PROJEKT
UCHWAŁA NR XXVII/…/2017
RADY GMINY SIERADZ
z dnia ……………2017 roku

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Gminie Sieradz

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, z 2016 r. poz. 1605, poz. 2102, poz. 1948) po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu i dzierżawców obwodów
łowieckich działających na obszarze gminy Sieradz - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w gminie Sieradz.
2. Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i
stronie internetowej.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ….. 2017
Rady Gminy Sieradz z dnia 2017 rok

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
W GMINIE SIERADZ
NA ROK 2017

Rozdział I
Przedmiot, cel i podstawa opracowania
§ 1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sieradz na rok 2017”,
Gmina Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz.
Rozdział II
Zakres Programu
§ 2. 1. Zakres niniejszego Programu odpowiada art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 poz. 1794, z
2015 poz. 266, z 2016 poz. 1605, poz. 2102, poz. 1948) i obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla
zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez odławianie bezdomnych
zwierząt;
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:
a) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
b) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
c) usypianie ślepych miotów;
d) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Rozdział III
Cele Programu
§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.
4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt
oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
Rozdział IV
Wyjaśnienia
§ 4. 1. Ilekroć w Programie jest mowa o „Gminie”, należy przez to rozumieć Gminę Sieradz.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o „schronisku”, należy przez to rozumieć „Hotel dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego” L. Siemiński z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,
filia Wojtyszki 18, gmina Brąszewice.
Rozdział V
Odpowiedzialność za działania związane z realizacją programu
§ 5. 1. Działania związane z realizacją Programu prowadzi Gmina Sieradz i „Hotel dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego” z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, filia
Wojtyszki 18, gmina Brąszewice.
2. Funkcję koordynatora działań pełni Pan Jan Hankiewicz – Pracownik Urzędu Gminy
Sieradz tel. 605 906 506.
3. Upoważnia się Pana Jana Hankiewicza do przeprowadzania kontroli warunków w
jakich przetrzymywane są zwierzęta w schronisku do którego przekazywane są zwierzęta z
terenu Gminy Sieradz.
Rozdział VI
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie zwierzętom miejsca w
schronisku
§ 6. 1. Bezdomne zwierzęta znajdujące się na terenie Gminy będą wyłapywane przez
pracowników schroniska, w okresie stałym.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie prowadzone przy użyciu
specjalistycznego sprzętu, nie powodującego zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia.
3. Odławiane będą także zwierzęta, które w wyniku zdarzeń losowych utraciły
właściciela (np. w wyniku wypadku, zgonu właściciela lub pobytu w szpitalu).
4. Odłowione zwierzęta będą umieszczane w schronisku.
5. W okresie przebywania zwierząt w schronisku poszukiwani będą bądź właściciele,
bądź osoby zainteresowane ich adopcją.
6. Odłowione zwierzęta będą miały zapewnioną stałą opiekę lekarza weterynarii,
wyżywienie i schronienie w schronisku.
7. Schronisko dla zwierząt przeprowadzało będzie obowiązkową sterylizację, bądź
kastrację zwierząt oraz ich znakowanie specjalnym urządzeniem elektronicznym (czipem).
8.

W

Urzędzie

Gminy

zostanie

uruchomiony

specjalny

numer

telefonu

(tel. 605 906 506), na który można kierować zgłoszenie w sprawie bezdomnego zwierzęcia
wałęsającego się po terenie gminy.
9. Zasady adopcji psa ze schroniska
1) Osoby zamieszkałe na terenie powiatu sieradzkiego, które dokonają zaadoptowania
bezdomnego psa z terenu gminy Sieradz, umieszczonego w schronisku, będą wspierane przez
Gminę rekompensatą części kosztów utrzymania w kwocie 500 zł. Słownie /pięćset złotych /
(np. na zakup karmy, zabiegów weterynaryjnych, budy dla psa itp.) z zastrzeżeniem, że jedna
rodzina może adoptować maksymalnie 2 psy w ramach niniejszego programu,
2) Wymieniona wyżej rekompensata wypłacana będzie po podpisaniu z gminą stosownej
umowy adopcyjnej,
3) Adoptujący zobowiązuje się do :
a) zapewnienia zwierzęciu właściwej dożywotniej opieki, humanitarnego traktowania,
i właściwych warunków utrzymania;
b) zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz
profilaktycznych szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych;
c) zakazuje się przekazywania zwierzęcia innej osobie a o jego ewentualnym
zaginięciu wraz z wyjaśnieniami okoliczności należy niezwłocznie powiadomić Gminę;
d) w przypadku padnięcia zwierzęcia należy niezwłocznie powiadomić Gminę i fakt ten
udokumentować stosownym zaświadczeniem wydanym przez lekarza weterynarii;
4) Pracownik Urzędu działający w imieniu Wójta dokonuje rejestracji psa do adopcji i
spisuje umowę o adopcję z osobą zainteresowaną adopcją , która staje się nowym
właścicielem psa .

5) Osoba, która zawarła umowę o adopcję psa, odbiera psa z Hotelu dla zwierząt i Ptactwa
Domowego

Longin

Siemiński,

Gabinet

Weterynaryjny,

Schronisko,

Centrum

Rehabilitacyjno - Adopcyjne w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56/2, filia Wojtyszki 18 gm.
Brąszewice wraz z dokumentem potwierdzającym odbiór adoptowanego psa, który dostarcza
do Urzędu Gminy w Sieradzu w terminie 3 dni od

czasu odebrania psa ze schroniska, w

celu podpisania umowy adopcyjnej.
6) Karta do rejestracji psa musi zawierać :
a) rasę, płeć, zdjęcie oraz opis psa;
b) dzień i miejsce wyłapania psa;
c) dzień wydania psa do adopcji;
d) numer identyfikacyjny psa tzw. chip.
7) Gmina odmówi oddania psa do adopcji, jeżeli wnioskujący o adopcję nie gwarantuje
spełnienia warunków właściwego utrzymania psa .
8) Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli warunków w jakich przebywa pies i w
przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków utrzymywania, Gmina ma prawo
żądać zwrotu całej wypłaconej rekompensaty oraz zabrać psa.’’

Rozdział VII
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez ich sterylizację, kastrację, znakowanie i
usypianie ślepych miotów
§ 7. 1. Zasady realizacji kastracji, sterylizacji psów i kotów oraz znakowania psów i kotów:
1). koszty sterylizacji i kastracji zwierząt domowych ponoszą ich właściciele;
2). Obowiązek znakowania pańskich psów należy do mieszkańców gminy,
3). Koszt uśpienia ślepego miotu spoczywa na jego właścicielu,
4) Gmina w pełni finansuje koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów, kotów
wolnożyjących oraz bezdomnych psów.
2. Określa się zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1) Gmina zawrze umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie
zabiegów sterylizacji i kastracji dofinansowywanych przez Gminę;
2) W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, określa się etapy przeprowadzenia zabiegu
usypiania ślepych miotów.
3) Gmina wskazuje lekarza weterynarii zatrudnionego w schronisku, z którym podpisała
umowę, tj. `` Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego`` z siedzibą w Łodzi, ul.

Kosodrzewiny 56 lok. 2, filia Wojtyszki 18, gmina Brąszewice na dokonywania zabiegów
usypiania ślepych miotów bezdomnych, kotów wolnożyjących i bezdomnych psów.
4) Zabiegów usypiania dokonuje lekarz weterynarii wskazany w ust. 3, we wskazanych
prawem okolicznościach.
5) Zabiegi usypiania ślepych miotów finansowane ze środków gminy dokonywane są w
stosunku do zwierząt, o których mowa w pkt. 4, dostarczone zostały przez firmę zajmującą się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, która wypełniła oświadczenie
potwierdzające, iż dany miot pochodzi od bezdomnego zwierzęcia.
6) Po wykonaniu zabiegu lekarz weterynarii przekazuje uśpione zwierzęta firmie, z którą
ma podpisaną stosowną umowę w tym zakresie.
7) Gmina na podstawie wystawionych – faktur VAT lub rachunku prze lekarza
weterynarii, który przeprowadził uśpienie ślepego miotu, o którym mowa w ust. 5 dokonuje
zapłaty w formie przelewu ze środków własnych na konto zakładu leczniczego zgodnie z
warunkami zawartej umowy.
Rozdział VIII
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie ich
§ 8. Każdy bezdomny kot wyłapany na terenie Gminy poddany zostanie sterylizacji, bądź
kastracji przez lekarza weterynarii zatrudnionego w schronisku, z którym Gmina ma
podpisaną umowę, a następnie odwieziony do miejsca, w którym został znaleziony lub do
schroniska w celu znalezienia mu rodziny adopcyjnej.
W razie zaistnienia sytuacji potrzeby dokarmienia bezdomnego kota, zostanie zakupiona
karma, która zostanie przekazana osobie która będzie zajmować się zwierzęciem do chwili
przekazania do schroniska, lub też znalezienia chętnego do adopcji zwierzęcia.
Rozdział IX
Odławianie bezdomnych zwierząt i obligatoryjna ich sterylizacja lub kastracja
§ 9. W celu zmniejszenia bezdomności psów oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli
Gminy, podejmowane są akcje wyłapywania wałęsających się psów, które po przebytej
kwarantannie w schronisku, pozwalające na odnalezienie właściciela lub osoby chętnej do
adoptowania zwierzęcia, poddawane są obowiązkowej sterylizacji, kastracji i znakowaniu
przez lekarza tam zatrudnionego.

Rozdział X
Inne metody zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sieradz
§ 10. 1. W celu zmniejszenia problemu bezdomności Urząd Gminy podejmie starania mające
na celu jego rozwiązanie poprzez akcje edukacyjne na terenie szkół promujące humanitarne
traktowanie zwierząt i propagujące opiekę nad zwierzętami.
2. Zwiększanie świadomości właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat
ich odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo (poprzez rozmowy
z mieszkańcami na zebraniach w poszczególnych sołectwach).
3. Nałożenie określonych obowiązków na mieszkańców Gminy posiadających
zwierzęta domowe zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
Sieradz.
4. Akcje związane z poszukiwaniami nowych właścicieli dla bezdomnych kotów
i psów, poprzez umieszczanie zdjęć zwierząt na stronie internetowej schroniska.
Rozdział XI
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 11. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt gospodarskich Gmina Sieradz
wskazuje:
Gospodarstwo rolne Damian Kuchczyński, Wiechucice 52, 98-200 Sieradz, w którym
zostanie zapewniony zwierzętom dobrostan.
Rozdział XII
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 12. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt Gmina wskazuje:
Gabinet Weterynaryjny „ZWIERZYNIEC”
Jagoda Leyko- Małas
ul. Jana Pawła II 59
98-200 Sieradz
Tel. 502755435

Rozdział XIII
Finansowanie programu
§ 13. 1. Finansowanie przez Gminę zadań realizowanych w ramach niniejszej uchwały
limitowane będzie wielkością środków przyznanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy
Sieradz, co w 2017 r. będzie kształtowało się w sposób przedstawiony poniżej:
1) bieżące utrzymanie bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku oraz rezerwa
na utrzymanie kolejnych bezdomnych zwierząt z terenu gminy, które trafią do schroniska
wraz z ich odławianiem – 200 000 zł;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 5 000 zł;
3) ewentualne przeprowadzenie akcji sterylizacji bądź kastracji zwierząt domowych dla
mieszkańców Gminy, określone w pkt 6 – 5 000 zł.
4) kwota zabezpieczona w przypadku adopcji zwierząt w 2017 roku – 10 000 zł
2. W roku 2017 na realizację powyższego Programu Gmina przeznaczy sumę do ok.
220 000 zł.

