
Projekt  do pkt 17

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Sierakowice w 2017 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt ( tj Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) - Rada Gminy Sierakowice po zaopiniowaniu 
projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Sierakowice w 2017 r, przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach, Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals" w Bojanie i Zarządy Kół Łowieckich będących dzierżawcami 
lub zarządcami obwodów łowieckich na obszarze Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Sierakowice w 2017 roku'', który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ..................

Rady Gminy Sierakowice z dnia ..............

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Sierakowice w 2017 roku

§ 1.  Cel Programu. 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt

( Dz. U. z 2013 r. poz. 856).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

§ 2.  Realizatorzy Programu. 

1. Gmina Sierakowice.

2. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals" z siedzibą w Bojanie, ul. 
Rzemieślnicza 2, 84 - 207 Bojano na podstawie umowy podpisanej z Gminą.

3. Lekarz Weterynarii na podstawie umowy podpisanej z Gminą.

4. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy.

5. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wójt Gminy za 
pośrednictwem Referatu ds. rolnictwa i leśnictwa Urzędu Gminy Sierakowice. Referat ten współpracuje 
w przedmiotowym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym.

§ 3.  Cel oznaczony w § 1 pkt 1 Gmina realizuje przez: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, na podstawie umów 
podpisanych przez Gminę z jednostką dysponującą taką możliwością..

2. Ustalenie ewentualnych miejsc występowania kotów wolnożyjących i w razie konieczności ich 
dokarmianie.

3. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z którymi Gmina zawrze indywidualną 
umowę o sprawowanie opieki.

§ 4. 1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 

1) stałe na interwencje,

2) okresowe - po wcześniejszym ogłoszeniu.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, 
a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami o których mowa w ust. 2, Gmina zapewnia podpisując 
umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

4. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawanie są do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy oraz za pośrednictwem Sołtysów.

5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, 
a także nie będzie zadawał im cierpienia.

Id: 4308DDBA-FD21-492C-996E-2DECA402630D. Projekt Strona 1



6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 5. 1. Gmina organizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt 
na zasadach ustalonych z jednostką wykonującą odłów i odbiór zwierząt. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust.1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia 
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji, w terminie 
określonym w ogłoszeniu o poszukiwanie nowych właścicieli.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1. Informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy w tym na stronach internetowych;

2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt, 
w tym zwierząt gospodarskich.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 
zwierząt bezdomnych i w lecznicy dla zwierząt, gdzie wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do 
czworonoga.

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Gminę.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług 
całodobowo.

§ 9. 1. Zadania wymienione w § 4. ust. 5 i ust. 6 realizuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt OTOZ „Animals" z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemieślnicza 2, 84 - 207 Bojano poprzez 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce k.Wejherowa, Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino. 

2. Zadania wymienione w § 8. realizuje lekarz weterynarii - Michał Bernard, Lecznica Weterynarii 
przy ul. Kartuskiej 27B, 83 - 340 Sierakowice.

3. Zadania wymienione w § 3 ust. 3 realizuje gospodarstwo rolne Andrzeja Lejka; 83 - 
340 Sierakowice, Migi 2, na podstawie zawartego porozumienia.

§ 10. 1. W budżecie Gminy Sierakowice na 2017 rok zapewnia środki na realizację zadań własnych 
wynikających z niniejszego Programu, w wysokości 37 000,00 zł, zgodnie z preliminarzem wydatków 
stanowiącym jego integralną część.

2. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecenia świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)
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Załącznik 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Sierakowice w 2017 roku. Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierakowice 
z uwzględnieniem środków finansowych.

L
.p
. 

Jednostka 
realizująca 

Środki 
finansowe 
(zł) 

Zadania 

1. 
Referat 
Rolnictwa UG 
Sierakowice 

2 000,00 - podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących działania informacyjno-
edukacyjne 

2. 
Schronisko dla 
Bezdomnych 
Zwierząt 

30 000,00

- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sierakowice; transport odłowionych 
zwierząt; zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy 
Sierakowice; zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w Schronisku; usypianie 
ślepych miotów zwierząt przebywających w Schronisku; ewentualne sterylizacje/kastracje 
zwierząt przyjętych do Schroniska; działania informacyjno – edukacyjne. 

3. Lekarz 
weterynarii 2 500,00 - zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

4. 

Gospodarstwo 
rolne 
uzgodnione 
z Gminą 

2 500,00 - zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim 

Razem 37 000,00
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