ETADA

GMINY

Pietrowice Wielkie

Uchwala Nr XXIV/230/2017
Rady Gmlny Pietrov.ic. Wielki€

z dnla 20 fiarca 20171-

w spEwie

prryjQcia programu opiaki nad zulierzetami bezdomnyml orez zapobiogania

bezdomno6ci zwiezqt na lerenie Gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym

DzU z2016r. poz 446 z p62n zm)w zwiAzku zatl 11aust 1,2,5,6wzw z art 11 lst '1 ustawy
zdnia2l srerpnia 1997 r. o ochronae zwierzql ( tj Dz U z2013r poz.856) na wniosek W6lta Gminy
(tl.

Rada Gmlny Pietrowice Wielkie

uchwala
s1

Przyjmuje siq "Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzAt
na terenie Gminy Pielrowice Wielkie na rok 2017" w

bzmieni! okreslonym w zalqczniku do uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sie Wojiow Gmrny

53
UchwalQ oglasza sie na tablicy ogloszed Uzedu Gminy Pietrowice Wielkie

s4
Uchwala wchodziw zycie z dniem podl9cra

PnzE\^/O

I ACY

RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Zalqcznik do uchwaly
Nt XXM230l2O17 z dnia 20.03.2017
Rady Gminy Pietrowico Wielkie

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZqTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZ DOMNOSCI
ZWIERZAT NA TERENIE GMINY PIETROW|CE WELKIE W 2017 ROKU

Postanowienaa og6ln€

sl
llekrod w uchwa e jesl mowa o;
1) Urtedzie - nale2y przez to rozumied Urzqd Gm ny w Pretrowicach Wielkich,

2)
3)

Schronisku

-

nalezy ptzez

lo

rozum€d Schronrsko dla Bezdomnych Zwiezal

\tt

Racibozu prowadzone przez Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Raciborzu

Programie . nale|y peez to rozumiec Program opieki nad zwerzetami bezdomnymi
ora2 zapobreganra bezdomnosci zw)etzql na t€renie Gminy Pietrowice Wielkie w 2017
roku

zapewnlenie bezdomnym zwiezQtom mioj8ca w Schrcnlsku

s2
z lerenu Gminy Prehowice Wielkie lest realizowane
popnez podpisanie umowy ze Schronrskiem na 6wiadczenre uslug 2 zakresu
zapewnienia niezb€dnej opieka weterynaryjnej przelzymywanym zwezetom

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzQtom

)
2)
3)
4)
1

zapewnienie podstawowych, niezbednych warunk6w

sanitarno-bytowych
przete ymyrvanyln zwierzetom.
przetrzymywanie i obseMacja zulierzat podejr2anych o wscieklizng,
nrezwloczne podejmowanie dzialan na podstawie inleMencj telefonicznych dotyczacych
bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy w przypadkach potrqce^ a pogryzien.

Opieka i dokarmianie nad wolno lyjecymi kotami

s3
Sprawowanie opieki nad kotamiwolno 2yjqcymr, w tym ich dokarmianie, realizowanelest poprzez:
zakup karmy dla kot6w wolno 2yjEcych przekazanie wyznaczonemu pracownikowi
Zakladu Gospodarki Komunalnej w Pielrowicach Wielkich w celu rch dokarmiania

1)
2)

i

podejmowanie rnteMencli

w

sprawach kot6w wolno zylqcych przy udziale organzacli

spolecznych, kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzqt

Odlawianie bezdomnych zwieaat

s4
Na lerenie Gminy Pretrowice Wielkie wyiaplwanie bezdomnych zwierzql realizowane Jest pzez
Schronisko w Raciborzu na podstawie podpisanej umowy, zgodnie z zasadamil

1)
2)
3)
4)

wylapywanie bezdomnych zwierzqt ma charakler staly i interwencyjny,

wylapywaniem bgde oblete bezdomne zwiezeta pozostawione bez opieki,
do kt6rych nie istnieje mo2liwo66 ustalenia ich wlascicieli,

w stoslnku

wylapr,\ranie bezdomnych zwierzqt bedzie prowadzone wylqcznie ptzy t)Zycu]
speclalstycznego speetu pzeznaczonego do wylap),wania zwierzqt, kt6ry nie stwarza
zagrczenta dla 2yaa i zdrowia a tak2e n€ bedzie zadawal im cierpienia,
lransport w)'lapanych bezdomnych zwielzql bedzie odbywal sie Srodkiem lransportu
przystosowanym do bezpiecznego ihumanitarnego przewozu zwierzql Sterylizacja ikaslracja
zwiee qt w schroniskach

s5
Ograniczanie populacji bezdomnych zwez.El poptzez sterylizacje i kastracje zwaerzqt domowych, w
szczeg6lnosci psdw i kot6w Jesl realizowane przez Schronisko, w kt6rym bedq przeprowadzane
zabiegi steryhzacjr lub kashacli zwier2qt pzyletych do schroniska z wyjqtkiem zwier2qt, u ktdrych
istniejq pzeciwwskazania do wykonania lych zabieg6w, z uwag na stan zdrowia lub ri/iek,
zgodnje z wystepujEcymi zasadami:
zabiegi sterylizacji kastracji mogQ by6 przeprowadzane |I{ylEczne ptzez lekatza
weierynani,

1)
2)

i

zabiegom steryiizacji i kastracji nie podlegajq zwierzqta w okresie 14 dnr od
umieszczenia w Schronisku z uwagi na mo2liwosd zgloszenia siq wlasciciela lub

opiekuna.

Poszukiwanie wla6cicieli dla bezdomnych zwieft qt

s6
Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwerzEl realizowanelest poprzez:

1)

2)

informowanie o mozliwo6ciach adopcji zwiezql bezdomnych, umieszczonych na
skonie internetowel Schroniska, z kt6rym podpisano umowq na wylapywanE idalszq

adopcle,

wsp6ldzElanie

z

organizacjami spolecznymi

w

zakresie poszukiwania

nowych

wlaScrcreli zwaerzql.

Usypianie 6lepych miot6w

s7
Usypianie slepych miot6w:

1)
2)
3)

fakt

4)

zwloki lSpionych zwierzqt muszq byd odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania

usypianie $lepych miot6w mo2e naslqpid wllqczrJe ptzez lekaza weterynarii w
Schronrsku zgodnre z podpisanq umowq,
ptzyczyne Lrspienia Slepych miot6w odnotowuje
przez schronisko,

i

sie

w

ewdencjr prcwadzonej

zwierze usypiane mlsi byc traktowane do ostatniej chwili 2ycia iagodnie i pzyiaznie,
nale2y zaoszczedziC mu trwogi i dodatkowych udreczeri sam zabieg uspienia
powinien byc wykonany w sposob humanitarny,
ich peez odpowiednie s.lu2by do tego przeznaczone.

Wskazani€ gospodarstwa rolnego w c6lu zapewnienia mlelsca dla zwierzet gospoda6kich

s8
1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich w zakresie zabezpieczenre
pomieszczei gospodarskich w przypadku koniecznosci ulokowania w nich zwierzql
gospodarskich, wskazuje sie Rolniczq Spdldzielnie Produkcyjna w l.,lakowie ul. Sp6ldzielcza 1.
Zakres umowy okresla gotowosc zapewnrenia m wlasclwej opieki do czasu ich zwrotu lub

2

rnnego rozslr2ygniQcia okreslonego w

arl

7 ust 6 lstawy o ochronie zwieeqt

Zapewnlenle calodobowej opioki woterynaryinoi w przypadku zdarzef d.ogowych
z udzialem zwierzqt

se
Zapewnaenie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdazen drogowych z udzialem

zwierzqt realizowanejesl poprzez zawarcie stosownej umowy pzez Gminq Pietrowice lMelkie z
Gabinetem Welerynaryjnym Norberta Ehr rJana Lewandowskiego w Pawlowie

Srodki finansow6 pizokazane na reallzacJq paogramu

s 10
Srodki finansowe na realizacje zeda,i wynikajqcych z Programu zabezpieczone sE w bud2ecie Gminy
Pietrowice Wielkie na 2017 rok na poziomE 19 000 zl.
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