Projekt
z dnia 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2019 roku"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2019 r. poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Piątnica w 2019 r."w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Piątnica
z dnia....................2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Piątnica w 2019 roku
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Piątnica w 2019 roku określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Piątnica reprezentowaną przez Wójta;
2) Schronisku - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Sp. cywilna, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, które
realizuje cele i zadania wynikające z niniejszego Programu;
3) Gabinecie weterynaryjnym - Lecznica Małych Zwierząt lek. wet. Wojciech Karpiński, ul. Krótka 14, 18400 Łomża, który realizuje cele i zadania wynikające z niniejszego Programu;
4) Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w miejscowości Budy Czarnockie
28, 18-421 Piątnica Poduchowna;
5) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2019 roku".
§ 3. 1. Celem Programu jest wskazanie sposobu wykonania obowiązków Gminy w zakresie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez realizację zadań takich, jak:
1) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy;
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich obligatoryjną sterylizację i kastrację w schronisku
dla zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
7) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami;
10) usypianie bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych, których stan zdrowia jest
bardzo ciężki i nie rokuje poprawy, w celu zakończenia cierpień okaleczonego zwierzęcia;
11) usypianie bezdomnych agresywnych psów powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia
ludzkiego;
12) plan sterylizacji i kastracji zwierząt.
§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz opiekę nad nimi schronisko realizuje poprzez:
1) przyjmowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Piątnica odłowionych przez
pracowników schroniska lub gabinet weterynaryjny;
2) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia odłowionym zwierzętom do
momentu znalezienia im właściciela lub ich śmierci.

Id: 119908D4-FB85-4736-A296-652DE4F80A4C. Projekt

2. Zwierzęta bezdomne trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia, są
trwale znakowane poprzez podskórne wszczepianie czipów (elektronicznych identyfikatorów) oraz
wprowadzanie do bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego.
3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt z terenu gminy Piątnica umieszczonych w schronisku, dla
których nie ustalono właścicieli, realizowane będzie poprzez ich sterylizację i kastrację, z wyjątkiem zwierząt,
których wiek lub stan zdrowia nie pozwala na wykonanie zabiegu.
§ 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym
w wypadkach drogowych gmina realizuje poprzez gabinet weterynaryjny w oparciu o zawartą umowę.
§ 6. Usypianie ślepych miotów, zwierząt przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz agresywnych
przeprowadza schronisko lub gabinet weterynaryjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez schronisko, poprzez
przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, umieszczanie zdjęć zwierząt
przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska i Urzędu, organizowanie lub branie udziału
w imprezach promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów
z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt;
2. Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia, po podpisaniu umowy adopcyjnej.
§ 8. 1. Wykonanie postanowień programu w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane
będzie poprzez:
1) zakup przez Gminę karmy dla kotów wolno żyjących;
2) dokarmianie kotów wolno żyjących przez zarejestrowanych w Urzędzie Gminy karmicieli wolnożyjących
kotów.
2. Karmicielem wolnożyjących kotów może być wyłącznie pełnoletni mieszkaniec gminy Piątnica, który
pisemnie zobowiąże się do pełnienia opieki nad wskazanymi przez siebie wolno żyjącymi kotami jak również
utrzymywania czystości i porządku w miejscach ich dokarmiania.
3. Wydawaniem karmy karmicielom na zlecenie Gminy zajmować się będzie gabinet weterynaryjny.
§ 9. 1. Realizacja planu sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie ma za zadanie ograniczenie populacji
zwierząt domowych oraz populacji zwierząt bezdomnych;
2. Zmniejszenie populacji zwierząt domowych nastąpi poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli
zwierząt i innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają, do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji;
3. Gmina Piątnica sfinansuje zabiegi sterylizacji i kastracji w 100% kosztów przy spełnieniu następujących
warunków:
1) o dofinansowanie może ubiegać się właściciel zwierzęcia/inne osoby pod których opieką zwierzę się
znajduję, którzy są mieszkańcami gminy Piątnica,
2) właściciel zwierzęcia/inna osoba pod której opieką zwierzę się znajduje przedstawi aktualne zaświadczenie
o szczepieniu przeciw wściekliźnie,
3) jeden właściciel zwierzęcia/inna osoba pod której opieką zwierzę się znajduje może ubiegać się
o sfinansowanie zabiegu tylko dla jednego zwierzęcia,
4) zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone przez wskazanego lekarza weterynarii z którym
została podpisana umowa,
5) plan sterylizacji i kastracji realizowany będzie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
§ 10. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Piątnica wskazuje się
gospodarstwo rolne w miejscowości Budy Czarnockie 28, 18-421 Piątnica Poduchowna.
§ 11. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami realizowane
będzie poprzez propagowanie wiedzy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, adpcji oraz w miarę możliwości - przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji
zapobiegających nadmiernemu i niekontrolowanymu wzrostowi populacji zwierząt domowych, prowadzącemu
następnie do ich bezdomności.

Id: 119908D4-FB85-4736-A296-652DE4F80A4C. Projekt

§ 12. 1. Na realizację zadań objętych Programem w 2019 r. przeznacza się z budżetu gminy środki
finansowe w wysokości 207 400,00 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 planuje się wydatkować w następujący sposób:
1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnienie im opieki w schronisku - 180 000,00 zł.;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach
drogowych, usypianie ślepych miotów, zwierząt przewlekle i niuleczalnie chorych oraz agresywnych,
a także zapewnienie opieki weterynaryjnej i wykonywanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych
zwierzętom gospodarskim umieszczonym w gospodarstwie rolnym wymienionym w § 10 - 10 000,00 zł.;
3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Piątnica- 6 400,00 zł.;
4) zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 500,00 zł.;
5) działanie informacyjno-edukacyjne - 500,00 zł.;
6) styrylizację i kastrację zwierząt posiadających właściciela - 10 000,00 zł.
3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego Programu w trakcie
jego realizacji, jeżeli środki wymienione w § 12 ust. 1 będą niewystarczające.
§ 13. Nadzór i koordynację nad realizacją Programu zapewnia Wójt, przy pomocy pracowników Urzędu.

Id: 119908D4-FB85-4736-A296-652DE4F80A4C. Projekt

UZASADNIENIE

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz.122). Zgodnie z art. 11a ust. 1 niniejszej
ustawy rada gminy corocznie do dnia 31 marca, określa w drodze uchwały Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym
został przygotowany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2019 r.
Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu lekarzowi weterynarii,
Kołu Łowieckiemu Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa w Ziemi Łomżyńskiej, Łomżyńskiemu
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami i Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w Łomży. Podmioty
te pozytywnie zaopiniowały niniejszy projekt Programu.
W przygotowanym Programie określona została wysokość środków finansowych
przeznaczonych na jego realizację, które zostały ujęte w planie finansowym budżetu Gminy
Piątnica na 2019 r.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.
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