UCHWAŁA NR XXXI/237/2018
RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1875, zmiany z 2017 r poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Radomsku oraz Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Kobiele Wielkie uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kobiele Wielkie w 2018 r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobiele Wielkie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Maks
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/237/2018
Rady Gminy Kobiele Wielkie
z dnia 23 lutego 2018 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY KOBIELE WIELKIE
W 2018 ROKU.
WPROWADZENIE
Rada Gminy Kobiele Wielkie zważywszy, że:
- człowiek winien jest zwierzętom jako istotom zdolnym do odczuwania cierpienia poszanowanie ich praw,
opiekę i ochronę,
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy,
- problem bezdomności zwierząt w szczególności psów jest problemem narastającym,
- działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy wymagają wsparcia oraz współpracy z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz
Inspekcją Weterynarii i samorządem lekarsko - weterynaryjnym, uchwala niniejszy program jako wyraz
polityki Kobiele Wielkie wobec problemu bezdomnych zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ bezdomność tych zwierząt
zdarza się najczęściej.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) porzucanie zwierząt przez właścicieli;
2) ucieczki zwierząt;
3) łatwość pozyskiwania zwierząt;
4) niekontrolowane rozmnażanie;
5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to skuteczna metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt Program zakłada
zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kobielach Wielkich, przy pomocy, którego
Wójt Gminy Kobiele Wielkie wykonuje zadania;
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kobiele Wielkie;
3) Wójcie Gminy należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kobiele Wielkie;
4) schronisku- należy przez to rozumieć placówkę: Marta Szturma prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą Czartki 49b,
98-200 Sieradz.
5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1840);
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6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z 2017 r.poz.1840);
7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć zwierzęta wolno żyjące w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z 2017 r. poz.1840);
8) służbie weterynaryjnej lub zakładzie leczniczym- należy przez to rozumieć Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Radomsku, Gabinet Weterynaryjny MON-WET Hucisko Przybyszowskie
22, 97-524 Kobiele Wielkie lub inny dostępny zakład leczniczy;
9) służbach porządkowych - należy rozumieć Komisariat Policji w Przedborzu , Komendę Powiatową Policji
w Radomsku;
10) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, których celem statutowym jest
ochrona zwierząt;
11) społecznych opiekunach – należy przez to rozumieć osoby działające na rzecz zwierząt na
obszarze Gminy Kobiele Wielkie (osoby dokarmiające koty wolno żyjące);
12) gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć indywidualne gospodarstwo rolne prowadzone przez
Wiesławę i Andrzeja Wrótniak w Woli Rożkowej 42, 97-524 Kobiele Wielkie.
13) Programie- należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie w 2018 roku”.
Rozdział 2.
CEL PROGRAMU
§ 2. Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie, zwanego
dalej programem, jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy;
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
3) odławianie bezdomnych zwierząt, w tym tzw. interwencyjne odławianie;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
6) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację i sterylizację;
7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
REALIZATORZY PROGRAMU
§ 3. 1. Rada Gminy przyjmuje, że funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczenia bezdomności
zwierząt pełni pracownik Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich ds. gospodarki komunalnej.
2. Rada Gminy przyjmuje, że realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt
prowadzą:
1) wybrane przez gminę Schronisko dla Zwierząt, które jednocześnie zajmuje się odłowem bezdomnych
zwierząt i ich transportem do schroniska;
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
3) służby porządkowe;
4) szkoły na terenie gminy, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
i sposobów zapobiegania ich bezdomności.
Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
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1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) Gmina dokona zapłaty za wykonane usługi sterylizacji lub kastracji bezdomnych psów, nie przekazanych
do schroniska z uwagi na ich adopcję, na rachunek lub konto zakładu leczniczego, po przedłożeniu przez
wykonującego zabieg lekarza weterynarii faktury/rachunku.
3) Gmina dokona skierowań do zakładu leczniczego kotów wolno żyjących w celu dokonania zabiegów
sterylizacji lub ich kastracji;
4) Gmina dokona zapłaty za wykonane usługi sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących na rachunek lub
konto zakładu leczniczego, po przedłożeniu przez wykonującego zabieg lekarza weterynarii
faktury/rachunku.
Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 5. Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy, w tym również bezdomnym zwierzętom realizują:
1) Gmina poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy;
2) Gmina poprzez zawarcie umowy z gospodarstwem rolnym w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
3) Gmina poprzez zlecanie odłowu bezdomnych psów i dostarczanie ich do schroniska;
4) Gmina poprzez współpracę ze służbami weterynaryjnymi;
5) Gmina poprzez współpracę ze służbami porządkowymi;
6) Gmina poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest ochrona
zwierząt;
7) Gmina poprzez współpracę z kołami łowieckimi działającymi na jej obszarze.
§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym opieki lekarskiej oraz ich dokarmianie
realizują:
1) Gmina poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2) Gmina poprzez współpracę z Gabinetem Weterynaryjnym w Hucisku Przybyszowskim, o którym mowa
w § 1 pkt. 8) w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno żyjących (wydawanie
zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów tego leczenia z budżetu Gminy);
3) Gmina poprzez współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących;
4) Gmina poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów).
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie
do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania;
2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska.
§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający
odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi.
2. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką
schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem schroniska.
3. W przypadku odłowionych zwierząt rannych opiekę lekarską nad zwierzętami przejmuje na zlecenie
Gminy zakład leczniczy.
4. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do
wskazanego gospodarstwa rolnego przez Wójta Gminy.
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5. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odłowu i transportu zwierząt lub braku
możliwości wykonania usługi przez podmiot, z którym została zawarta w tym zakresie umowa, Gmina zleca
wykonanie usługi odłowu i przewiezienia psów do schroniska innemu, dostępnemu w danym czasie
podmiotowi w przypadku, kiedy zwierzęta bezdomne znajdują się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub
zdrowiu.
6. W chwili zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu bezdomnego zwierzęcia/zwierząt i braku
możliwości przekazania go do schroniska (np. z powodu braku miejsc w schronisku), z którym Gmina zawarła
stosowną umowę współpracy, zwierzę/zwierzęta zostanie przekazane na podstawie wydanego przez Wójta
Gminy zlecenia do najbliższego dostępnego ośrodka sprawującego stałą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez Zakład Weterynaryjny MON-WET Hucisko Przybyszowskie
22, 97-524 Kobiele Wielkie z którym gmina zawarła stosowną umowę dla podjęcia opieki lekarskiej nad
bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy Kobiele Wielkie w celu udzielenia pomocy
lekarskiej, po czym zwierzę zostanie przekazane do schroniska.
2. Całodobowy kontakt z Zakładem Weterynaryjnym o którym mowa w § 1 pkt.8) udostępniony będzie na
stronie internetowej gminy.
§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Gmina poprzez zlecanie miejscowemu lekarzowi weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów
i kotów wolno żyjących.
2. Gmina pokryje z budżetu Gminy koszty związane z usypianiem ślepych miotów bezdomnych psów lub
kotów wolno żyjących.
Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 11. 1. Gmina Kobiele Wielkie w ramach Programu poczyni starania nawiązania współpracy z kołami
łowieckimi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programu edukacyjnego wśród
mieszkańców Gminy, odnoszącego się do zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Gmina Kobiele Wielkie podejmie działalność informacyjną skierowaną do jej mieszkańców, a w
szczególności w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie na temat nałożonych
przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz prawem miejscowym ustanowionym w uchwale Rady Gminy
Kobiele Wielkie.
3. Edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania
ich bezdomności odbywać się będzie, poprzez:
1) zachęcenie dyrektorów szkół z terenu gminy, do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony
środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad
zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, promowanie
prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt;
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
oraz tworzenie warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach działalności tego typu organizacji.
Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań określonych w programie oraz sposób wydatkowania tych
środków określa załącznik nr 1 do niniejszego programu.
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kobiele Wielkie.
Zadania realizowane przez Gminę Kobiele Wielkie w ramach Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie w 2018 roku,
z uwzględnieniem środków finansowych.

Lp.

1.

2.

jednostka
realizująca

środki
finansowe
w (zł.)

zadania

Gmina Kobiele
Wielkie

Nie mniej niż
3000 zł

■ prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów
i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji/kastracji zwierząt,
■ sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
w tym ich dokarmianie, sterylizacje/kastracje
i leczenie,
■ zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt,
■ usypianie ślepych miotów bezdomnych psów lub
wolno żyjących kotów w ramach zawartych
umów
z zakładami leczniczymi dla zwierząt (koty wolno
żyjące, zwierzęta bezdomne).

Nie mniej niż
13000 zł

■ elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt
■ sterylizacje/kastracje zwierząt przyjętych do
Schroniska,
■
sterylizacje/kastracje
bezdomnych
psów,
nie przekazanych do schroniska z uwagi na ich
adopcję,
■ zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom
domowym z terenu Gminy Kobiele Wielkie
zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej
w Schronisku,
■ usypianie ślepych miotów zwierząt
przebywających
w Schronisku,
■ wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dostarczanie
ich do Schroniska,
■ transport odłowionych bezdomnych zwierząt.

Marta Szturma
prowadząca
działalność
gospodarczą pod
firmą Przytulisko
i hotel dla zwierząt
domowych
„FUNNY PETS”
Marta Szturma
z siedzibą
Czartki 49b,
98-200 Sieradz.
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