Projekt UK.0006.2.2015
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ISTEBNA
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2015 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz.594 ze zm.) , art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2013r. poz.856 ze zm.) ,
po uzyskaniu wymaganych ustawowo opinii Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki naz dwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Istebna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Artur Szmek
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Istebna
z dnia....................2015 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ,oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na terenie
Gminy Istebna w roku 2015
§ 1. Celm programu jest:
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Istebna.
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 2. Wykonawcami działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt przy wzajemnej
współpracy są:
1. Wójt Gminy Istebna.
2. Firma Handlowa -Beata Kowalczyk , 43-400 Cieszyn , ul. Cicha 10 prowadząca Schronisko dla
bezdomnych zwierząt, zwana w dalszej części Programu Schroniskiem .
3. Gospodarstwo rolne w miejscowości Jaworzynka nr 228.
4. Służby porządkowe : Komisariat Policji w Wiśle.
5. Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących.
6. Fundacja dla Zwierząt i Środowiska" Lepszy Świat", 43-400 Cieszyn ul. Limanowskiego 8/3 zwana w
dalszej części Programu Fundacją.
7. Referat Usług Komunalnych Urzędu Gminy Istebna poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań
dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
§ 3. Realizacja założonych celów
1. Informacje o bezdomnych zwierzętach i konieczności interwencji przyjmuje Referat Usług
Komunalnych Urzędu Gminy Istebna oraz Komisariat Policji w Wiśle.
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku realizowane jest na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Gminą a Schroniskiem.
3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez:
1) Poszukiwanie kandydatów na społecznych opiekunów kotów oraz tworzenie rejestru społecznych opiekunów
zwierząt,
2) Ustalenie miejsc , w których przebywają koty wolno żyjące,
3) Zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania, zadanie realizowane przez Gminę,
4) Powierzenie Fundacji realizacji zadań w zakresie opieki nad chorymi kotami na podstawie zawartej umowy.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt
1) Stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt na ternie gminy dokonywane będzie przez Schronisko lub Fundację,
na podstawie zgłoszenia Gminy , Policji lub po uprzednim otrzymaniu informacji od osoby interweniującej,
2) Wyłapywaniem będą objęte zwierzęta bezdomne pozostawione bez opieki, w stosunku , do których nie istnieje
możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opiekę zwierzę dotąd pozostawało, a w
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi,
3) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizują na podstawie zawartych umów , za pośrednictwem
przeszkolonych pracowników : Firma Handlowa Beata Kowalczyk z siedziba w Cieszynie ,
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ul. Cicha 10 oraz Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „ Lepszy Świat” ,
4) Zwierzęta pozostają w schronisku lub w domach tymczasowych do czasu znalezienia im opiekuna lub do końca
życia,
5) Schronisko dla bezdomnych zwierząt uprawnione jest do oddania wyłapanego zwierzęcia dla którego nie udało
się ustalić właściciela ( opiekuna) do adopcji po upływie 14 dni od dnia , w którym zostało umieszczone
w Schronisku,
6) W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia umieszczonego w schronisku, zwrot zwierzęcia następuje ,po
uiszczeniu wszelkich kosztów poniesionych do dnia jego wydania, a związanych z :
- wyłapaniem i transportem,
- utrzymaniem,
- leczeniem, szczepieniami, sterylizacją/kastracją oraz innymi zabiegami,
5. Realizowanie przez Gminę obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt w Schronisku określi zawarta
umowa.
6. Gmina będzie poszukiwała nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
1) podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób
zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Gminy,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi , których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
7. Usypianie ślepych miotów dokonywane będzie w Schronisku , Fundacji zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
8. Zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym położonym w Jaworzynce nr
228, na podstawie umowy zawartej poprzez Gminę z właścicielem tego gospodarstwa.
9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowane będzie przez Schronisko lub Fundację w zależności od rodzaju zwierzęcia
biorącego udział w zdarzeniu.
§ 4. Finansowanie programu
1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie na rok
2015 w kwocie 28.000,00 zł.
2. Przeznaczone środki finansowe wydatkowane będą poprzez gminę na podstawie zawartych umów z
podmiotami wskazanymi w Programie oraz faktur lub rachunków za wykonane usługi.
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