UCHWAŁA NR XVIII/124/16
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2016 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 856 z późn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice, u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Spytkowice w 2016 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/124/16
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 5 maja 2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Spytkowice w 2016 roku
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza,
2) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,
3) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),
4) ANIMAL-VET ZASOLE, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE
z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Garbarskiej 10, 32-600 Oświęcim, z którym Gmina Spytkowice posiada
podpisana umowę w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
5) Schronisko, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku przy
ul. Jaworznickiej 67,
6) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2016 roku.
§ 2.
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Spytkowice.
2. Realizatorem Programu na terenie Gminy Spytkowice są:
1) Urząd Gminy w Spytkowicach,
2) Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Garbarskiej 10, 32-600
Oświęcim,
3) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Jaworznicka 67, Chełmek,
4) Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach,
5) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, współpracujące
z Urzędem Gminy w Spytkowicach i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Spytkowice.
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Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3.
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów,
2) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Spytkowice,
3) Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) Odławianie bezdomnych zwierząt,
6) Zapewnienie
całodobowej
z udziałem zwierząt,

opieki

weterynaryjnej

w

przypadkach

zdarzeń

drogowych

7) Usypianie ślepych miotów,
8) Edukacja mieszkańców Gminy Spytkowice w zakresie opieki nad zwierzętami.
§ 4.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, które umieszczone zostaną w schronisku poprzez ich
sterylizację i kastrację realizują:
1) ANIMAL-VET ZASOLE oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt poprzez obligatoryjne
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów bezdomnych, z wyjątkiem zwierząt,
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/ lub wiek,
2) Organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych przez siebie schronisk poprzez realizację zadań
publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących
z terenu Gminy Spytkowice.
§ 5.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Spytkowice realizują:
1) Schronisko poprzez przyjmowanie bezdomnych psów dostarczanych do Schroniska,
2) Urząd Gminy w Spytkowicach poprzez wskazanie w chwili zaistnienia zdarzenia gospodarstwa rolnego,
zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich,
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 6.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Urząd Gminy w Spytkowicach poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
udzielanie
pomocy
społecznym
opiekunom
kotów
wolno
żyjących
(osoby
stale
i regularnie dokarmiające wolno żyjące koty) oraz w razie konieczności sfinansowanie zakupu karmy,
2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
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§ 7.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) ANIMAL-VET ZASOLE oraz 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) Urząd Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt,
3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 8.
Odławianie bezdomnych zwierząt, a w szczególności chorych lub zagrażających życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi, z terenu Gminy Spytkowice, w chwili zaistnienia zdarzenia realizują:
1) ANIMAL-VET ZASOLE poprzez wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt w ramach zawartej
umowy z Gminą Spytkowice zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do prowadzenia działalności
w zakresie transportu zwierząt (decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu) i niezwłoczne
przekazywanie wyłapanych zwierząt do schroniska,
2) Bezdomne zwierzęta gospodarskie będą przewożone do gospodarstwa rolnego Pana Józefa Michalec
w Spytkowicach,
3) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt
domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub
przekazywane do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu.
§ 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje ANIMAL-VET ZASOLE – w ramach zawartej umowy z Gminą Spytkowice.
§ 10.
Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) ANIMAL-VET ZASOLE – w ramach zawartej umowy z Gminą Spytkowice poprzez dokonywanie przez
lekarza weterynarii usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy,
2) Urząd Gminy poprzez propagowanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt w celu zmniejszenia
populacji zwierząt bezdomnych.
§ 11.
Działania edukacyjno - informacyjne w ramach Programu realizuje Wójt Gminy przy współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Spytkowice, w szczególności szkołami, jak również sołtysami wsi.
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Rozdział 3.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12.
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Spytkowice w wysokości 18.000 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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