych i innych z udziałem zwierząt
bezdomnych zapewnia lekarz weterynarii.
Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 12.
Wójt Gminy realizując program prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
jednostkami oświatowymi i jednostką kultury działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej
opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji oraz czipowania,
a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13.
Koszty realizacji programu są ponoszone przez Gminę Rzeczniów następująco:
1) w budżecie Gminy Rzeczniów na rok 2019 przeznaczono środki finansowe na realizację programu
w wysokości 62.000,00 zł.;
2) środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw podmiotom
zewnętrznym.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wicik

