UCHWAI,A NR V/46l19
RADY GMINY SIERAKOWICB
z dnia 5 marca2019 r.
w sprawie przyjgcia ,,Programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno5ci
zwierzqt na terenie Gminy Sierakowice w 2019 roku"

Na podstawie art.lS ust.2pkt15ustawy zdnia 8rnarca 1990r. osamorz4dzie gminnym (tj.Dz.lJ.
z2018r.poz.994zezm.)oruzart.lla ust. lustawy zdnia2l sierpnia 1997r. oochronie zwierz4t(tj.
Dz.U. 22017 t. poz. 1840 ze zm.) po zasiggnigciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach,
Og6lnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierzyt OTOZ "Animals" w Bojanie oraz dzierzawc6w obwod6w
lowieckich na obszarze Gminy Sierakowice, uchwala sig, co nastgpuje:
$ 1. OkreSla sig iprzyjmuje do realizacji ,,Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomno5ci zwierz4t na terenie Gminy Sierakowice w2019 roku", kt6ry stanowi zalqcznik
do niniejszej uchwaty.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$3.Uchwala wchodzi w2ycie po uplywie l4dni od dnia ogtoszenia wDzienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa Pomorskiego.

Rady

Kuczkowski
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Zalqcznik do uchwaly Nr V/46l19
Rady Gminy Sierakowice

z dnia 5 marca2}l9 r.
Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierz4t na terenie
Gminy Sierakowice w 2019 roku
$ 1. Cel Programu.

l'Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzglom zterenu Gminy wrozumieniu
afi.4pkt l6ustawy
(tj.Dz.tJ.22017 r. poz. lg40 ze zm.).

o ochronie zsnierzEt

2. Zapobieganie bezdomnoSci zwieru4t,zmniejszenie populacji zwierzptbezdomnych.
3' Poprawa bezpieczerisfwa i porz4dku publicznego naterenie Gminy.
$ 2. Realizatorzy Programu.
1. Gmina Sierakowice.

2. Fundacja o,Animalsi" zsiedzibl wGdafisku,

umowy zawartej zGminq.

ul. Wolnosci 48ll, g0-

53g Gdarisk, na podstawie

3-Lekarz Weterynarii na podstawie umowy zawartej zGmin4.

4' Organizacie sooleczne, stowarzyszenia,- fundacje, kt6rych statutowym
celem dzialania jesl
b ezdomnos c i zwierz4t we wsp 6lp,u"y, L, guru,
i Grnirry.
5' Funkcjq koordynatora dzialah podejmowanych w ramach programu
pelni w6jt Gminy za
poSrednictwem Referatu Rolnictwa U.r_e{ Gminy Sierakowice.
Refeiat ten wsp6lpracuje
w przedmiotowym zakresie z otganami Inspekcji. Weterynaryjnej i Lecznicami
weterynaryjnymi, policj4,
pr zeciw dzialani e

Kolami tr-owieckimi oraz Spolecznymi opieliunami zwieriat aLiaiiacymi na terenie
$ 3. Cel oznaczony w $ I Gmina realizt$eprzez:

di"t

sierakowice.

7'Zapewnienie bezdomnym zwierzgtom miejsca wschronisku dla zwierz4t
na podstawie um6w

podpisanych przez Gming z j ednostk4 dysponuj
4c4 iak4 mozliwoSci4.

2' Wsp6lpraca ze spolecznymi opiekunami zwierz4tw zakresie wolno zyj4cychkot6w,
l<t6re zglosz1 do
urzgdu Gminy Sierakowice w zakresie ich rozrod,czosci oraz monitorowinia
ewentualnych miejsc ich
wystgpowania' W przypadku wyst4pienia takiej sytuacji i koniecznoici
ich dokarmiania, wytlaOanie tanny
odbywad sig bgdzie co najln]ej raz wtygoiniu pir", pruownik6w
urzgdu G;;y sierakowice lub
S

oltys6w, b4d2

S

p

olecznych Opieku n6w zw ieru4t.

3'Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zw.ierz4t gospodarskich wgospodarstwie
Gmina zawrze indywidualn4 umowg o sprawowanie opiefi. '
$ 4.

l)

l. Na terenie Gminy wprowadza

rolnym zkt6rym

sig wylapywanie bezdom nych zwieru4t:

stale - w odpowiedzi na interwencje,

2) okresowe - po wczeSniejszym ogloszeniu.

2' Wylapywaniem bgd4 objgte bezdomne_ zwierzgta pozostawione
bez opieki, w stosunku do kt6rych
nie istnieje mozliwosi ustalenia ich wlasciciela lub innej fsoby, pod
kt6rej opiek4 dotychczas pozostawaly,
aw szczeg6lnosci chore lub zagrazai4ce iryciu,zdrowiu ibezpilciettstwu ludzi.
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3.Dalsz4 opiekE nad bezdomnymi zwierzgtami, okt6rych mowa wust.2, Gmina zapewniapodpisuj4c
umow9 z podmiotem prowadz4cym dzialalnolc w tym zakresie, kt6rego adres podaje ni tuUti.y ogtori*
Urzgdu Gminy orazna stronie Biuletynu Informacji publicznej urzgdu Gminy.
4' Informacje o akcji wylapywania bezdomnych zwierzqt podawanie s4 do publicznej wiadomoSci
poprzez ogloszenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy, na stronie Biuletynu informacji Publicznej
Urzgdu
Gminy oraz za poSrednictwem Soltys6w.
5. Wylapywanie bezdomnych zwierz4t bEdzie prowadzone v,rylqcznie

prry ulycitt specjalistycznego

sprzgtu ptzeznaczonego do wylapywaniazwierzEt, kt6ry nie stwarzazagroaeniadla
atakle nie bgdzie zadawal im cierpienia.
6. Transport bezdomnych zwierzqt bEdzie odbywal
bezpiecznego i humanitarnego przewo zu zwierzqt.

zdrowial zryciazwierzf,t,

sig Srodkiem transportu przystosowanym

do

$ 5. 1' Zmniejszenie populacji zwierz4t bezdomnych w Gminie realizowane jest przez obligatoryjn4
sterylizacjg albo kastracjE zwierz}t wschroniskach dla zwierzqt na zasadach-ustaionych ,.;ianosif.a
wykonuj4c4 odl6w i odbi6r zwierz1t.

2.Zabiegi sterylizacji i kastracji moga byi przeprowadzonewyl}cznieprzezlekarzaweterynarii.

3.Zabiegom, okt6rych mowa wust.l, niepodlegaj4 zwierzgta wokresie

l4dni od umieszczenia

w schronisku zuwagi na mo2liwoSt, zgloszenia sig wlaSciciela lub opiekrrna oraz przeznaczone do adopcji,
w terminie okreslonym w ogloszeniu o poszukiwanie nowych wla$cicieli.
$ 6. Poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwierzqt realizowane

j estpoprzez:

1. Informowanie o mozliwoSci adopcji bezdomnych zwieru1t w spos6b zwyczajowo przyjey na
terenie
Gminy w tym na stronach intemetowych;

2.Wsp6ldziaLanie zorganizacjami spolecznymi wzakresie poszukiwania nowych wlaScicieli zwieruqt,
w tym zwieruyt gospodarskich.
$ 7. I' Usypianie Slepych miot6w moze nastqpil wyl}cznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla
zwietzqt bezdomnych i w lecznicy dla zwierzq! gdzie wymagany jest humanitu.ry rtorrn"k pracownika do

czworonoga.

2.Faktiprzyczyng uSpienia Slepych miot6w odnotowuje sig w ewidencji prowadzonej przezGming.
$ 8. Zapewnienie catrodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych ztdzialem
zwierz4t realizowane jest z lekarzem weterynarii maj4cym moiliwo(6 dwiadczenia -uslug catrodobowo,
z kt6rym Gmina zawarlaumowg.
$ 9. 1. Zadania wymienione w $3 ust. l, $ 4, 5 i 6 realizuje Fundacja ,,Animalsi"o poprzez Schronisko
dla Bezdomnych Zwierzqt wD4br6wce k.Wejherowa, Nr. Pow. Lek. Wet. - ZZtil+ot, pod adresem
Dqbr6wka Mtyn 30, 84'242 Luzino, lub Centrum Pomocy dla Zwierz4t, Nr. pow. Lek. Wet.
22063403,w Koscierzynie przy ul. Przemyslowej 43, g3-400 Koscierzyna.

2. Zadania wymienione w

$8. realizuje lekarz weterynarii - Michatr Bernard, przychodnia

Weterynaryj na przy ul. Kartuskiei 278,83 - 340 Sierakowice.

3. Zadania wymienione w $3 ust. 3 realizuje gospodarstwo
83 - 340 Sierakowice, Migi 2, na podstawie zawartej umowy.

rolne Andrzeja Lejka;

$ 10. l. W budzecie Gminy Sierakowice na2019 rok zapewnia sig Srodki narcalizacjg zadanwlasnych
wynikaj4cych zniniejszego Programu, wwysokoSci 48 OOO,OO zl, zgodnie zprelimiiwzem wydatk6w
stanowi4cym zalqcznik do Programu.

2' Srodki finansowe bgd4 wydatkowane poprzez zlecenia Swiadczenia uslug i dostaw zgodnie ztstaw4
z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo Zam6wiefiPublicznych (tj.Dz.IJ. 22018 ,.
19g6 zeim.).

{or.
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Zat4cznik
do Programu opieki nad rwietzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierz4t na terenie
Gminy Sierakowice w 2019 roku. Zadania realizowan"puirjednostki
w ramach programu opieki nad
zwierzgtami bezdomnymi orazzapobiegania bezdomnosci zwierzqtna
terenie Gminy sierakowice
z uwzglgdnieniem Srodk6w finansowych.

Referat Rolnictwa
UG Sierakowice

Zadania wymienione w $ 3 ust, 2.

niawymienione w g

3 ust.l,

S 4.S

i

6

iawymienionew$3ust,3
48 000,00
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Gmina Sierakowice

Numer zal4cznika

Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00

www.sierakowice.pl

Uchwala numer V /46/19 "Podigcie uchwaly w sprawie przyiqcia
,,Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoSci zwierz4t na terenie Gminy sierakowice w zo1-g roku""
zostala podjgta nastqpuiqc4 proporcjE glos6w: iestem za L5, iestem
przeciw 0, wstrzymuiq siq 0.
Uchwala zostala podjqta w trybie jawnym, zwykl4 wiqkszo6ci4 glos6w.
Data i godzina glosowania: 05.03.201 9 15:27 :24

Rad i zaglosowali iak pon
Iestem za
1. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klasa

Iestem przeciw
BRAK

Woiciech Koszalka
Andrzei Krefta
5.
Miroslaw Kuczkowski
6.
Mariusz Labuda
7.
Rafal Makurot
B.
Bo.sumila Okroi
9.
Ryszard Piasecki
10. Ian Stachnik
LL. Pawel Staszek
L2. Ryszard Toruficzak
3.

4.

13.
L4.

AndrzeiWenta

1S.

MariaWr6blewska

PiotrWoiniak

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

Wstrzymuiq siq
BRAK

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.
Wygenerowano z systemu

DSSS

Vote za po6rednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

