PROJEKT
UCHWAŁA NR ………………
RADY GMINY LELÓW
z dnia ……………….. r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 11a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 638
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Częstochowie, kół łowieckich dzierżawiących poszczególne
obwody oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r poz.1057
z późn. zm.), których celem statutowym jest ochrona zwierząt, obejmującymi
swym działaniem obszar gminy Lelów, Rada Gminy Lelów uchwala:
§ 1.Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 2022 roku, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Jaworski
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załącznik
do uchwały Nr……………
Rady Gminy Lelów
z dnia……………2022 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 2022 roku
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć, w programie jest mowa o:
1) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Lelów;
2) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Lelów;
3) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt
w Zawierciu prowadzone przez Pana Rafała Żmudę przy
ul. Podmiejskiej 51b, 42-400 Zawiercie;
4) gabinet weterynaryjny, należy przez to rozumieć Gabinet weterynaryjny
prowadzony przez Pana Janusza Pachulskiego, przy ul. Leśnej 2, 42-235
Lelów;
5) przychodni weterynaryjnej, należy przez to rozumieć Przychodnię
weterynaryjną prowadzoną przez Pana Artura Grabowskiego przy
ul. Mostowa 1, 42-310 Żarki;
6) gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć Gospodarstwo rolne
prowadzone przez pana Bogdana Lecha w miejscowości Mzurów 22,
42-320 Mzurów;
7) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Lelów w 2022 roku.
Rozdział 2
Cele i zadania programu
§ 2. Celem niniejszego programu jest:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
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7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt;
9) sterylizacja i kastracja psów i kotów mających właścicieli oraz trwałe ich
znakowanie.
Rozdział 3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 3. 1. Zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym będzie następowało
poprzez ich odłowienie, niezwłoczne przewiezienia i umieszczenie zwierzęcia
w Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu ul. Podmiejska 51b, z którym Gmina
Lelów zawarła umowę.
2. Schronisko zapewnia zwierzętom:
1) zadaszone pomieszczenia lub boksy, chroniące je przed zimnem, upałami
i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
umożliwiające im swobodne poruszanie się oraz legowiska;
2) odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia;
3) stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną;
4) sterylizacje lub kastracje zwierząt przyjętych do schroniska, wcześniej
niewysterylizowanych lub niewykastrowanych;
5) znakowanie – chipowania w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację zwierzęcia oraz rejestrację czipa identyfikacyjnego
w ogólnodostępnej bazie zwierząt oznakowanych Safe animal (www.safeanimal.eu);
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
Rozdział 4
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 4. 1. Kotów wolno żyjących nie należy wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać
warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego pobytu.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
realizuje Gmina Lelów, poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące poprzez stałe
monitorowanie terenu Gminy oraz na podstawie zgłoszeń od mieszkańców
gminy lub innych osób;
2) Gmina i karmiciele stwarzają kotom wolno żyjącym warunki bytowania
w miejscach dotychczasowego schronienia;
3) zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania
przez opiekunów społecznych. Karma wydawana będzie opiekunom
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społecznym zgodnie z zapotrzebowaniem, szczególnie w okresie jesiennozimowym;
4) podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie populacji kotów
wolno żyjących poprzez zabiegi sterylizacji lub kastracji, wykonywane
przez lekarza weterynarii w Gabinecie Weterynaryjnym, o którym mowa
w Rozdziale 1 § 1 pkt 4);
5) w przypadku braku zarejestrowanych karmicieli, dokarmianie będzie realizowane
przez wyznaczonych pracowników Urzędu.

Rozdział 5
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. 1.Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta domowe pozostawione
bez opieki w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela
lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności
chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
2. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy i dostarczaniem ich do
schroniska zajmować się będzie Schronisko dla bezdomnych zwierząt
prowadzone przez Pana Rafała Żmudę przy ul. Podmiejskiej 51b, 42-400
Zawiercie, w ramach podpisanej umowy.
3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter słały.
4. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy będą wyłapywane na podstawie zleceń
wystawionych przez pracowników Urzędu Gminy.
Rozdział 6
Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku
§ 6. 1. Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt są przeprowadzane
wyłącznie w schronisku, przez lekarza weterynarii w przychodni weterynaryjnej,
o którym mowa w Rozdziale I §1 pkt 5), w przypadku gdy nie istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów.
2. Zabiegom, o których mowa w ust.1 nie podlegają zwierzęta:
1) w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia,
2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi
na stan zdrowia lub wiek, stwierdzone przez uprawnionego lekarza
weterynarii.
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Rozdział 7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. Działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli
i przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowe prowadzą:
1) Gmina, o której mowa w Rozdziale 1 §1 pkt 2);
2) Schronisko, o którym mowa w Rozdziale 1 § 1 pkt 3) poprzez swoją stronę
internetową oraz media społecznościowe, na których będą publikowane
informacje o zwierzętach odnalezionych oraz o zwierzętach oczekujących
na adopcję.
2. Dodatkowo gmina, w przypadku otrzymania zgłoszenia o zabłąkanym
zwierzęciu przed przekazaniem go do schroniska prowadzić będzie działania
polegające na podawaniu do publicznej wiadomości informacji o miejscu
odnalezienia zwierzęcia i poszukiwaniu jego właściciela lub osoby chętnej do
przejęcia nad nim opieki. Ogłoszenia będą umieszczane na portalach
społecznościowych gminy.
3. Jeżeli nie uda się ustalić właściciela zwierzęcia, a zgłosi się osoba chętna do
przejęcia nad nim opieki, to na podstawie złożonego wniosku może otrzymać
wsparcie ze strony Gminy Lelów. Gmina Lelów zobowiązuje się pokryć koszty
zabiegów weterynaryjnych: szczepienia przeciw wściekliźnie, sterylizacji,
kastracji, odpchlenia, odrobaczenia oraz zakupu karmy na tzw. dobry start.
Wykonanie zabiegów weterynaryjnych, o których mowa powyżej będzie
wykonywane na koszt Gminy Lelów w gabinecie weterynaryjnym, z którym
gmina ma podpisaną stosowną umowę.
Rozdział 8
Usypianie ślepych miotów
§ 8. 1. Obligatoryjnemu usypianiu poddawane będą ślepe mioty w celu
zmniejszenia populacji zwierząt. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta,
które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia im właściciela. Zabiegi
usypiania ślepych miotów, wykonywane są przy zachowaniu humanitarnych zasad
uśmiercania zwierząt
2. Zabiegi, o których mowa w ust.1, dokonywane są:
1) w schronisku przez lekarza weterynarii, upoważnionego przez podmiot
prowadzący schronisko, o którym mowa w Rozdziale 1 § 1 pkt.3)
2) lub w gabinecie weterynaryjnym, o którym mowa w Rozdziale 1 § 1 pkt.4)
również przez lekarza weterynarii.
3. Czynności związane z usypianiem ślepych miotów podejmowane są na
zgłoszenie pracowników Urzędy Gminy.
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Rozdział 9
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 9. 1.Zwierzęta gospodarskie mają zapewnione miejsce w gospodarstwie rolnym,
prowadzonym przez pana Bogdana Lecha w miejscowości Mzurów 22, 42-320
Mzurów.
2. W przypadku zwierzęcia gospodarskiego oznakowanego, po ustaleniu kto jest
jego właścicielem, zwierzę zostanie zwrócone jego dotychczasowemu
właścicielowi.
3. W przypadku znalezienia zwierzęcia gospodarczego nieoznakowanego takie
zwierzę zostanie zgłoszone do powiatowego lekarza weterynarii, w celu
podjęcia decyzji jak dalej z nim postępować.
4. Transport zwierząt gospodarskich z terenu gminy do gospodarstwa rolnego
określonego w ust.1. będzie wykonywało schronisko dla bezdomnych
zwierząt prowadzone przez Pana Rafała Żmudę przy ul. Podmiejskiej 51b,
42-400 Zawiercie, w ramach podpisanej umowy.
Rozdział 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
§ 10.1. Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez
lekarza weterynarii Artura Grabowskiego prowadzącego Przychodnię
Weterynaryjną w Żarkach przy ul. Mostowej 1.
2. Transport zwierząt, o których mowa w ust.1. będzie wykonywało schronisko
dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Pana Rafała Żmudę przy
ul. Podmiejskiej 51b, 42-400 Zawiercie, w ramach podpisanej umowy.
3. Czynności związane z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będą podejmowane
w sposób stały na zgłoszenie pracowników Urzędy Gminy.
Rozdział 11
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt
§ 11.1. Gmina wprowadza dodatkowy mechanizm zmniejszania populacji
bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, których opiekunami są mieszkańcy Gminy Lelów.
2. Aby skorzystać z zabiegu, o którym mowa w ust.1 należy spełnić łącznie
poniższe warunki:
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3.

4.

5.
6.

1) opiekun zwierzęcia musi mieć adres zamieszkania na terenie gminy
Lelów;
2) pies/kot musi być trwale oznakowany;
3) w przypadku psów/suk wymagane jest posiadanie aktualnego
szczepienia przeciw wściekliźnie.
Właściciel zwierzęcia w celu wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji zgłasza
się do gminy w celu wypełnienia stosownego wniosku, w którym potwierdza
spełnienie warunków zawartych w ust.2.
Gmina podejmie stosowne działania w celu propagowania elektronicznego
znakowania psów/kotów, którymi opiekunami są mieszkańcy Gminy Lelów.
W tym celu każdy zainteresowany mieszkaniec gminy po złożeniu
stosownego wniosku w Urzędzie Gminy Lelów, będzie mógł na koszt gminy
trwale oznakować swojego psa/kota.
Dane identyfikacyjne zwierzęcia zostaną wprowadzone do powszechnie
dostępnej bazy danych Safe-Animal: www.safe.animal.eu.
Zabiegi, o których mowa w ust.1. i 4 realizowane są na podstawie umowy
zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym, o którym mowa w Rozdziale 1 § 1
pkt.4).

Rozdział 12
Finansowanie Programu
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób
wydatkowania tych środków.
1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostaną
wydatkowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby związane z jego
realizacją, przy czym w zabezpieczonej w budżecie Gminy Lelów na 2022
rok kwocie 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/100
złotych) przeznacza się na:
a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla
zwierząt - kwota 28 000,00 zł,
b) odławianie bezdomnych zwierząt – kwota 4 000,00 zł,
c) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt – kwota 4 500,00 zł,
d) usypianie ślepych miotów – kwota 1 000,00 zł,
e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt–kwota 4 000,00zł,
f) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – kwota
2 000,00 zł,
g) sterylizacja/kastracja zwierząt domowych, w szczególności psów i
kotów – 9 000,00 zł,
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h) trwałe
elektroniczne
znakowanie
zwierząt
domowych,
w szczególności psów i kotów - 3 000,00 zł
i) zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – kwota 3 000,00 zł,
j) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – kwota 7 500,00 zł.
2) Środki wymienione w ust. 1 zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Lelów
z działu 900, rozdziału 90095 § 4210 i § 4300.
3) Środki finansowe, o których mowa w ust.1 będą wydatkowane poprzez
a) zlecanie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
b) zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
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