UCHWAŁA NR III/15/2016
RADY GMINY HAŻLACH
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515
ze zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 roku, poz. 856 ze
zm.), po uzyskanych ustawowo opiniach, Rada Gminy Hażlach
uchwala:
§ 1.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT
1. Celami programu są:
a) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
b) zapobieganie bezdomności zwierząt,
c) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy,
d) edukacja mieszkańców Gminy w temacie traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt
domowych poprzez umieszczanie artykułów w tym zakresie na stronach internetowych Gminy i w
„Wiadomościach Gminy Hażlach.”
2. Wykonawcami programu są:
a) Gmina Hażlach, zwana w dalszej części programu Gminą,
b) Firma Handlowa – Beata Kowalczyk, 43-400 Cieszyn, ul. Cicha 10 prowadząca Schronisko dla bezdomnych
zwierząt, zwana w dalszej części programu Schroniskiem,
c) Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „ Lepszy Świat”43-400 Cieszyn, ul. Limanowskiego 8/3, zwana w dalszej
części programu Fundacją,
d) Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni Referat Planowania Przestrzennego
Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Hażlach współpracujący z powiatowym
lekarzem weterynarii i z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku lub pod opieką Fundacji realizowane będzie na
podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą a Schroniskiem oraz pomiędzy Gminą a Fundacją, zaś w przypadku
braku miejsca w Schronisku lub Fundacji zwierzęta bezdomne będą umieszczane w innych schroniskach.
4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez:
a) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
b) zapewnienie przez Gminę ich dokarmiania i wody pitnej,
c) powierzenie Fundacji realizacji zadań w zakresie opieki nad chorymi kotami na podstawie zawartej umowy.
5. Na terenie Gminy dokonywane będzie stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez Schronisko
i Fundację. Informację o bezdomnych zwierzętach należy zgłaszać w Referacie Planowania Przestrzennego,
Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych w godzinach pracy Urzędu Gminy, bądź na Policji poza
godzinami pracy Urzędu.
6. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który
nie będzie zagrażał ich życiu oraz zdrowiu, natomiast środki transportu przystosowane będą do bezpiecznego
i humanitarnego przewozu odłowionych zwierząt.
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7. Realizowanie przez Gminę obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt prowadzone będzie na zasadach
ustalonych ze Schroniskiem lub z Fundacją:
a) zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii,
b) zabiegom, o których mowa w punkcie a) nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia
w Schronisku lub Fundacji z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
8. Gmina będzie poszukiwała nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób
zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Gminy,
b) współdziałanie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
9. Usypianie ślepych miotów dokonywane będzie w Schronisku, Fundacji lub lecznicy dla zwierząt zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10. Zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym położonym w Kończycach Wielkich,
ul. Długa 82 na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem tego gospodarstwa.
11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane będzie przez Schronisko lub Fundację w zależności od rodzaju zwierzęcia biorącego udział w
zdarzeniu.
12. W budżecie Gminy, na realizację programu w 2016 roku, przeznaczono kwotę 40.000,00 złotych, która w
uzasadnionych okolicznościach może zostać zwiększona.
13. Przeznaczone środki finansowe wydatkowane będą przez Gminę na podstawie zawartych umów
z podmiotami wskazanymi w programie oraz faktur za wykonanie usługi.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bożena Bury
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