PROJEKT

UCHWAŁA NR …………
Rady Gminy Święciechowa
z dnia ………..
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na
rok 2022
Na podstawie art. 11a ust. 1- 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.) Rada Gminy Święciechowa uchwala Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie
Gminy Święciechowa na rok 2022
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Święciechowa,
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa,
3) międzygminnym schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć
Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie
prowadzone przez Gminę Miasto Leszno,
4) gospodarstwo rolne - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne
w Święciechowe przy ul. Lipowej 23, które na podstawie porozumienia
zawartego pomiędzy tym gospodarstwem a Gminą, przyjmie bezdomne
zwierzęta gospodarskie z terenu gminy Święciechowa,
5) lecznicy weterynaryjnej – należy przez to rozumieć lekarza weterynarii
prowadzącego Centrum Weterynaryjne przy ul. Kanałowej 12, który na
podstawie umowy z Gminą zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadku zdarzeń drogowych na terenie Gminy z udziałem zwierząt.
§ 2. 1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Święciechowa
realizują:
1) międzygminne schronisko dla zwierząt,
2) gospodarstwo rolne w zakresie zwierząt gospodarskich, z którym Gmina
podpisze porozumienie,
3) lecznica weterynaryjna.
2. Międzygminne schronisko dla zwierząt zapewnia miejsca i realizuje zadania,
o których mowa w ust. 1 i ust. 3 dotyczące bezdomnych zwierząt z obszaru Gminy
na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 31 października 2011r.
3. Międzygminne schronisko dla zwierząt:
1) zapewnia opiekę, w tym lekarsko-weterynaryjną, zwierzętom znajdującym się
w schronisku,

2) obligatoryjnie przeprowadza zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt
przyjętych do Schroniska,
3) poszukuje właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań
zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania. Działania te polegają na prowadzeniu cyklicznych
akcji „Drzwi otwartych” w schronisku, prowadzenia strony internetowej
informującej o przebywających w schronisku zwierzętach, możliwościach
i zasadach ich adopcji. Ogłoszenia w mediach lokalnych (prasa, radio,
telewizja) o akcjach promujących adopcję bezdomnych zwierząt.
§ 3. 1. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt przyjętych do
schroniska z terenu Gminy Święciechowa jest wykonywana w międzygminnym
schronisku dla zwierząt w ramach porozumienia, z wyjątkiem zwierząt, u których
istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z powodu stanu zdrowia
lub wieku.
2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez
lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia w międzygminnym schronisku dla zwierząt, z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
§ 4. 1. Odłowione ślepe mioty poddawane są uśpieniu przez lekarza weterynarii
wskazanego w § 1 pkt 5.
2. Uśpieniu podlegają także ślepe mioty urodzone w schronisku dla zwierząt.
3. Można odstąpić od uśpienia ślepych miotów w sytuacji, gdy znajdzie się właściciel,
który zobowiąże się do chowu tych zwierząt i poniesie ewentualne koszty związane
z ich opieką i odchowaniem.
4. Zwłoki uśpionych zwierząt zostają przekazane do utylizacji.
§ 5. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy ma charakter stały i będzie
odbywało się w odniesieniu zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych
bez opieki zwierząt.
2.
Zgłoszenie o zwierzęciu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest
bezdomne, przyjmuje Urząd Gminy pod nr tel. 65 533 35 16 lub 785 919 209, który
podejmuje działania zmierzające w pierwszej kolejności do ustalenia jego właściciela
bądź opiekuna.
3. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna, o którym mowa w ust. 2
Urząd Gminy podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia
bezdomnego i umieszczenia go w międzygminnym schronisku dla zwierząt.
4. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Święciechowa zajmują się
przygotowani do tego pracownicy Urzędu Gminy.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie

stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie im zadawał
cierpienia przy całkowitym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom Urzędu.
6. Odłowione zwierzęta są niezwłocznie przewożone i umieszczane
w międzygminnym schronisku dla zwierząt, które zapewnia właściwe warunki
bytowania zwierząt, zgodne z ich podstawowymi potrzebami:
1) dostęp do odpowiedniego pożywienia i świeżej wody,
2) ochronę przed warunkami atmosferycznymi,
3) należytą opiekę weterynaryjną.
Zwierzęta ranne lub chore przekazuje się pod opiekę lecznicy weterynaryjnej.
7. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt żywych.
§ 6. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności, w tym
ich dokarmianie realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsca (w tym budynków), w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscu ich
przebywania,
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na
okres zimowy,
4) współdziałanie z mieszkańcami i sołtysami wsi położonych na terenie Gminy,
5) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
6) lecznicę weterynaryjną, która w ramach stałego dyżuru przyjmie chorego lub
rannego kota,
7) pracownika gminy, który po otrzymaniu zgłoszenia na numer tel. 65 533 35 16
lub 785 919 209 podejmie działania polegające na przewiezieniu zwierzęcia
do lecznicy weterynaryjnej,
8) przeprowadzanie zabiegów kastracji samic i samców kotów wolno żyjących
w celu kontroli ich populacji oraz ich znakowanie.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianiem
i zapewnieniem im wody pitnej zajmuje się pracownik Urzędu Gminy. Dokarmianie
kotów wolno żyjących będzie się odbywało w okresie zimowym od 15 listopada do
15 marca następnego roku w miejscach ich przebywania.
§ 7. 1. Wprowadza się na terenie Gminy plan kastracji oraz trwałego znakowania
(chipowania) samic i samców psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców
Gminy, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób pod
których opieką zwierzęta te pozostają.
2. Zabiegi , o których mowa w ust. 1. są w całości finansowane ze środków
przeznaczonych na realizację Programu i wykonywane przez lecznicę weterynaryjną
Centrum Weterynaryjne przy ul. Kanałowej 12 w Lesznie.
3. O nieodpłatne wykonanie zabiegów, o których mowa w ust. 1 i 2 zwane dalej
dofinansowaniem ubiegać się mogą pełnoletni właściciele psów i kotów lub inne
osoby pod których opieką zwierzęta pozostają, będący mieszkańcami Gminy
Święciechowa, zwani dalej "wnioskodawcami".

4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących
czynności:
1) złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku do Wójta o dofinansowanie
wykonania zabiegów wraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu
przeciwko wściekliźnie, jeżeli dofinansowanie dotyczyć będzie psa,
2) otrzymanie pisemnej informacji o akceptacji wniosku i skierowania na
wykonanie zabiegów w lecznicy weterynaryjnej, o której mowa w ust. 2,
z którą Gmina posiada zawartą umowę, skierowania zachowują ważność
przez okres miesiąca od daty wystawienia,
3) zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegów i ich zrealizowanie w zakładzie
o którym mowa w ust. 1.
5. Do dofinansowania zalicza się tylko usługę wykonania zabiegów kastracji (w tym
niezbędnych leków) oraz trwałego oznakowania zwierzęcia w ramach profilaktyki
związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty
związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do lecznicy
weterynaryjnej, koszty opieki po zabiegu, w tym zakupu dodatkowych leków - ponosi
właściciel lub opiekun zwierzęcia.
6. W ramach realizacji planu kastracji każdy pies albo kot poddany zabiegowi
kastracji zostaje trwale oznakowany przez wszczepienie chipa. Zwierzę nie zostanie
oznakowane, jeżeli już wcześniej wszczepiono mu chip. Każde oznakowane zwierzę
zostaje wpisane przez lecznice weterynaryjną, o której mowa w ust. 1, do
Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.
7. Wnioskodawcy posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa lub kota), mogą
w bieżącym roku budżetowym uzyskać dofinansowanie, maksymalnie na kastrację
dwóch psów (samic lub samców) albo kastrację dwóch kotów (samic lub samców)
albo kastracje jednego psa i jednego kota. Z możliwości wykonania zabiegów
finansowanych przez Gminę wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli
w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych.
7. Udzielenie dofinansowania uzależnione jest od wykonania zabiegów nie później
niż do dnia 31 października 2022 r.
8. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegów
należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne
czynniki pozwalające na jego przeprowadzenie.
§ 8.1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt realizują:
1) lecznica weterynaryjna, która przyjmie ranne zwierzę, a w razie konieczności
podejmie interwencję na miejscu zdarzenia,
2) pracownik Urzędu Gminy, który po otrzymaniu zgłoszenia na numer 65 533 35
16 lub 785 919 209 podejmie działania polegające na przewiezieniu
zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej.
2. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o bezzwłocznym uśpieniu zwierzęcia
biorącego udział w zdarzeniu drogowym, gdy leczenie nie jest możliwe i konieczne
jest zakończenie jego cierpień.

§ 9. 1. Łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie
zadania w roku budżetowym 2022 określa uchwała budżetowa w wysokości
100 000,00 złotych.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przeznaczone na:
1) utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt, zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim,
opiekę i dokarmianie kotów, transport odłowionych zwierząt, usługi weterynaryjne,
kampanię informacyjną w wysokości 95 000,00 złotych.
2) kastrację oraz trwałe znakowanie, o którym mowa w § 7 oraz kastrację kotów
wolno żyjących w wysokości 10 000,00 złotych, z czego 5 000.00 zł pochodzi ze
środków własnych Gminy, a 5 000,00 złotych stanowić będzie darowizna otrzymana
przez Gminę od organizacji ZWIERZ Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony
Zwierząt.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Machowiak

Uzasadnienie
do uchwały Nr ………………… Rady Gminy Święciechowa
z dnia ……………………
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na
rok 2022
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z
2020 r. poz. 638 ze zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały określa corocznie do dnia
31 marca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich
bezdomności. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ograniczania problemu ich bezdomności poprzez zapobieganie nadmiernemu
niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt oraz poszukiwanie dla
nich nowych właścicieli.
W ramach Programu gmina realizuje następujące zadania:
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami,
3) Odławianie bezdomnych zwierząt,
4) Sterylizacja lub kastracja zwierząt przyjętych do schroniska,
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) Usypianie ślepych miotów.
7) Sterylizację lub kastrację zwierząt w gminie oraz ich znakowanie.
Środki na realizację zadań wynikających z Programu są uwzględniane corocznie w
budżecie gminy. Koszty realizacji programu ponosi gmina ze środków własnych oraz
darowizny otrzymanej od organizacji ZWIERZ Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz
Ochrony Zwierząt.
Program został przesłany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi
weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich oraz organizacjom społecznym.
Wskazane podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu ………… zajęły
stanowiska.
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt zapewnia Centrum Weterynaryjne przy ul. Kanałowej 12 w Lesznie.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie znajdą opiekę w gospodarstwie rolnym w
Święciechowie, przy ul. Lipowej 23, z którym Gmina podpisała porozumienie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

