UCHWAtA NR

RADY GMINY JASIENICA
zdnia .................... 2022 r.
w sprawie przyj^cia Programu opieki nad zwierzQtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Jasienica w 2022
roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2021r,, poz. 1372) w zwi^zku
z art.ll ust. 1 oraz art. lla ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierz^t (Dz. U. 2020r. poz. 638 z pozn. zm.), po zaci^gni^ciu opinii
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Bia+ej, kot {owieckich dzia^aj^cych na
terenie Gminy Jasienica, a takze po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkahcami
Gminy Jasienica,

Rada Gminy Jasienica uchwala,
co nast^puje:

§ 1. Przyjmuje s\q Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy Jasienica w 2022 roku
w brzmieniu okreslonym w za^czniku do uchwa^y.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si^ Wojtowi Gminy Jasienica.
§ 3. Uchwa+a wchodzi w zycie po up^ywie 14 dni od daty jej og^oszenia
w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Sl^skiego.
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do uchwatv Nr

Rady Gminy Jasienica
z dnia....................2022 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ^TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCI ZWIERZ^T NA TERENIE GMINY 3ASIENICA W 2022 ROKU
Rozdziat 1.

Postanowienia ogolne
§ 1. Ilekroc jest mowa o:

1) Programie, nalezy przez to rozumiec Program opieki nad zwierz^tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na terenie gminy
Jasienica w roku 2022;
2) Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw^ z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierz^t (Dz.U. z 2020r., poz. 638);
3) Urz^dzie, nalezy przez to rozumiec Urz^d Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica

159;
4) Gminie, nalezy przez to rozumiec Gmin^ Jasienica;
5) Policji, nalezy przez to rozumiec Komisariat Policji w Jasienicy, 43-385
Jasienica 1401;

6) Schronisku, nalezy przez to rozumiec Schronisko dla zwierz^t z siedzib^
w Cieszynie przy ul. Cichej 10, prowadzone przez Firm^ Handlow^ Beata
Kowalczyk;

7) Lekarzu weterynarii wspotpracuj^cym ze Schroniskiem nalezy przez to
rozumiec Pani^ lekarz weterynarii AleksandrQ Lezansk^, Cabinet
Weterynaryjny ,,OLWET", ul. Chrobrego 25, 43-400 Cieszyn;
8) Fundacji, nalezy przez to rozumiec Fundacj^ Cieszyhski Zwierzogrod
w Cieszynie przy ul. Katowickiej 157;
9) Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, nalezy przez to rozumiec Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Biatej przy ul. Karpackiej 76;
10) Gospodarstwie rolnym nalezy przez to rozumiec gospodarstwo rolne
po^ozone w sotectwie Landek przy budynku nr 25;
11) Opiekunie spo+ecznym (karmicielu), nalezy przez to rozumiec osobQ, ktora
jest zarejestrowana w Urz^dzie Gminy Jasienica, dobrowolnie sprawuje nadzor
i opiek^ nad kotami wolno zyj^cymi na zasadzie wolontariatu;
12) Organizacji pozarz^dowej, nalezy rozumiec organizacj^, ktorej statutowym
celem jest ochrona zwierz^t.
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Rozdziat 1.
Cele i zadania Programu

§ 2. Celem Programu jest opieka nad zwierzQtami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomnosci zwierz^t z terenu gminy Jasienica.
§ 3. G^owne zadania Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierz^tom z terenu gminy Jasienica miejsca
w Schronisku;

2) opieka nad wolno zyj^cymi kotami, w tym:
a) ich sezonowe dokarmianie,
b) poddawanie ich zabiegom sterylizacji lub kastracji,
3) od^awianie bezdomnych zwierz^t;
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierz^t poprzez obligatoryjn^
sterylizacj^ albo kastracj^ zwierz^t w Schronisku;
5) poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierz^t;
6) usypianie slepych miotow;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz^t
gospodarskich;
8) zapewnienie ca^odobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzen
drogowych z udziatem zwierz^t.
Program nie przewiduje znakowania zwierz^t w gminie.
§ 4. Sprawowanie opieki nad zwierz^tami realizuje Gmina Jasienica przy
udziale organizacji pozarz^dowych i Policji. W celu zapewnienia sprawnej
realizacji zadah wynikaj^cych z Programu, informacje w sprawach dotycz^cych
opieki nad zwierz^tami mozna zg^-aszac:
•w Urz^dzie, w godzinach pracy, osobiscie lub pod numerem telefonu
33 472 62 00 wew. 213,

•ca^odobowo w Komisariacie Policji w Jasienicy osobiscie lub pod numerem
telefonu 33 825 05 10.
Rozdziat 2.

Zapewnienie bezdomnym zwierzQtom miejsca w schronisku dla zwierzqt
§ 5. Bezdomne zwierz^ta z terenu Gminy Jasienica b^d^ mia^y zapewnione
miejsce w Schronisku, na podstawie umowy zawartej z Gmin^.
§ 6. Zapewnienie bezdomnym zwierz^tom miejsca w Schronisku realizowane
b^dzie w sposob ci^g^y.
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§ 7. W Schronisku sprawowana b^dzie catodobowa opieka nad
przebywaj^cymi w nim zwierz^tami oraz prowadzony b^dzie rejestr
przyjmowanych zwierz^t, w ktorym b^dzie si^ znajdowata historia zwierz^cia od
chwili jego pojawienia si^ do momentu opuszczenia schroniska.
§ 8. Czynnosci zwiqzane z umieszczeniem bezdomnego zwierzQcia

w Schronisku podejmowane b^d^ na podstawie zg^oszenie pracownikow Urz^du
Gminy lub funkcjonariuszy Policji (z urz^du lub po zg+oszeniu interwencji
mieszkancow Gminy Jasienica do UrzQdu lub za posrednictwem Komisariatu
Policji).
Rozdziat 3.

Opieka nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 9. Gmina otoczy opiek^ wolno zyj^ce koty, pozostawiaj^c je jednoczesnie
na wolnosci w ich naturalnym srodowisku, poprzez:
1) ustalenie miejsc (w tym obiektow budowlanych), w ktorych przebywajq. koty
wolno zyj^ce,
2) wsparcie osob spo^ecznie opiekuj^cych si^ kotami wolno zyj^cymi oraz
sortysow so'l'ectw Gminy Jasienica, polegaj^ce na zapewnieniu karmy
i dokarmianiu kotow w miejscu ich bytowania, w szczegolnosci w okresie
jesienno-wiosennym,
3) monitorowanie skupisk kotow wolno zyj^cych, w celu zapewnienia im opieki,
ograniczenia rozrodczosci oraz zachowania czystosci w miejscach ich
dokarmiania. W celu ograniczenia populacji kotow wolno zyj^cych na
zg^-oszenie pracownikow Urz^du lub funkcjonariuszy Policji przeprowadzane
b^d^zabiegi sterylizacji /kastracji. Wy^-apanie i dowiezienie wolno zyj^cych
kotow jest zadaniem wpisanym w umowie zawartej mi^dzy Gmin^
a Schroniskiem. Zabiegi sterylizacji i kastracji wykona Przychodnia
Weterynaryjna ,,PRO VET" s.c. w Mi^dzyrzeczu Gornym 394, z ktor^ Gmina
ma podpisan^ umow^. Po wykonaniu zabiegu wysterylizowane/wykastrowane
koty wolno zyj^ce zostan^ przewiezione - wypuszczone w miejsce, w ktorym
do tej pory przebywa^y celem pozostawienia ich w swoim naturalnym
srodowisku,

4) wspotpracQ ze spo^ecznymi opiekunami kotow wolno zyj^cych, w^ascicielami
domow lub zarz^dcami, mieszkahcami, organizacjami spotecznymi oraz
s+uzbami porz^dkowymi, w zakresie sprawowania biez^cej opieki,
5) zg^oszenie przez pracownikow Urz^du lub funkcjonariuszy Policji od^awiania
wolno zyjyych kotow, jedynie w przypadkach koniecznej interwencji
weterynaryjnej np. leczenia, a nast^pnie wypuszczenie ich w miejsca,
w ktorych do tej pory przebywaty, celem pozostawienia ich w swoim
naturalnym srodowisku.
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Rozdziat 4.

Odtawianie bezdomnych zwierz^t
§ 10. Od^awianie bezdomnych zwierz^t na terenie Gminy Jasienica

prowadzone b^dzie w sposob sta^y. Czynnosci zwi^zane z odtawianiem, poprzez
wy^apywanie i dowoz bezdomnych zwierz^t do Schroniska, b^dzie realizowane
w oparciu o zawartq. ze Schroniskiem umow^.
§ 11. Czynnosci zwi^zane z odtawianiem bezdomnych zwierz^t z terenu
Gminy podejmowane b^d^ przez Schronisko po telefonicznym lub e-mailowym
zg^oszeniu dokonanym przez pracownikow Urz^du lub funkcjonariuszy Policji,
(z urzQdu lub po zg^oszeniu interwencji mieszkahcow Gminy Jasienica do Urz^du
lub za posrednictwem Komisariatu Policji).
§ 12. Od^awianiu podlegac b^d^ zwierz^ta domowe i gospodarskie,
pozostawione bez opieki, w stosunku do ktorych nie istnieje mozliwosc ustalenia
wtasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiek^ dotychczas pozostawaty, a w
szczegolnosci zagrazajye zyciu, zdrowia i bezpieczenstwu ludzi.
§ 13. Odtawianie bezdomnych zwierz^t i ich transport maze odbywac si?
jedynie przy uzyciu specjalistycznego sprzQtu, bez zadania zwierz^tom cierpienia
oraz stwarzania zagrozenia dla ich zycia lub zdrowia. Zwierz^ta gospodarskie
b^d^ od^awiane i transportowane do gospodarstwa wskazanego w § 20, na
podstawie odr^bnego zlecenia.
Rozdziat 5.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierz^t w schroniskach dla
zwierzqt
§ 14. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierz^t realizowac b^dzie
Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegow sterylizacji
i kastracji zwierz^t przebywaj^cych w Schronisku, wyt^cznie poprzez Lekarza
weterynarii wspo^pracuj^cego na state ze Schroniskiem.
§ 15. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie b^d^ podlega^y zwierz^ta:

1) u ktorych istnieje przeciwwskazanie do wykonania tych zabiegow z uwagi na
stan zdrowia lub wiek ( stwierdzone przez lekarza weterynarii ),
2) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku, z uwagi na mozliwosc
zg+oszenia si^ w^asciciela lub opiekuna.
Rozdziat 6.

Poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierzqt
§ 16. 1. Poszukiwanie nowych w^ascicieli dla bezdomnych zwierz^t
realizowane b^dzie przez:

1) Schronisko oraz wspotpracuj^c^ ze schroniskiem Fundacj^, ktore we
w^-asnym zakresie prowadzic b^d^:
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a) dziatania zmierzaj^ce do pozyskania nowych w^ascicieli i oddawania do
adopcji bezdomnych zwierz^t zainteresowanym osobom i zdolnym zapewnic
im nalezyte warunki bytowania,
b) akcje adopcyjne oraz zamieszczac informacje o bezdomnych zwierz^tach
przeznaczonych do adopcji na prowadzonych przez siebie stronach
internetowych, w prasie lokalnej, na tablicach og^oszeh,
2) informowanie o mozliwosci adopcji zwierz^t bezdomnych wy^apanych
z terenu Gminy Jasienica, w sposob zwyczajowo przyj^ty np. na stronie
internetowej Urz^du.

2. Gmina ksztattuje swiadomosc mieszkahcow w zakresie metod walki
z bezdomnosci^zwierz^t domowych i gospodarskich poprzez:
a) kampanie informacyjne propaguj^ce przeprowadzanie zabiegow sterylizacji
i kastracji zwierz^t zmierzaj^cych do trwatego pozbawienia zwierz^cia zdolnosci
ptodzenia, ktady szczegolny nacisk na zalecenia natury spotecznej
i weterynaryjnej,

b) informacje o programach adopcyjnych i wolontariacie na rzecz ochrony
zwierz^t i prowadzenia opieki nad bezdomnymi psami lub kotami,
c) wspo^dzia^anie z nauczycielami szkot i przedszkoli maj^ce na celu
propagowanie zagadnien zwi^zanych z humanitarnym traktowaniem zwierz^t.
3. W celu podniesienia poziomu wiedzy mieszkancow gminy w zakresie
obowi^zkow, jakie ci^z^ na osobach utrzymuj^cych zwierz^ta domowe b^d^
zamieszczane na stronie internetowej informacje poswi^cone obowi^zkom ich
wtascicieli.
Rozdziat 7.

Usypianie slepych miotow
§ 17. Czynnosci zwi^zane z usypianiem slepych miotow, o ktorym mowa
w art. lla ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierz^t z dnia 21 sierpnia 1997r.,
podejmowane b^d^ przez Schronisko na podstawie zgtoszenia pracownikow
Urz^du lub funkcjonariuszy Policji (z urz^du lub po zg^oszeniu interwencji
mieszkahcow Gminy Jasienica do Urz^du tub za posrednictwem Komisariatu
Policji).
§ 18. Usypianie slepych miotow wykonywane b^dzie wyt^cznie przez Lekarza
weterynarii wspotpracuj^cego na state ze Schroniskiem, ktory odnotowuje
w dokumentacji fakt oraz przyczyn^ uspienia slepych miotow.
§ 19. Usypianie slepych miotow zwierz^t moze nast^pic w sytuacji gdy:
1) s^to zwierz^ta do kilku dni zycia po urodzeniu;
2) nie ma mozliwosci zapewnienia im statej opieki w schronisku;
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3) prawdopodobiehstwo znalezienia dla nich wtasciciela jest niewielkie b^dz
zadne.
Rozdziat 8.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierzqt gospodarskich
§ 20. Gospodarstwo rolne potozone w sotectwie Landek przy budynku nr
25 przyjmuje i zapewnia opiek^ bezdomnym zwierz^tom gospodarskim z terenu
Gminy Jasienica.

§ 21. Wtasciciel gospodarstwa rolnego zapewni zwierz^tom wtasciwe warunki
bytowe i sanitarne, regularn^ karm^ i wod^, a w razie potrzeby opiek^
weterynaryjn^,
Rozdziat 9.

Zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzen
drogowych z udziatem zwierzqt
§ 22. Zapewnienie ca^-odobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeh
drogowych z udzia^-em zwierz^t realizuje Gmina Jasienica, na podstawie umowy
zawartej ze Schroniskiem. W celu poinformowania o zdarzeniu i potrzebie
pomocy zwierz^ciu nalezy skontaktowac si^ telefonicznie z Urz^dem Gminy lub
Policjq. 0 koniecznosci podj^cia dzia^ah powiadamia si^ Schronisko, ktore ma
podpisan^ umow^ na prowadzenie catodobowej opieki weterynaryjnej z lekarzem
weterynarii Aleksandr^ Lezahsk^, Cabinet Weterynaryjny ,,OLWET" przy ul,
Chrobrego 25, 43-400 Cieszyn. Z kolei zwierz^ta dzikie, poszkodowane
w wypadkach drogowych odwozone b^d^ do Lesnego Pogotowia Pana Jacka
W^sinskiego w Mikotowie przy ul. Kosciuszki 70, z ktorym wspo^pracuje
Schronisko dla zwierz^t w Cieszynie.
Rozdziat 10.

Edukacja mieszkancow
§ 23. Urz^d w ramach Programu prowadzi we wspotpracy ze Schroniskiem,
z organizacjami pozarz^dowymi oraz szkotami dzia^-ania edukacyjne m.in.
w zakresie :

1) prawid+owych postaw i zachowah cz^owieka w stosunku do zwierz^t;
2) humanitarnego traktowania zwierz^t oraz zagadnieh zwi^zanych z ich
bezdomnosci^;

3) uswiadamiania potencjalnym w+ascicielom zwierz^t praw i obowi^zkow
wynikaj^cych z faktu posiadania zwierz^cia;
4) promowania swiadomego nabywania zwierz^cia, poprzedzonego analizq^
mozliwosci zapewnienia odpowiedniej opieki;
5) adopcji zwierz^t bezdomnych;
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6) propagowania przez GminQ zabiegow sterylizacji i kastracji zwierz^t
zapobiegaj^cych nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji
zwierz^t poprzez ulotki, artykuty w gazetach oraz na stronie internetowej
urz^du.
Rozdziat 11.

Srodki finansowe przeznaczone na realizacjQ programu oraz sposob ich
wydatkowania

§ 24. 1. Srodki finansowe na realizacjQ zadah wynikaj^cych z niniejszego
programu s^ zabezpieczone w budzecie Gminy w kwocie 150 000,00 zt brutto.
2. Srodki finansowe przeznaczone na realizacj^ Programu planuje si^
wydatkowac w nast^puj^cy sposob:
1) zapewnienie bezdomnym zwierz^tom miejsca w schronisku dla zwierzq.t 25 000,00 zt;
2) opieka nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmianie - 4 000,00 z^;
3) odtawianie bezdomnych zwierz^t -70 000, 00 z\;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierz^t w schroniskach dla zwierz^t
-20 000,00 z^;
5) poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierz^t - 2 000,00 z^-;
6) usypianie slepych miotow - 1 000,00 z\;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz^t
gospodarskich - 5 000,00 zt;
8) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeh
drogowych
z udziatem zwierz^t - 23 000,00 z\.
§ 25. Srodki finansowe wydatkowane bqd^ na podstawie zawartych umow.
§ 26. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Jasienica.
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