UCHWALA Nr XIX/12/12
RADY GMINY RYBNO
z ilnia 29 marca 2012r.

w sprawie : przyjgcia ,, Programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomno5ci zwierz4t na terenie Gminy Rybno
".

Na podstawie art. I 8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz.159l,22002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 55g,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. t271, Nr 214, poz. t806 22003 r. Nr 80, poi. ln,Nr rc2,
poz. 1568; 22004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203;22005 r.Nr l72,poz. 1441,
Nr175,poz. 1457,22006 r.Nr17,poz. 128,Nr181,po2.1337;22007r.Nr49, poz.327 iNr
138,po2.974,Nr173,po2. 1218,z200Br.Nr l80,poz. 1lll,Nr223, poz. 1458,-22009r.
Nr 51. poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i l46,Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz.675 iz201lr.Nr2l poz. ll3,Nr tl7,poz.679,Nr 134 poz.777,Nrl49,poz.gg7,
Nr 217, poz. l28l)iart. 1laust. I ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ochronie zwierz4i
2O03 r. Nr 106,po2. 1002,22004 r. Nr 69, poz.625,Nr 92, poz. 880 i Nr 96,po".
\D_?.U:?
959,22005 r.Nr33, poz.289 iNr 175,po2. 1462,22006r.Nr249,po". t830, z200Br.
Nr 199, poz. 1227,22009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,po2.668 i Nr 92, poz. 753,22010t.Nr 47,
poz.278 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1373), po zasiggnigciu opinii podmiot6w wymienionych
w art. lla ust. 7, pkt. l-3 ustawy o ochronie zwierz4t - Rada Gminy Rybno uchwala, co

nastqpuje:

$ 1. Przyjmuje sig,,Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoici zwierzqt na terenie Gminy Rybno " w brzmieniu okreslonym w zataczniicu ao

uchwaly.

$ 2, Wykonanie uchwaly powierza sip
g 3.

W6jtowi Gminy Rybno.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Radv Gminv

{"igman

UZASADNIENIE

w

zwiq,zku z nowelizaciq-lustawy o ochroni e zwierzg z dnia 2l sierpnia 1997 r. zmieniony
zostal art. 114 kt6ry zobowiq"zuje Radg Gminy do okredlania w drodze uchwaly, corocznie do
dnia
marc4 programu opieki nad zrierz4tarni bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierz4t. stanowi to wypelnienie obowi4Tku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzglom ptzez gming, wynikaj4cego z art. l1 ust. I ww. ustawy.

3l

Do

r. art. 1la ustawy o ochronie zwierzqt mial charakter fakultatywny, gdy2
Rada Gminy mogla w drodze uchwaly przyi46 program zapobiegai4cy bezdomno sci zwiev4t.
1 stycznia 2012

zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie ztieru4t obligatoryjne
uchwalanie ptzez gminy programu opieki nad zwierzgtwni bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierz4t, ptzycrynl sig do ograniczenia bezdomnos ci z:vui.erz4t. ponadto ww.
uzasadnienie wskazuje, 2e istniej4ca w Polsce nadpopulacja zwierzqt domowych jest efektem
slabej edukacji spoleczefstwa, porzucania zwierzqt bez zadnych konsekwencji
i niekontrolowanego ich rozmnazania.

wedtug raportu Najwy2szej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwrcrz4t z dnia
23 sierpnia 201I r., 4iawisko bezdomnosci z.uvierz4t utrzymuje siE na wysokim poziomie i ma
tendencjg wzrostowq.

w

zwiqgku z powzszym przygotowany zostal program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoici zwierzqt na terenie gminy Rybno, kt6ry stanowi zal4cznik do
{{gjszej uchwaly. obejmuje on swoim zakresem realizacig zadari wskazanych w ustawie.
w Programie wskazano koordynator4 realizator6w poszczeg6lnych zadafi orcz wysokofi
Srodk6w finansowych planowanych na ich realizacjg.

Projekt przedmiotowej uchwaly konsultowany byl z oryarizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami' o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoici po/ytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt programu przekazano do zaopiniowania powiatowemu Lekarzowi weterynarii,
dzier2awcom obwod6w lowieckich, dzialajqcych na obszarze gminy Rybno.
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Zal4cznik
do Uchwaly Nr XDVl2l12

Rady Gminy Rybno
z dnia 29 marca 20l2r.

Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomno5ci zwierzqt na terenie Gminy Rybno

WPROWADZENIE
Program ma zastosowanie do wszystkich z\lietzqt domowych, w szczeg6lnosci ps6w i kot6w,
w tym kot6w wolno Zyjqcych oraz zwierz t gospodarskich.

wigkszoSi dzialan okredlonych

w

Programie dotyczy ps6w i kot6w poniewaz skala
jak i r6wnie2 w Gminie Rybno.

bezdomnoSci tych ztxierzqt jest najwigksza w calym kraju,

Rozdzial

1

POSTANOWIENIA OGoLNE
$

l.

1.

Ilekroi w programie jest mowa o:

1) Programie - nale?y przez to rozumiei Program opieki nad zfrerzgtami
bezdomnyrni oraz zapobiegania bezdomnojci zwierzqt na terenie gminy Rybno,

2)

Gminie

3)

Schronisku

-

nale2y przez to rozumied GminE Rybno,

-

nalezy pruez to rozumiei Schronisko dla Zwievqt z kt6rym Gmina

posiada zawart4 umowg na przyjmowanie zwierzqt z jej terenu.
$

2. 1. Wykonawcami programu s4

1) W6jt Gminy Rybno - w

zakresie koordynatora zadan realizowanych

w

ramach

programu,

2) Policja Stra2 Po2arna

oraz Orgarizzcje Pozytku Publicmego, Stowarzyszenia i

Fundacje, kt6rych statutowym celem dzialania

jest ochrona zwierz4t

oraz

przeciwdzialanie bezdomnodci zwielz4t w spos6b nie stwarzaj4cy zagro2enia dla
zdrowia i 2ycia zwienqt oraz nie zadaj4cy im cierpienia, wsp6lpracuj 4ce z Gmin4

3) Schronisko dla Zwierz t,
4) DzierZawcy obwod6w lowieckich na terenie Gminy Rybno.
2. Jednostki wymienione w ust. I wsp6lpracuj4 w swym zakresie z
Lekarzem Weterynarii oraz Warmirisko

-

Mazursk4Izb4 Lekarsko

-

powiatowym

Weterynaryjn4.

Rozdzial2
CELE PROGRAMU
$ 3. Celem programu jest zapobieganie bezdomno6ci zwierzqt na terenie gminy Rybno oraz
opieka nad zwierzgtami bezdomnymi.

Rozdzial 3

REALIZACJA ZADAN
$

4. 1. W ramach programu Gmina Rybno realizuje nastgpuj qce zadania..

1) zapewnienie bezdomnym zwierzgtom
2) opieka nad wolno Zyj4cymi kotami,
3) odlawianie bezdomnych zwierz4t,

4)

miej sca w Schronisku dla Zwierzqt,

sterylizacja albo kastracja zwierz4t w schronisku,

5) poszukiwanie nowych wladcicieli dla bezdomnych zwierz4t,
6) usypianie Slepych miot6w,
7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierz4t gospodarskich we

wskazanym

gospodarstwie rolnym,

8)

zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadka ch zdarzei drogowych
z udzialem zwierz4t,

9)

dzialania o charakterze edukacyjno

-

informacyjnym.

ZAPEWNIENIE BEZDOMI\rYM ZWIERZETOM MIEJSCA W SCHRONTSKU
DLA ZWTERZAT
$ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzgtom z terenu Gminy Rybno realizuj4:

1) Scfuonisko dla Zwierz4t - poprzez wylapywanie oraz przyjmowan ie zwierz4t
bezdomnych wskazanych przez Policjg lub mieszkanc6w, po uprzednim
uzgodnieniu z W6jtem Gminy,

2) W6jt Gminy

Rybno

-

poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniajqcego

miejsce dla zwierzqt gospodarskich,

3)

Organizacje pozarz1dowe

-

poprzez rcalizzcjg zadari publicznych, obejmuj4cych

opiekg na zwierzgtami bezdomnymi.

OPIEKA NAD WOLNO ZYJACYMT KOTAMI
$ 6. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno zyj4cymi,

l)

w

tym dokarmianie realizuje:

W6jt Gminy poprzez:

a)
b)

ustalenie miejsc, w kt6rych przebywaj4 koty wolno zyjqce,

tworzenie

i

prowadzenie rejestru spolecznych opiekun6w kot6w wolno

zyjqcych,

c)

zakup

i

wydawanie karmy spolecznym opiekunom (karmicielom)

kot6w wolno Zyj4cych,

d)
e)
2)

podejmowanie interwencji w sprawach kot6w wolno zyjqcych,
zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.

organizacje pozarzqdowe poprzez rcalizacjg zadan publicznych obejmuiqcych opiekg
nad kotami wolno Zyi4cymi oraz podejmowanie interwencj i w sprawach kot6w wolno

zyjqcych.

2.

opiekg weterynaryjnq nad kotami wolno zyiqcymi prowadzi lekarz weterynarii na zlecenie
Gminy.

3'

Rejestr spolecznych opiekun6w kot6w wolno zyi4cych prowadzony jest przez w6jta
Gminy Rybno.

ODLAWTANTE BEZDOMNYCH ZWIERZAT

$ 7. 1. odlawianiu podlegai4 bezdomne zirerzgta, kt6re uciekly, zabLqkaly siQ lub zostaly
porzucone, a nie istnieje mozliwosi ustalenia wlajciciela lub innej osoby, pod kt6rej opiekq
zwierzp dot4d pozostawalo.
2. Odlawianie bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Rybno realizuje:

l)

Schronisko dla Zwierzqt na podstawie zawartej umowy w tym zakresie. Bezdomne

zwierzgta domowe przewo2one sq do Schroniska, a

r6wnie2 do zakladu leczriczego,

z kt6rym

w

przypadku zwre.,4t rannych

Gmina podpisala umowg. Bezdomne

zwierzgta gospodarskie przewozone sqdo gospodarstwa rolnego, o kt6rym mowa w
5 ust.

$

I pkt.2 Programu.

2)

organizacje pozaru4dowe, kt6re posiadai4 przedstawicieli przeszkolonych w
zakresie odlawiania zwierz4t domowych, a tak2e odpowiedni sprzEt. odlowione
zwieflQta pozostai4 pod opiek4 organizacji lub przekazywane s4 do schroniska, po
wczeSniejszym uzgodnieniu z tym podmiotem.

$ 8. odlawianie zwie',4t bezdomnych moze by6 prowadzone za pomoca specjalistycznego
sprzetu, kt6ry nie bgdzie stwarzal zagro2enia dla zycia zdrowia wylapanych zwierzqt,
a tak:2e nie bgdzie zadawal

im ciemienia.

STERYLTZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZAT W SCHRONISKU
$ 9. 1. Obligatoryjnq sterylizacjg lub kastracjg

l)

*lierz4t rcalizuj4

Gmina na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii popnez
obligatoryjne przeprowadzanie zabieg6w sterylizacji i kastracji zwierzqt
bezdomnych przed przekazaniem do Schroniska, z wyjqtkiem zwirerz4t u kt6rych
istnieiq przeciwwskazuia do wykonania tych zabieg6w, z uwagi na stan zdrowia
Vlub wiek.

2)

Oryarizacje pozarz4dowe poptzez realizacje zadah publicznych obejmuj4cych
zabiegi sterylizacji i kastracji zwierz4t bezdomnych i kot6w wolno Zyj4cych z
terenu Gminy Rybno.

3) w6jt Gminy Rybno poprzez

prowadzenie akcji zachEcai4cej wlascicieli ps6w i

kot6w do wykonyvania zabieg6w sterylizacji i kastracji.

poszuKIwANIE WLASCICTELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT
$ 10.1. Poszukiwanie nowych wlaScicieli dla bezdomnych zwierz4t realizuj4:

1)

Schronisko dla z'u/te'z,4t poprzez prowadzenie dzialah zmierzaiqcyclt do pozyskania

nowych wlaicicieli

i

oddania

do

adopcji bezdomnych zwierz4t

osobom

zainteresowanym i zdolnym zapewnii im nalezyte waruDki bytowania,

2) W6jt Gminy Rybno

poprzez akcjE promocyjnq adopcji bezdomnych zwierz4r ze

schroniska oraz prowadzenie dzialan zmierzai4cych

do

pozyskiwania nowych

wlascicieli, m.in. umieszczanie ogloszeri o adopcji zwierz4tna tablicy ogloszeri urzqdu
Gminy Rybno, Solectw oraz na stronie intemetowej http://bip.gminarybno.pl,

3)

Organizacje pozarz4dowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych ipromocyjnych.

USYPIANIE ST,NPYCH MIOToW
$ 11. Usypianie dlepych miot6w zwierz4t, zgodnie z art.

lla

ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie

zwienqtz dnia2l sierpnia 1997r. realizuj4

1.

schronisko dla zwierzqt poprzez dokonl.w anie przez lekarza weterynarii zabieg6w
usypiania Slepych miot6w,

2.

W6it Gminy Rybno p oprzez zawarcie wnowy z zaQadem leczniczym dla zwierzql.

ZAPEWI{rENrE MIEJSCA DLA ZWTERZAT GOSPODARSKTCH WE
WSKAZANYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

$ 12. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzgtom gospodarskim realizuje W6jt Gminy
Rybno poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniajqcego miejsce dla zwierz4r
gospodarskich z ktfirym zawarl stosowne porozumienie w celu wlaSciwej opieki.

ZAPEWNIENIE CAT,ODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W
PRZYPADKACH ZDARZEN DROGOWYCH Z UDZIALEM ZWIERZAT
$ 13' l. calodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdaneh drogourych z udzialem
zttierz$ realizowana jest przsz:

1) W6jta Gminy poprzez zawieranie um6w z zakladami leczniczl,rni dla zwierzqt w
zakresie opieki weterynaryinej udzielanej bezdomnym zwierzgtom

i

kotom wolno

zyjqcym z terenu Gminy Rybno,

2)

Schronisko poprzez zapewrienie dyzuru lekarza weterynarii.

DZIALANIA O CHARATERZE EDUKACYJNO - INFORMACYJNYM

$ 14. w

ramach programu

w6jt Gminy

Rybno prowadzi we wsp6lpracy z jednostkami

organizacyjnymi gminy Rybno (m.in. odwiatowymi

i

kultury)

onz

organizacjani

pozarz4dowymi, dzialania edukacyjno _ informacyjne m.in. w zakresie:

1) odpowiedzialnej

i

wla5ciwej opieki nad zwierzgtami oraz

ich

humanitamego

traktowania;

2)
3)

propagowania sterylizacji i kastracji ps6w i kot6w;
propagowania adopcji'nvietzqt bezdomnych.

Rozdzial 4

FINANSOWANIE PROGRAMU
$ 15. srodki finansowe na realizacjg zadai wynikai4cych
sqw budzecie Gminy Rybno w kwocie 2.000 zl.

z

programu zabezpieczone

Wydatkowanie Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjg programu bEdzie sig

w

i

oszczQdny,

z

zachowaniem zasad uzyskania najlepszych

efekt6w oraz optymalnego doboru metod

i

Srodk6w slu2qcych osi4gniEciu cel6w, na

odbyrvalo

spos6b celowy

podstawie um6w, ftt6rych przedmiotem sq uslugi zwiEzane z realizacj4 programu.
3.

Srodki finansowe wydatkowane bgdq poprzez zlecenie swiadczenia uslug i dostaw,
zgodnie z ustawq z dnia 29 styczni a 2004r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. rJ. z
2010r. Nr 113, poz. 759 zp62n. zm.).

Rozdzial 5

POSTANOWIENIA KONCOWE

$ 16.1.

o

sprawach zwiqzanych z opiek4 nad zwierzEtami o kt6rych mowa

w

rozdziale

rrr

bgdzie informowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzialdowie.

2. o

wynikach podpisanych um6w w zakresie opieki weterynaryjnej bgdzie powiadamiany

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzialdowie.
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