Pľojekt uchwały

Uzasadnienie

do uchwaĘ ...../.....12017

Rady Gminy Masłów z dnia......2017 ľoku

Uchwała w spľawie uchwalenia ,'Programu opieki nad zwieľzętami bezdomnymi oruz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 ľok''. została podjęta na

podstawie art.

7 ust. 1 pkt 1,

ar't'18 ust.2

o samorządzie gmirrnym (tekst jednolity

pkt 15 ustawy z đnia8 maľca 1990

Dz'U. z20I&. poz.446,

ľ.

1579, 1948), art. 1la ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochľonie zwierząt' (tekst jednolity Dz' U z 2013 r., poz. 856, Dz.U.
z 20I4r., poz. 1794, Dz.U. z 20I5r., poz. 266, Dz.U. z 20I6t., poz. 7605, 2702, 1948) i była
pođyktowananarastającym pľoblemem niekontĺolowanego pľzyrostu populacji zwieľząt
domowych, w szczególności psów i kotów, a co za tym idzie zwiększenia pľoblemu bezdomności
zwierząt.

W

związku

z

povĺyżSzymSporządzony został i dostosowany do aktualnych warunków

,,Pľogram opieki nad zwieľzętami bezdomnyml oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Gminy Masłów na 2017 ľok", który precyzuje zasaďy oraz foľmy działm mających na celu
przecíw działanie b ezdomno ściwśľód zwieruąt.

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Gminą Masłów

a podmiotem

Schĺonisko dla zwierząt

,,StľZelce'', Stľzelcę Í08, 28-220 oleśnica pľowadzącym sclu'onisko đlabezdomnych zwierząt,

ptzez PľzedsiębioĺstwoHandlowo-Usługowe JaľosławDudzik, Ceđzyna729, 25-900 Kielce
wykonywane będą usługi w zalĺ'esie wyłapywania, zapewnienia opieki bezdomnym zwieľzętom
odłowionym z teľenu gminy Masłów w tym przejęcĺa wyłapanych zwíerząt ptzez schĺonisko dla
bezdomnych zwierząt Całodobowa opieka weteľynaľyjna Zapewniona zostanie pÍZez Gabinet

Weteľynaryjny,,PTERODAKTYL'' LeśniewskiLeszek, Mąchocice Kapitulne 66,26-00I Masłów
Pľojekt niniejszego pľogľamu został poddany konsultacji z:
1

.

Powiatowym Inspektoratem Weteľynaľii w Kięlcach, ul. Ściegiennego 2O3, 25-116 Kielce;

Ż. Świętokĺzyskim Towaľzystwem opieki

nad, Zwietzętami ,,Zvneľzak'',

ul. 'Wesoła 51 lok.

307,25-363 Kielce;

3.
4.

5'

Wojskowym Kołem Łowieckim JENOT w Kielcach, ul. Kr'akowska22a,25-]a5 Kielce;

Kołem Łowieckim Nr 12 ,,ISKRA'', Kĺajno - Parcele 20,26-008 Góĺno;
Kołem Łowieckim Baľtek, Janaszów 80, 26-050 ZagnaÍsk;
'W związkuzpovĺyŻszym podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.
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Wpľowadzenie.
Zwierzę, jako istota Żyjąca, zđolnađoodczuwania cieľpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, och'onę
zwierząt (tekst jednolity

i

opiekę

-

art. 1 ustawy

Dz.U z2013 T.,poz.856 zpőŹn.

z

dnia 21 sierpnia 1997 t. o ochľonie

zm.)

Posiadanie psa lub kota wymaga od właścicięlapodpoľządkowania się ogólnie przyjętym
zasadom współzycia społecznego

i

obowiązującym pľzepisom prawa w zakĺesie ochĺony zwieľząÍ..

Stosunek człowieka ďo zwieľząt oraz waľunki w jakich zwieruęta bytują,

a

takŻe pľoblem

niekontľolowanego tozmĺażaniasię zwierzątbezdomnych jak ľównież domowych w szczególności

psów i kotów to problematyka, ktőrą za1mują się oľganizacje rząđowei pozarząďowe na całym
świecie.obowiązkiem ludzi jest ochľona

i

opieka nađzwierzętami, jako istotami zdolnymi do

odczuwania bólu, a co za tym idzie obowiązkiem jest spľawowanie skutecznej kontľoli nad
liczebnością populacj i

ty

ch zwieľząt .

Bezdomność, zwierzątjest zjawiskiem społecznym' którego głównymi ptzyczynami są;
1

)

poľzucanie zwierząt pÍZęz właścicieli,

2) niekontrolowane ľozmn ażaĺie,
3) ucieczki zwíerząt,
4) łatwośópozyskiwania zwieĺząt,
5) niewystarczająca edukacja i wieđzaw zakĺesie metod zapobiegania

bezdomności,

ze szczegőlnym uwzględnieniem sterylizacji i kastľacji.

W celu realizacji zadan okĺeślonychprzepisami, właściweoľgany ađministracji ľządowej

i

samoľządu teľytorialnego współdziałają z samorządem lekaľsko - weterynaľyjnym, Państwową

Inspekcją Weteľynaľyjną otaz innymi instýucjami
statutowym i c elami są ďziaŁania

Í7a Í ze

i

orgaĺizacjami społecznymi, których

cz o chĺony zw ier ząt.

Rozdział I.
Postanorvienia ogólne
$ 1. Podstawą prawną đopodjęcia przez Radę Gminy Masłów uchwały w spľawie ,,Progľamu
opieki nad' zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwieľząt na terenie Gminy
Masłów na2017 rok'' jest art. 11a ust.
$

2. Ilekĺoi w pľogľamie jest mowa

1

ustawy

z đnia21sierpnia

7997 ľ. o ochĺonie zwieruąt.

o:

1)

naleŻy pÍZezto ľozumiei Gminę Masłów;
''gminie''_
2) ,,kotach wolno żyjqcych"- ĺaleŻy pÍZęz to rozumiei koty Żyjące na wolności(zyjące

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

3) ,'pľogramie''- należy przez to rozumieó Progľam opieki nađzwierzętamí

bezd'omnymi

otaz zapobiegania bezdomnoś ci zwierząt na teľenie Gminy Masłów na2}17 rok;
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4) ,,schľonisko"- naleŻy przez

to rozumieó miejsce pobýu zwierząt bezdomnych odławianych

z teľenu Gminy Masłów, w którym zapewnione są właściwewaľunki bytowania zwietząt;

5) ,,UG Masłów"- ĺależyprzez

to

ľozumieiUruąd Gminy Masłów, tj. jednostkę organizacyjną,

przy pomocy któľej Wójt Gminy Masłów wykonuje zadania;

6) ,,ĺĺĺójtGminy"- należy pÍZeZ to ľozumieć Wójta Gminy Masłów;
7) ,,zakładzie ĺeczniczym dla z',łierząt"- naleŻy pÍZez to rozumieć placówkę ochĺony zwl'erząt

i
.

dobrostanu zwierząt utworzoną

weteľynaryjnej

tj.

w celu

gabinet weterynaľyjny

świadczeniausług z zabesu međycyny

lub lecznicę

weterynaryjną bądŻ klinikę

weterynaľyjną.

$ 3. 1' Koordynatoĺem Pľogľamu jest Wójt Gminy, za pośrednictwem właściwejmeľýoľycznej
komóľki organízacyjnej UG Masłów.
2. Realizatorami pľogľamu

Są:

)

1) Właściwiemerýoryczna komóľka otganizacyjna UG Masłów z sieđzibąMasłów Pierwszy
ul. Spokojna 2,26-0u Masłów- osoba koordynująca Kierownik Referatu Budownictwa
i Gospodarki Przestľzerľrej (tel. 4ĺ-3I1-00-90, 795-582-471, e-mail: gmina@masloił''pl);

2) Podmiot prowadzący

Schronisko, na podstawie umowy zawartej zGminą;

3) orgarlízacje pozarządowe, których statutowym celem dział.ania jest ochĺoĺazwieľząt,
wykazujące chęć współpľacy zUG Masłów i innymi jednostkami orgaĺlizacyjnymi Gminy;
4) Placówki oświatowe đziałającena teľenie Gminy.
Rozdział II.
Cele i zadania Pľogľamu
$ 4. Celem pľogramu jest ľealizacja zadan własnych polegających na zapobieganiu bezdomnoścr
zwieruąt oľaz opieki nad zwierzętami bezđomnymi w ľozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy

z đnia2I )

sierpnia 1997 r. o ochľonie zwieruątpopÍZez;

1)

prowadzenie ďziałafi służącychzapewnieniu odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom
ztetenu gminy aw szczególności poszukiwanie nowych właścicielidla psów;

2) ograniczenie niekontľolowanego przyrostu liczebności bezdomnych psów i kotów;
3) współpľacę z otganizacjami społecznymi dziaŁających na ÍZecZ pľzeciwdziałania
bezdomności zwierząt

4)

współpľaca

z

Inspekcją Weterynaľyjną

i

samorządem lekarsko-weteľynaryjnym, a także

osobami, któĺe podej mują działania zmierzające do popľawy bytowania zwieruąt
$ 5.

w ramach programu Gmina realizuje następujące
1

)

2)

zadania'.

odławianie bezdomnych zwierząt;
zapewnienie bezdomnym zwíerzętom miejsca w schĺonisku dla zwieruąt;

3) obligatoĺyjną sterylizację

albo kastľację zwieruąt w sctu'onisku dla zwierząt;

'
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4) opiekę nad wolno Żyjącymí kotami, w tym ich dokarmianie;
5) zapewĺienie całodobowej opieki weterynaryjnej w ptzypađkachzđaĺzendľogowych z
uđziałemzwierząt;

6) poszukiwanie właścicielidla bezdomnych zwierząt
7) usypianie

ślepych miotów;

8) wskazanie

9)

gospodarstwa ľolnego w celu zapewnienia miejsca dlazwierząt gospodaľskich;

działania o chaľakteľze edukacyjno- infotmacyjnym.

Rozdział III.
odławianie i zapewnienie bezdomnym rwierzętom miejsc w schronĺsku

'

$ 6. 1.

Bezdomne zwierzęta

z

terenu gminy będą odławiane pÍzez upľawniony podmiot

dysponujący odpowiednimi urząđzeĺiamii śľodkamido wykonywania usług przy zachowaniu

,

z

wäľUnków okĺeślonychw obowiązujących przepisach,

ktőrym gmina zawaľła umowę na

wyłapywanie i transport bezdomnych zwieĺząt tj. Przedsiębiorstwo Hanđlowo-Usługowe Jaľosław

Dudzik, Cedzyna

129, 25 -900

Kielce tel.

I 90 -452-3

82 NIP

: 65 7-2 3 6 -63 -1

2

2. W celu zapewnienia dalszej opieki bezdomne zwieruęta po odłowieniu zostaną przewiezione

c1o

sclir'oniska dla bezdomnych zwierząt- Schľonisko dla zwieruąÍ ,,Strzelce'', Strzelce 108, 28-220

oleśnica o nadanym pÍzęz Powiatowego Lekarza Weteľynarii

w

Staszowie, weteľynaľyjnym

numerze identyfikacyjnym 26123 40I

3. Wyłapywanie bezdomnych zwietząt na teľenie gminy będzie przeprowadzaĺekażdorazowo na

skutek inteľwencji mieszkańców lub powzięcia infoľmacji o wystąpieniu bezdomnych zułierząt-

'

\

,godnie z postanowieniem art. 4 pkt. 16 ustawy z đnia21sierpnia 1997 r. o oclľ'onie zwieľząt.

o

4. Zýoszenia

)

"o

zwierzętach przebywających na teľenach ogólnie dostępnych

w obĺębie gminy'

do których istnieje pTzypuszezenie, że są bezdomne będzie się odbywało po wcześniejszym

zgłoszeniu telefonicznym lub na piśmie,z podaniem danych osoby zýaszającej wÍaz Z pođaniem

rľ telefonu kontaktowego. Zýoszenia będą pľzyjmowane w:

I)

Urzędzie Gminy Masłów w godzinach pľacy Urzędu tel, 41 311_00-60;

2) pod nr Il2, Komisaľiat Policji w Kielcach poza

gođzinami pracy UľzęđuGminy Masłów,

w godzinach nocnych i w dni wolne od pľacy;

3) po godzinach

pracy pod nľ. tel. 795 582 47l _ pracownik Uľzędu Gminy.

5. Zgłoszenie o któľym mowa w ust. 4 winno zavłieľać,informacje mogące pomóc w identyfikacji
i wyłapaniu psa oľaz ewentualnego ustalenia właścicielabądź opiekunazwierzęcĺa.
6. Zwierzętapľzywĺezione do schľoniska podlegają następującym czynnościom i zabiegom:

1) ocenie

stanu zdľowia pľzezsłużbęweterynaľyjną;

2) pomocy

lekaľsko- weterynaryjnej;

3) eutanazji w przypadku, gdy

zaehodzą pľzesłanki okľeślonew ustawie

z

đnia21 sierpnia
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1997 t. o ochľonie zwierząt;

4) obligatoľyjnej sterylizacji
7

'

albo kastracji, szczepienie i chipowanie.

w

Zwierzęta pozostaną

schľonisku dla zwieľząt do czasÜ znalezienia opiekuna

(dotychczasowego lub adopcyjnego).

8' W

przypadku ustalenia właścicielaodłowionego zwieľzęcia, wszystkimi kosztami

zwíązanymi z odłowieniem i zapewnieniem niezbędnej opieki zwieľzęciu, obcíąŻa się
dotychczaso\Ä/ego właściciela.

Rozdział IV.
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotamĺ, w tym ich dokarmianie
$ 7. 1' Gmina Masłów będzie spľawowała opiekę nad wolno żyjącymíkotami poprzęz;

1) podejmowanie inteľwencji w pľzypadku wypadków zldziałem kotów wolno żyjących;

2)

rrstalenie miejsc wolno

3) zapewnienie

4)

Żyjącychkotów;

]

dokarmiania i wody pitnej w miejscach ich pľzebywania;

zakup karmy

i

wydawanie jej zgłoszonym do UG Masłów społecznym opiekunom kotów

wolno żyjących;

5) współpľaca w realízacjípowyższych zađańz organizacjami społecznyml đziałającymí
naÍZęcz zwierząt na teľenie gminy Masłów.

2. Zgłoszenie społecznych opiekunów kotów wolno Żyjących następuje popTzez złoŻęnie w UG
Masłów deklaľacji opiekuna społecznego wolno Żyjących kotów.
3. Dokarmianie kotów wolnozyjących przewiduje się w ola'esie jesierľro- zimowym tj. styczeń-luty,

listopad- grudzień.

Rozdział V.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
z udziałem rwierząt

s 8. 1.

w

przypadkach zdarzefi

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

w

dľogowych

pľzypadku zdarzen dľogowych

zudziałem zwĺeruąt wymagających opieki weterynaryjnej, ľealizowane będzie przez upľawnionego

lekarza weterynarii na podstawie zawarte1 umowy z Gabinetem

Weterynaľyjnym

,,PTERODAKTYL'' Leśniewski Leszek, Mąchocice Kapitulne 66, 26-00I Masłów.
Ż. Zwieruę wyleczone, oczekujące na adopcję zostanie przekazane do schroniska dla zwlerząt.

3. odpowiednia usługa weteľynaryjna zostanie wykonana kaŻdorazawo po inteľwencji
w przypadku, gđynie będzie możliwe ustalenie właścicielazwieruęcia bioľącego udziaŁ
w zđarzeníudrogowym.
4. Zýoszenie o zdaĺzeniach drogowych
numerem

7 9

6-0 50-I 65 (Gabinet

z uđziałemzwierząt pľzyjmowane są pod całođobowym

Weteľynaľyjny,,PTERODAKTYL'')'

)
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5. Za utylizację ubocznych pľoduktów pochodzenia zwieruęcego (padliny) odpowiedzialny jest

Wójt Gminy, któľy zleca jej pľZepľowadzenie dla podmiotu mającego stosowne zęzwolenię na
koszt Gminy tj. Punkt Zbiorczy Padliny Włoszczowa ul. Pľzedboľska 8] ,29-100 Włoszczowa.

Rozdział VI.

Po szukiw

$ 9. 1. Poszukiwanie nowych

a n

ie właści cieli dla

b

ezd omny ch rw

ierząt

właścicielidla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Gmina Masłów popÍZez pľomocję adopcji oraz umieszczaníe informacji o bezdomnych
psach pÍzęznaczonych do adopcji w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń,
stronie intemetowej UG Masłów, facebook.

2) Schĺonisko đIazvłieľzątpoprzez prowadzenie działan zmieruających do pozyskiwania
właścicielii oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteľesowanym
i zđolnymzapewnić, im nalezyte waľunki býowania.

3) Gmina Masłów popľzez finansowanię zabiegőw kastracji/ steľylizacji kotów

i

psów

zgłoszonych ptzez mieszkańców z terenu gminy, ktotzy zaďeklarują adopcję zgłoszonego

zwieĺzęcia w drodze złoŻonego wniosku

i

oświadczenia o adopcji zwierzęcia i podpisanej

umowie.

Rozdział VII.
Usypianie śIepychmiotów

$ 10. I' Zablegi

usypiania ślepychmiotów zwierząt bezdomnych wykonywane będą przęZ

upľawnionego lekarza weteľynarii zatľudnionego

w

schĺonisku tj. Schĺonisko ďIa zwierząt

,,Strzelce'', Strzelce 108, 28-220 oleśnicaoTaz Gabinet Weteľynaľyjny ,,PTERODAKTYL''
LeśniewskiLeszek, Mąchocice Kapitulne 66, 26-00I Masłów.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych będą finansowane

w 100% z buđżetu

Gminy Masłów.

Rozdział VIII.

Wskazanie gospodaľstwa ľolnego w celu zapewnienia miejsca dla rwierząt gospodaľskich

$ 11. 1 W

pľzypadku wydania ptzez Wójta đecyzjio czasowym odebraniu zwierzęcia

gospodaľskiego właścicielowiUG Masłów wskazuje Kmieć Paweł, Masłów Pieľwszy ul. Lotnicza
15, 26-001 Masłów numeľ gospodaľstwa

PL

029t07270-001 w którym zapewni się miejsce dla

zwíerząt gospodaľskich na podstawie umowy zawartej pTzez Gminę Masłów
gospodarstwaznajďującego

się na teľenie gminy Masłów.

z

właścicielem
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2' Zahes umowy' o

w ust. I

któľym mowa

ďotyczył będzie indywidualnych przypadków

przekazania zwierząt.

3. Gmina jeđnocześniez umieszczeniem zwierząt w gospodaľstwie podejmie staĺania w zakľesie
znalezienia nowego właścicieladla tych zwieruąt.

Rozdział IX.
Działania o chaľakterze edukaryj no- infoľmaryj nym

$ 12. 1. Gmina w

ľamach Progľamu będzie prowadzii działanía o charakterze edukacyjno_

informacyjnym w zakĺesie :

1) edukacji

w

zakľesie odpowiedzialnej

i

właściwejopieki nad zwierzętami oraz ich

humanitaľnego tľaktowania;

2) pľopagowanie steľylizacji i kastľacji psów i kotów i chipowanie;
3) propagowanie adopcji zwierząt bezđomnych;

2.

Gmina otwarta jest na współpľacę z organizacjami społecznymí, których statutowym celem jest

pľowadzenie działarl powodujących ptzecĺwđziałanie
bezdomności zwierząt, Inspekcją
Weteľynaľyjną' samoľządem lekaľsko-weterynaryjnym oraz wszystkimi osobami' które działająna

ÍZecZ popľawy bytowania zwieruąt,

z

oÍganami stojącymi na stĺażyprzestrzeganía ptawa,

z samorząđamiinstýucj ami administracj i publicznej

.

Rozdział IX.
Finansowanie progľamu

$ 13. 1.

Stosowanie do aĺt. 11 ust.

5 ustawy o ochľonie zvneruąt koszty realizacji

zadan

wynikaj ący ch z r ealizacj i Pľo gľamu fi nansowane będą z buďzetw Gminy Masłów.
2. Wysokośćśľodkówfinansowychnarealizację Pľogľamu wynosi 80'000,00 zł.

3. W pľzypadku zwiększenia śľodkówfinansowych

przeznaczonych

na realizację

zaďan

wymienionych w $ 5, zmiana uchwały budzetowej nie powođujekonieczności zmiany niniejszego
Pľogramu.

4. Wydatkowanie środków finansowych ptzeznaczonych
się w sposób celowy

í oszczędny'

ĺa rcalizację

Programu będzie odbywaÓ

