
UCHWAŁA NR VIII/50/19
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2019 roku

Na podstawie art.18ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.   z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 122) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie, działających na 
obszarze Gminy organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz 
działających na obszarze gminy dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, a także po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Rytwiany, Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Rytwiany w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytwiany.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski
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Załącznik do uchwały Nr VIII/50/19

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 21 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Rytwiany w 2019r.

§ 1. Cel   Programu :

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany.

3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

§.2  Zadania Programu:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt.

4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

6. Usypianie ślepych miotów.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem   zwierząt.

9. Plan znakowania  i plan sterylizacji zwierząt w gminie Rytwiany.

§ 3. Wykonawcy Programu:

1. Koordynatorem Programu jest  Wójt Gminy Rytwiany  przy pomocy Referatu ds. Inwestycji

Infrastruktury i  Środowiska.

2. Działania związane z realizacją Programu prowadzi:

1) Wójt Gminy Rytwiany przy pomocy Referatu ds. Inwestycji Infrastruktury i  Środowiska

2) Schronisko dla zwierząt w miejscowości Nowiny.

3. W celu realizacji programu jednostki wymienione w pkt.2 współpracują z:

1) Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Staszowie,

2) lekarzami weterynarii,

3) Starostwem Powiatowym w Staszowie,

4) Komendą Powiatowa Policji w Staszowie,

5) Państwową Strażą Pożarną w Staszowie,

6) dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich,

7) placówkami oświatowymi podległymi Gminie Rytwiany, poprzez aktywne uczestnictwo

w  działaniach informacyjnych i edukacyjnych.

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
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1. Bezdomne zwierzęta odłowione na terenie Gminy Rytwiany będą umieszczane  w schronisku             
w miejscowości  Nowiny, ul. Przemysłowa 89  w celu zapewnienia  im opieki.

2. Na realizacje zadań zawartych w pkt.1 Gmina Rytwiany podpisała umowę z właścicielem schroniska Panem 
Marcinem Komorowicz –Gabinet Weterynaryjny  MEDWET ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4,U5, 25-235 Kielce.

§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi .

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi w razie potrzeby będzie  realizowana przez  pracownika
do spraw komunalnych i ochrony środowiska oraz społecznych opiekunów bezdomnych kotów.

2. Opieka nad bezdomnymi kotami będzie realizowana przez:

1) zapewnienie dokarmiania oraz   wody pitnej w miejscach ich przebywania,

2) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom przez lekarza weterynarii,

3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt.

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

2. Wyłapywanie i odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Rytwiany oraz przewiezienie                                  
i umieszczenie ich  w schronisku   będzie wykonywał  Pan Marcin Komorowicz –Gabinet Weterynaryjny  
MEDWET ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4,U5, 25-235 Kielce.

3. Na wykonywanie prac o których mowa w pkt.2 Gmina Rytwiany zawarła z panem Marcinem 
Komorowiczem stosowną umowę.

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

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.

1. Zabiegi sterylizacji i kastracji  mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii
w schronisku lub w lecznicy dla zwierząt.

2. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia                         
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta których wiek lub stan 
zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  realizuje:

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 
bytowania;

2. Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt  bezdomnych wyłapanych na terenie Gminy Rytwiany oraz 
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie 
internetowej Urzędu  Gminy Rytwiany

§ 9. Usypianie ślepych miotów.

1. Obligatoryjnie usypianiu poddawane będą ślepe mioty bezdomnych suk i kotek.

2. Usypianie ślepych miotów zwierząt  może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii                                
w schronisku dla zwierząt lub lecznicy dla zwierząt.

§ 10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

1. Bezdomne, zaniedbane lub niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą umieszczane 
w gospodarstwie rolnym w miejscowości  Szczeka 24A.

2. Szczegółowy sposób postępowania z umieszczonymi w gospodarstwie zwierzętami gospodarskimi określa 
zawarta umowa z właścicielem wymienionego w pkt.1 gospodarstwa.
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3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmie starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela tych zwierząt.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                          
z udziałem zwierząt.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem   bezdomnych 
zwierząt na terenie Gminy Rytwiany będzie realizowane przez Lekarza Weterynarii Pana Tomasza 
Miodyńskiego, Gabinet Weterynaryjny Osiek, ul.Połaniecka19 z którym Gmina posiada podpisaną umowę na 
świadczenie usług weterynaryjnych.

§ 12. Plan znakowania i sterylizacji/kastracji  zwierząt w gminie.

1. Nieodpłatne znakowanie , sterylizacja lub kastracja  psów  będą prowadzone  pod warunkiem pozyskania   
na ten cel środków  finansowych.

2. Nieodpłatnemu znakowaniu sterylizacji lub kastracji podlegać będą psy należące do mieszkańców Gminy 
Rytwiany pod warunkiem zgłoszenia takiego zamiaru, dokonanego przez opiekuna  w   Referacie ds. Inwestycji 
Infrastruktury i  Środowiska Urzędu Gminy Rytwiany.

3. O ewentualnym uruchomieniu planu o którym mowa w ust. 1   mieszkańcy Gminy Rytwiany zostaną 
poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 13. Działalność edukacyjna.

1. Gmina Rytwiany   prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości 
mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz 
w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez ulotki, 
plakaty, rozpowszechnianie informacji w  lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Gminy.

2. Gmina Rytwiany będzie współpracować z organizacjami społecznymi działającym na terenie Gminy 
Rytwiany, których statutowym celem działania jest   ochrona zwierząt,  w celu wymiany informacji, wypracowania 
i propagowania rozwiązań prowadzących do ograniczenia bezdomności zwierząt.

§ 14. Postanowienia końcowe.

1. Wszystkie zgłoszenia   dotyczące bezdomnych zwierząt będą przyjmowane przez pracownika    Urzędu 
Gminy Rytwiany:  w czasie pracy Urzędu   pod nr  tel. 15 864 79 57  natomiast po godzinach pracy Urzędu i w dni 
wolne od pracy pod nr tel.509914870.

2. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Rytwiany.

3. Na realizację zadań określonych w niniejszym programie zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na 2019r 
środki w kwocie  25 000,00zł.

4. Środki finansowe określone w ust.2 przeznacza się na realizację poniższych działań:

1) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport i zapewnienie opieki w schronisku  20 000,00zł,

2) na zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym  1 000,00 zł,

3) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich 1 000,00 zł ,

4) zapewnienie opieki dla zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych 3 000,00zł.

Id: 7CFA8F8C-54D3-42BC-BA0A-2172FAC6C27C. Podpisany Strona 3




