
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., 
poz. 1875, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2017 r., 
poz. 1840)

Rada Gminy w Bogorii uchwala:

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Bogoria w 2018 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Bogoria w 2018 roku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójt Gminy Bogoria;

2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Bogoria;

3) Urzędzie Gminy, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Bogorii, przy pomocy którego Wójt Gminy 
Bogoria wykonuje zadania określone w Programie;

4) wydzielonym miejscu przetrzymywania zwierząt, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu 
zwierząt nie będące schroniskiem;

5) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć  zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

6) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzysza;

7) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

8) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2018 roku.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku 
złego traktowania zwierząt;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania 
tych środków.
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Rozdział 3.
REALIZACJA CELU I ZADAŃ PROGRAMU

I.   ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA 
ZWIERZĄT

§ 3. 1. Wszystkim zwierzętom z terenu Gminy Bogoria zagubionym, wałęsającym się, pozostającym bez 
właściciela lub odebranym na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt 
zostało zapewnione miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kunowie, gmina Ostrowiec 
Świętokrzyski.

2. W celu zapewnienia zwierzętom bezdomnym właściwej opieki weterynaryjnej została zawarta umowa 
z w/w uprawnionym podmiotem.

II.   OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI, W TYM ICH DOKARMIANIE

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowanie będzie poprzez:

1) podejmowanie przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy interwencji w sprawach kotów wolno 
żyjących (wyłapywanie i zapewnienie miejsca przetrzymywania)

2) współpracę z Gabinetami Weterynaryjnymi w przypadku zaistnienia potrzeby podjęcia leczenia kotów 
wolno żyjących (wydawania zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów ich leczenia z budżetu Gminy)

3) współpracę z opiekunami kotów wolno żyjących

4) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów) na koszt Gminy do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku

5) prowadzenie przez Urząd rejestru społecznych opiekunów (karmicieli kotów)

III.   ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych psów i kotów prowadzone będzie przez wyznaczonych pracowników 
Urzędu, Gabinetu Weterynaryjnego oraz pomocniczo przez służby gminne oraz organizacja społeczne 
współpracujące z Urzędem.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

IV.   OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POPRZEZ OBLIGATORYJNĄ 
STERYLIZACJĘ I KASTRACJĘ ZWIERZĄT

§ 6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastrację zwierząt, w szczególności 
psów będzie realizowane poprzez:

1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji przy 
pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez ich właścicieli

2) obligatoryjne przeprowadzenie przez uprawnionego lekarza weterynarii zabiegów sterylizacji i kastracji 
zwierząt bezdomnych (psów) przyjętych do w schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kunowie, gmina 
Ostrowiec Świętokrzyski.

3) Gmina zapewni środki finansowe na wykonanie zabiegów określonych w pkt. 2.

V.   POSZUKIWANIE NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez:

1) promocję adopcji bezdomnych zwierząt poprzez zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy w Bogorii informacji propagujących działania adopcyjne pod adresem 
strony: http://www.bip.bogoria.pl/page.php?id=214   oraz na stronie internetowej schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Kunowie pod adresem strony http://www.schronisko.ostrowiec.pl/psy-do-
adopcji.html

2) prowadzenie przez Urząd lub schronisko dla zwierząt działań zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli i oddawaniu bezdomnych zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym, i zdolnym zapewnić 
im należyte warunki bytowania.
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VI.   USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane będzie przez:

1) zlecanie Gabinetom Weterynaryjnym zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt

2) umożliwienie usypiania ślepych miotów suk na koszt Gminy pod warunkiem wykonania natychmiastowej 
sterylizacji suk na koszt właściciela. Gmina zapewni środki finansowe przeznaczone na ten cel w danym 
roku.

VII.   WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W PRZYPADKU ZŁEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT

§ 9. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2018 r. wskazuje się 
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Jurkowicach 35, gm. Bogoria, 28-210 Bogoria na podstawie umowy 
zlecenia zawartej każdorazowo w ramach potrzeby.

VIII.   ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH 
ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt na drogach gminnych będzie realizowane przez Gabinet Weterynaryjny – Józef Brocki, ul. Opatowska 
7, 28-210 Bogoria, telefon kontaktowy (15) 867-41-11.

§ 11. Gmina zawarła z Gabinetem Weterynaryjnym określonym w § 10. umowę w zakresie opieki 
weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym poszkodowanymi w zdarzeniach 
drogowych.

IX.   WSKAZANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO 
REALIZACJĘ ORAZ SPOSÓB WYDATKOWANIA TYCH ŚRODKÓW

§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z realizacji Programu w 2018 r. są 
zabezpieczone w budżecie Gminy Bogoria w kwocie 17.700,00 zł.

§ 12. 2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.).

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 14. Wójt w ramach Programu prowadzi współpracę w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt 
bezdomnych z :

- Gminnym Ośrodkiem Kultury

- organizacjami pozarządowymi

- Radami Sołeckimi.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ............

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 marca 2018 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) o ochronie
zwierząt, zmieniony został art. 11 a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.

Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez gminę,
wynikającego z art. 11 a przedmiotowej ustawy.

Projekt Programu, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt przekazano do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Staszowie, organizacji społecznej, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt – Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z Jędrzejowa oraz zarządcom obwodów
łowieckich, działających na terenie Gminy Bogoria. W ustawowym terminie 21 dni wpłynęły odpowiedzi:

- opiniująca pozytywnie projekt uchwały od Zarządcy Koła Łowieckiego „Ludowe” w Opatowie i „Oręż
Sandomierz”,

- opiniująca negatywnie projekty uchwały przez PLW w Staszowie oraz Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie.

Zarządcy Koła Łowieckiego „Szarak” nie wypowiedzieli się w ustawowym terminie, zatem zgodnie
z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt uznaje się, że zaakceptował program.

Przyczyną wydania opinii negatywnej przez PLW w Staszowie oraz Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
w Jędrzejowie był fakt braku wskazania w przesłanym projekcie między innymi konkretnego schroniska dla
zwierząt, brak wskazania konkretnego lekarza w celu zapewnienia zwierzętom bezdomnym właściwej
opieki weterynaryjnej oraz poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych.

Przed przyjęciem przedmiotowej Uchwały Gmina Bogoria podpisała umowę z uprawnionym
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, z gabinetem weterynaryjnym udzielającym całodobowej opieki
weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym poszkodowanymi w zdarzeniach
drogowych oraz dokonano zmiany zapisu w Programie dopuszczając jedynie przeprowadzenia zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, a w szczególności psów i kotów jedynie we wskazanym
w Programie schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kunowie.

Biorąc pod uwagę powyższe została przygotowana uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2018 roku.
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