
Uchwała Nr 109iXXl2012
Rady Gminy Roźwienica
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Roźwienica w 2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 usta\ły z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z2001 r'Nr 142, poz'1591, zpóźn. zm') i alt. 1 1a usta\ły z dnia 2l sierpnia
1997 r.o ochronie zvłierząt (Dz.IJ ' z 2003 r. Nr l06,poz. 1002, zpóźn. zm.) Rada Gminy
w Roźwienicy uchwala, co następuje:

$ l. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganla

bezdomności zwierząt na terenie Gminy RoŹwienica w brzmieniu okeślonym w
załączniku do uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RoŹwienica.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie po upłyrłie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym WojewódŻwa Podkarpackiego'
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Zalącznik do UchwaĘ Nr 109DOV2012
Rady Gminy Roźwienica
z dnia 29 marca 2012r

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Roźwienica w 2012 roku.

WPROWADZENIE
,'Zwierzę, jako btota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu

winien poszanowanie, ochronę i opiekę.'| (art. 1 ustaw1' z dnia 21' sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierząt),

PodstawąprawnąpodjęciaprzezRadęGminyRoŹwienicauchwaływsprawie,,Programuopieki

nad nłierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ruierząt na terenie gminy

Roźwienica''' zwanego dalej Programem jest art- l1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszys&ich zwierząt domowych oruz zwierząI gospodarskich.

Bezdomność zvtierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynarni sq.

1 ) niekontrolowan e rczmnuŻatie;

2) porzucanie zutierząt przez właścicieli;

3) ucieczki z:wierząt;

4) łatwość pozyskiwania zwierząt;

5) panujące mody na dane rusy z.vu.terząt;

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakesie metod zapobiegania bęzdomności,

ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Rozdział I

PosTANowIENIA oGÓLNE

$1

1. Ilekroó w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy pźez to rozumieó Urząd Gminy RoŹwienica, jednostkę

orgarizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy RoŹwienica wykonuje zadania;

2) zwienętach bezdomnych, na|eŻy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a



nie ma moŻli'"vości ustalenia ich właściciela lub innej osoby' pod której opieką trwale
dotąd pozostawały;

3) zwierzętach domowych, naleŻy ptzez to rozumieć zwier:ęta tradycyjnie przebywające
waz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utlzymyłVane
przez czlowieka rł charakterze jego towaĘysza:

4) Programie, na'eży przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności z'\łieŹąt na terenie Gminy Roźwięnica w 2012 roku.

Rozdział II

cEL I ZADANIA PRoGRĄMI]
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1. Ce]em Programu jest zapobieganie bezdomności zwierzątna terenie gminy RoŹwienica
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadańa pńoryĄetowe programu to:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwieuętom z terenu Gminy Ro żwienica;
2) zmniejszenie populacji bezdomnyÓh zwierząt;

3) zapewnienie bezpieczęństwa mieszkańcom gminy Rońvienica;

4) edukacja mieszkńców gminy RoŹwienica w zakręsie humanitamego traktowania

zvłierząt.

Rozdział III

REALIZATORZY PROGRAMU
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1' Rada Gminy przyjmuje, Że funkcję koordynatora Programu pełni Wójt Gminy za

pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy RoŹwienica.

2' Rada Gminy przyjmuje. Że realizację działań dotyczących zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie gminy Roźwienica oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi

prowadzi:

1) Urząd Gminy we współpracy z schroniskami, lvolontariatem, organem Inspekcji

Weterynaryjnej;



2) Policja poprzęz egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości
i porządkl przez właścicięli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych
w przepisach;

3) szkoły poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie humanitamego traktowania
zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności;

4) dzierżawcy obwodów łowieckich działający na tęrenię gminy RoŹwienica;
5) Sołtysi i rada sołecka.

Rozdział IV

sPosoBY REALIZACJI cELÓw PRoGRAMU
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Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:

1) odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie za pomocą

specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia życia i zdtowia
zwierząt oraz nie będzie zada'wał im cierpienia przez pracowników Referatu

Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w RoŹwienicy pod nadzorem lekarza
weterynarii Pana Henryk Pindak zam. Cząstkowice 71 ;

2) zapewnienie miejsc wszystkim zwierzętom bezdomnym, zgubionym,
wałęsającym się, pozostających bez opieki właściciela i innych działan

określonych w Ustawie o ochronie zwierząt, zebtastym z terenu Gminy
Roźwienica prowadzone będzie przez pracowników Referafu Gospodarki

Komunalnej Urzędu Gminy w RoŹwienicy;

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych

(w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych

w wyniku działań uprawnionych służb i inst1'tucj i, a wynikających

z rea|izowania zapisów Ustawy o ochronie zwierząt prowadzić będzie

Lecznica dla zvłierząt lekarza weter1łtarii Henryka Pindak zam. Cząstko#ice

71l.

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwterząt bezdomnych przebywających

tymczasowo pod opieką Gminy Roźwienica _ odbywać się będzie za poInocą

pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, sołtysów wsi i radnych.;



5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich_ oczyszczalnla Ścieków w Woli RoŹwienickiej ;

6) sprawowanie opieki nad kotami wolno Żyjącymi', w tym ich dokarmianie
realizowane b ędzie ptzez:

- Gminę Roźwienica poprzez zaklp i wydawanie karmy społecznym

opiekunom lkarmicielom,/ kotów wolno żyjących,

- podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale
przedstawiciela Urzędu Gminy Roźwienica.

ss

Zmniejszenie populacji rwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzezi
1). Prowadzenie działan edukacyjnych wśród mieszkanców gminy w zakesie opieki nad

zwierzętami i humanitamego traktowaaia zwieruąt;

2) Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych

pozostających pod tymczasową opieką Gminy przed przekazaniem ich nowym właścicielom. '
3) Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art' 1 1a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii

w porozumieniu z Gminą

4) Uśpieniu mogąpodlegać wyłącznie zwierzęta, któTe sąjeszcze ślepe i nie ma możliwości

zapewnienia dla nich właścicieli, lub chore bezdomne, które uzna lekarz weterynarii że nie

rokują nadziei na wyzdrowienie, a dalsze ich źrycie przysporzyło by cierpienie i ból;

5) Gmina dokonuj e zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w punkcie 4'
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Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy realizowane jest poprzez:

1) Egzekwowanie we współpracy z inspekcją weterynaryjną obowiązku wykonania colocznego

szczepienia psów przeciw wściekliŹnie;

2) Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków

właścicięli zwierząt domowych, okeślonych przepisami o utrz1tnaniu czystości i porządku

w gminach.
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Edukacja mieszkańcórv Gminy Roźwienica w zakresie humanitarnego traktowania
rwierząt realizowana będzie poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści
programowych w dziedzirlte ochrony środolviska zagadńeń związanych z humanitam},rn

traktowaniem zwierząt' sposobami opieki nad zwierzętarni oraz promowanie prawidłowych
postaw zachowań w stosunku do ziteruąt;

2) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, osobami prawnymi i
flzycznyrni akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych i irinych form edukacyjnych dla dzieci
młodzieży z terenu Gminy RoŹwie nica pr4 współudziale Policj i na temat zapobiegania

bęzdomności' praw i obowiązków wynikających z faktu posiadan ia zwierzęcia;

3) Urząd' Gminy w ramach Programu prowadzi we współpracy z odpowiednimi służbami
działania edukacyjne m.in. w zakesie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami,
ich humanitamego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji a takze adopcji zwierząt
bezdomnych;

4) spotkania wiejskie prowadzone przez sołtysów, radę sołecką oraz rozpowszechnianię ulotek
na temat zagadni eń zvńęarrych z humanitamym traktowaniem zwierząt otaz ich

prawidłowa opieka.

Rozdział V

Śnonxr FINANsowE PptzEzNACzoNE NA REALIZACJE PRoGRAMU
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1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Roźwienica.

2' w 2012 roku Gmina Rońvienica zapewniła w budżecie kwotę 10 000 zł w tym na:

1) przekazywanie zwieuąt do schroniska (karma, opieka weteryntyjna, zabiegi sterylizacji

i kasrracj i itp.);

2) wyłapywanie bezdomnych zwi erząt z terclu Gminy Roźwienica;

3) całodobowa opieka wetelynaryjna w przypadku zdarzen drogowych z udziałęm zwierząt.
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