UCHWAŁA NR VII/38/19
RADY GMINY W GIDLACH
z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gidle w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U. z 2018r.,
poz. 994, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia1997 r., o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Gidle w 2019 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Gidlach
Leszek Kucharski
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Załącznik do uchwały Nr VII/38/19
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 8 marca 2019 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GIDLE W 2019 ROKU
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Gidle ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności do psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Gidle.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Gidlach, przy pomocy którego Wójt Gminy Gidle
wykonuje zadania;
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gidle;
3) Wójcie Gminy należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gidle;
4) schronisku- należy przez to rozumieć placówkę świadczącą: usługi wyłapywania bezpańskich zwierząt oraz
opiekę bezdomnym zwierzętom, tj. Schronisko dla Zwierząt „As” Jamrozowizna 1, 42 – 270 Kłomnice;
5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta,
których
definicję określono
w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 122 );
6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta, których definicję określono
w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 122);
7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);
8) zwierzętach gospodarskich rozumie się przez to zwierzęta, których definicję określono w art. 4 pkt 18 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 122 );
9) służbie weterynaryjnej lub zakładzie leczniczym- należy przez to rozumieć, Gabinet Weterynaryjny w Gidlach;
10) służbach porządkowych – należy przez to rozumieć Posterunek Policji w Żytnie, Komendę Powiatową Policji
w Radomsku;
11) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, których celem statutowym jest ochrona
zwierząt;
12) programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle na 2019 r.”
Rozdział 2
CELE PROGRAMU
§ 2. 1. Celem Programu
programem jest:

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle, zwanego dalej

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gidle;
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez obligatoryjną kastrację
i sterylizację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
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5) jeśli samica bezpańskiego zwierzęcia w ciąży zostanie odłowiona z terenu gminy Gidle to usypianie ślepych
miotów następować będzie w schronisku dla zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii
odpowiednich zabiegów. Zabieg usypiania ślepych miotów będzie mógł dokonać lekarz weterynarii
współpracujący z Gminą Gidle;
6) edukacja mieszkańców Gminy Gidle w zakresie opieki i humanitarnego traktowania zwierząt;
7) możliwość skorzystania z pomocy organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, działających na terenie gminy. Współpraca, pozwalająca wykorzystać doświadczenie oraz
zasoby ludzkie organizacji, umożliwi w wielu przypadkach zwiększyć efektywność działań zmierzających do
zapobiegania bezdomności zwierząt.
8) Podmiotem zajmującym się odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gidle, jest Schronisko dla
Zwierząt ”As”, Jamrozowizna 1, 42 – 270 Kłomnice.
Rozdział 3
REALIZATORZY PROGRAMU
§ 3. 1. funkcję koordynatora Programu pełni Wójt za pośrednictwem Urzędu;
2. służby weterynaryjne;
3. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
4. służby porządkowe: Posterunek Policji w Żytnie, Komenda Powiatowa Policji w Radomsku;
5. szkoły na terenie gminy, poprzez edukację dzieci
zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

i młodzieży

w zakresie humanitarnego traktowania

Rozdział 4
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU
§ 4. 1. Realizacja
poprzez:

działań dotyczących

przeciwdziałania

bezdomności zwierząt

może być prowadzona

1) przyjmowanie przez Urząd zgłoszeń o błąkających się bezpańskich zwierzętach;
2) odławianie z terenu gminy bezpańskich, zagubionych psów, pozostających bez opieki właściciela
i przekazywanie ich do schroniska;
3) poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
4) odbieranie zwierząt gospodarskich od właścicieli w przypadku niehumanitarnego traktowania i przekazania do
wskazanego przez Urząd gospodarstwa rolnego, z którym Gmina zawrze stosowną umowę;
5) Gmina Gidle zawarła umowę z lekarzem weterynarii zapewniającym całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – lek. wet. P. Tadeusz Gawroński ul. Słowackiego
10 w Gidlach. Gmina Gidle ma zawartą umowę z zakładem utylizacji na zasadzie umowy współpracy
w zakresie odbioru zwłok zwierząt bezpańskich, zabitych w następstwie kolizji drogowych, padłych lub
uśpionych oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
6) Gmina Gidle na podstawie zawartej umowy z gospodarzem wskaże gospodarstwo rolne jako miejsce dla
tymczasowego umieszczenia zwierząt gospodarskich, które straciły właściciela lub zabłąkały się tj.
gospodarstwo P. Jacka Gawrona ul. Kartuzka 21, 97 –540 Gidle.
2. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizowane jest przez Gminę poprzez: zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania
ślepych miotów zwierząt bezdomnych będą wykonywane przez lekarza weterynarii, z którymi schronisko
świadczące gminie usługi lub gmina ma zawartą umowę. Ilość tych zabiegów będzie limitowana wielkością
posiadanych na ten cel środków.
1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji,
przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli;
2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym i bezpańskim oraz opieki dla zwierząt z terenu Gminy Gidle.
3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie realizuje Urząd poprzez:
1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych;
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2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom /karmicielom/ kotów.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gidle realizuje Urząd poprzez:
1) przekazywanie odłowionych zwierząt do schroniska, a w przypadku odłowionych rannych zwierząt opiekę nad
nimi przejmuje zakład leczniczy na zlecenie Gminy.
Rozdział 5
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 5. 1. Edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego
zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie, poprzez:

traktowania

zwierząt

i sposobów

1) włączenie dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy do wdrożenia treści programowych w dziedzinie
ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad
zwierzętami, promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt;
2) współpracę z kołami łowieckimi oraz organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt;
Edukacja mieszkańców na temat humanitarnego traktowania zwierząt, obowiązków właścicieli wobec
nich, promowanie prawidłowych postaw i zachowań mieszkańców w stosunku do zwierząt, informowanie
o skutkach prawnych niewłaściwego postępowania ze zwierzętami z wykorzystaniem tradycyjnych form
kontaktu pomiędzy urzędem, a mieszkańcami.
3) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi osobami
prawnymi oraz fizycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat
humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania bezdomności, promowanie praw i obowiązków
wynikających z faktu posiadania zwierzęcia.
Rozdział 6
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 6. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy
Gidle na 2019 rok i przedstawione w poniższej tabeli;
Lp
1
2
3
4
razem

kwota (brutto)
38 000,00zł
1000,00zł
500,00zł
500,00zł
40 000,00zł

Przeznaczenie środków:
Wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych, bezpańskich zwierząt w schronisku
Na usługi i zabiegi weterynaryjne
Na dokarmianie bezdomnych, bezpańskich zwierząt domowych
Na tymczasowe umieszczenie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym
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