projekt
U C H W A Ł A NRIV/..../2019
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia
2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko
w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.l, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U . z 2018 r. poz. 994 i zmiany z 2018 r.
poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
ochronie zwierząt (t.j. Dz. U . z 2019 r. poz. 122) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2019 roku" - w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik do Uchwały Nr IV/.. 72019
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29 marca 2019 roku

PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY KLUCZEWSKO W 2019 ROKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Programie należy przez to rozumieć Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kluczewsko w 2019 roku.
§ 2. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w
szczególności do psów i kotów przebywających na terenie Gminy Kluczewsko.
§ 3.1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Kluczewsko.
2. Realizatorami Programu są:
1) Na poziomie Gminy Kluczewsko - Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
2) Schronisko dla zwierząt współpracujące z Gminą Kluczewsko na podstawie umowy
podpisanej z Gminą (Gabinet Weterynaryjnym „MEDWET" prowadzącym schronisko w
Nowinach).
3) Zespoły Przedszkolno-Szkolne w Kluczewsku, Dobromierzu i Komornikach.
4) Gabinet Weterynaryjny M O N - W E T Moniki Stelmaszczyk zam. Hucisko Przybyszowskie
22
5) Punkt Zbiorczy Padliny we Włoszczowie ul. Przedborska 87 w zakresie odbioru zwłok
padłych zwierząt.
6) Gospodarstwo rolne Pana Łowickiego Dominika zam. Brzeście 14, w zakresie zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Rozdział II
Cel programu
§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy,
2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy,
4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
5) propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych.
Rozdział III
Realizacja Zadań
§ 5. Realizacja Programu obejmuje:
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) opcjonalnie sterylizacja lub kastracja zwierząt przeznaczonych do adopcji,
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
7) usypianie ślepych miotów,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt,
10) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
właścicieli zwierząt domowych,
11) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób
wydatkowania.
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Kluczewsko
odbywać się będzie w sposób stały, w przypadkach interwencyjnych zgłoszeń mieszkańców
po uprzednim ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia oraz konieczności jego odłowienia.
2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, a w szczególności chore lub
zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadającego im cierpienia.
4. Transport odłowionych bezpańskich zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
5. Odławianie, transport i bezpośrednie umieszczenie zwierząt w schronisku będzie
realizowane na podstawie zawartej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w
Nowinach ul. Przemysłowa 89 prowadzonym przez Gabinet Weterynaryjny M E D W E T
Marcin Komorowicz ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4,U5 w Kielcach.
6. Gmina może prowadzić kontrolę w schronisku w zakresie stanu zdrowia oraz warunków
bytowania zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko przekazanych do schroniska.
§ 7. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane będzie przez ich
umieszczenie w schronisku w Nowinach ul. Przemysłowa 89 na podstawie zawartej umowy ze
schroniskiem prowadzonym przez Gabinet Weterynaryjny M E D W E T w Kielcach ul. Gabrieli
Zapolskiej 7/U4,U5.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) informowanie mieszkańców Gminy Kluczewsko o możliwości adopcji zwierząt
bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kluczewsko oraz na stronie
internetowej Gminy,
2) publikowanie zdjęć zwierząt umieszczonych w schronisku,
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
dla bezdomnych zwierząt,
4) podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt.
§ 9.1. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko
będzie wykonywana w schronisku dla zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89 w ramach
podpisanej umowy
oraz przez Gabinet Weterynaryjny M O N - W E T w Hucisku
Przybyszowskim 22 z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonania
tych zabiegów, stan zdrowia lub wiek.
2. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od dnia
umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
3. Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych realizowane będzie przez
dofinansowanie przez gminę zabiegów sterylizacji zwierząt domowych właścicielom zwierząt,
którzy stale zamieszkują na terenie Gminy Kluczewsko.
4. Zabieg, o którym mowa w ust. 3 może być dofinansowany w wysokości 100% kosztów
sterylizacji.
§ 10.1. Usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach realizowane będzie poprzez:
1) Gabinet Weterynaryjny M O N - W E T w Hucisku Przybyszowskim 22.

2. Czynności związane z usypianiem ślepych miotów podejmowane są na zgłoszenie
pracowników Urzędu Gminy w Kluczewsku.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt na terenie gminy przekazane zostaną do utylizacji w Punkcie
Zbiorczym Padliny we Włoszczowie ul. Przedborska 87.
§ 11. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych będzie prowadzona przez Gabinet Weterynaryjny MON-WET w
Hucisku Przybyszowskim 22 w ramach zawartej umowy.
§ 12. Zapewnieniem opieki i dokarmianiem bezdomnych kotów na terenie Gminy będą
zajmowały się Zespoły Przedszkolno-Szkolne w Kluczewsku, w Komornikach i w
Dobromierzu na podstawie zawartych porozumień.
§ 13. Na terenie Gminy zostało wyznaczone gospodarstwo, do którego będą trafiały zwierzęta
gospodarskie - Łowickiego Dominika zam. Brzeście 14.
§ 14. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane będzie poprzez:
1. Nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania ich na smyczy, a
w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras oraz psów
zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi - także obowiązku prowadzenia na teren
publiczny psa w kagańcu.
2. Egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Rozdział IV
Edukacja mieszkańców
§ 15.1. Wójt Gminy Kluczewsko prowadzi w ramach Programu we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi gminy oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w
zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,
propagowania sterylizacji, i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
2. Informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach poprzez stronę
internetową Gminy oraz informację w lokalnym biuletynie informacyjnym.
Rozdział V
Finansowanie programu
§ 16.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu
wynosi 16.200zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo Zamówień Publicznych.
3. Środki finansowe określone w ust.l przeznacza się na realizację poniższych działań:
1) Odłowy bezdomnych zwierząt - 2000,00zł
2) Schronisko dla zwierząt
- 7740,00zł
3) Obsługę weterynaryjną
- 3660,00zł
4) Sterylizację i kastrację
- 2000,00zł
5) Usypianie ślepych miotów
- 400,00zł
6) Dokarmianie
- 400,00zł

