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Uchwała NR XxVy130112

Rady Gminy Leoncin
z dnia 16 marca Z01Z

w sprawie Programu opieki nad ałierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, .t5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz' U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poŹn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia1997r. o ochronie zwierząt(Dz.U,z2OO3 r. Nr 106, poz. 1002zpoŹn.zm'),
Rada Gminy Leoncin, uchwa|a co następuje:

s1
okreś|a się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2012 roku w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwaty.

s2
Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

s3
Uchwała wchodzi W iycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia W Dzienniku
U rzędowym Wojewodztwa Mazowieckiego'
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Załącznik do uchwały NR xXV!/130/12
Rady Gminy Leoncin z dnia 16 marca 2012

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2012 roku

Rozdział 1

Postanowienia ogó|ne

$ 1. l|ekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie, na|eŻy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie

zwierząt (Dz. U' z2003 r. Nr 106, poz. 1002 z pÓŹn' zm');

2| Urzędzie, naleŻy przezto rozumiećUrząd Gminy Leoncin;

3) pracowniku Urzędu Gminy, naleŻy przez to rozumieć pracownika właściwego

merytorycznie W sprawach opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

4) Gminie, na|eŻy przezto rozumieć Gminę Leoncin;

5) Radzie, na|eŻy przez to rozumieć Radę Gminy Leoncin;

6) Wójcie, na|eŻy przez to rozumieć WÓjta Gminy Leoncin;

7) Programie, na|eŻy przez to rozumieĆ ,,Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Leoncin w 2012 roku'', ma on zastosowanie do wszystkich zwierząt

bezdomnych, w szczegó|ności psÓw, kotów wo|no Żyjących oraz zwierzĄ

gospodarskich;

8) zwierzęciu, na|eŻy przez to rozumiec zwierzę, jako istotę ŻYjącą, zdolną do

odczuwania cierpienia, nie będącą rzeczą, człowiek jest mu winien

poszanowanie, ochronę i opiekę;

9) zwierzętach bezdomnych, na|ezy przez to rozumiei zwierzęta domowe |ub

gospodarskie, które uciekty, zabłąkaty się |ub zostaty porzucone przez

cztowieka, a nie ma moi|iwości usta|enia ich właściciela |ub innej osoby, pod

której opieką tnrua|e dotąd pozostawały;

10) zwierzętach gospodarskich, na|eŻy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie

W rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt

gospodarskich;

11) kotach wolno żyjących, na|eŻy przez to rozumieć koty urodzone lub zyjące na

wo|ności, bytujące głównie w budynkach gospodarczych, nie są one
-



zwierzętami bezdomnymi, d|atego nie na|eŻy ich wytapywać ani wywoziÓ, |ecz

stwarzaÓ warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia, a

ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (mysz i szczurow) ?

12,) Schronisku, na|eŻy przez to rozumieć Schronisko ',Przyjaciel'' d|a Bezdomnych

Zwierząt Domowych z siedzibą w Kot|iska 13, 99-300 Kutno , z którym Gmina

Leoncin ma podpisaną umowę;

13) osobie odławiającej zutierzęta, na|ezy przez to rozumieÓ firmę BL|ZZARD z

siedzibąw Btędowie 14 a, o5-180 Pomiechówek, z którąGmina ma podpisaną

umoWę;

14| gospodarstwo rolne, na|eŻy przez to rozumieÓ gospodarstwo ro|ne,

Pana Jana Lewandowskiego zam. Gniewniewice Folwarczne nr 6, 05-155

Leoncin.

15) strona internetowa Urzędu, na|eŻy przez to rozumieć stronę internetową

o następującym adresie: www.|eoncin.p|;

16) adres internetowy Schroniska, na|eŻy przez to rozumieÓ następujący adres:

e-mail ; biu ro@przvjaciel. kutno. pl

17) sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, na|eŻy przez to rozumieó

najskuteczniejszą metodę unikania niekontro|owanej rozrodczoŚci zwierząt;

18) lekarzu weterynarii, naleŻy przezto rozumieĆ Gabinet Weterynaryjny |ekarza,

z ktorym Gmina podpisała stosowną umowę, a takŻe |ekarza weterynarii

z ktorym wspÓłpracuje Schronisko;

Rozdział 2

Cele izadania Programu

s2
Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w roku 2012'

s3
Zadania priorytetowe Prog ram u :

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku d|a zwierząt, które

jest pod nadzorem ,,lnspekcji Weterynaryinej";

2| opieka nad wo|no Żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) ob|igatoryjna stery|izacja a|bo kastracja zwierzĄw schronisku dla altierząt;

5) poszukiwanie właścicie|i dla bezdomnych zwierząt;



6) usypianie ś|epych miotów;

7| wskazanie gospodarstwa rolnego w ce|u zapewnienia miejsca d|a zwierząt

gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt

9) edukacja mieszkańcow W zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt

o raz o b owi ązkow właś ci cie l i zwierząt d om owych .

Rozdział 3

opieka nad zwierzętami

s4
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Leoncin rea|izują:

1) Schronisko ,,Przyjacie|'' W Kutnie poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych

dostarczanych do Schroniska przez osobę odławiającązwierzęta z terenu gminy;

2) gospodarstwo ro|ne w ce|u zapewnienia miejsca d|a zwierząt gospodarskich;

s5
Sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjącymi, w tym ich dokarmianie rea|izują:

1) Wojt poprzez podejmowanie intenłencji w sprawach kotÓw wo|no Żyjących,

opieka nad nimi' w tym ich dokarmianie, przy współpracy z osobą odławiającą

zwierzęta;

2| Wójt poprzez prowadzenie działan zmierzających do poszukiwania nowych

właścicieli i oddawania do adopcji kotów wo|no Żyjących osobom

zainteresowanym izdolnym zapewniÓ im na|ezyte warunki bytowania;

3) pracownik Urzędu Gminy poprzez promocję adopcji kotow wolno zyjących, m' in.

umieszczenie ogtoszeń o adopcji na stronie internetowej Urzędu oraz tablicy

informacyjnej Urzędu;

4) uspołeczni opiekuni kotów, w zakresie ich dokarmiania'

s6
1) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy rea|izuje osoba odtawiająca

zwierzęta, prowadząca działaInośÓ pod nadzorem powiatowego |ekarza

weterynarii właściwego dIa miejsca prowadzenia działaInoŚci i posiadająca

weterynaryj ny n umer identyfikacyjny:

2| Zwierzę bezdomne, które ska|eczyło człowieka zostanie odłowione i przekazane

na obserwację weterynaryjną zgodnie z decy4ą Powiatowego Lekarza



Weterynarii do |ecznicy d|a zwierząt, która ma mozliwości przeprowadzenia

obowiązkowej obse n,vacj i.

W przypadku braku takiej moz|iwości Wójt Gminy Leoncin, zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 26 sierpnia

1998 r. w sprawie zasad i warunkow wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.

Nr 116, poz' 753) zapewni takie miejsce do momentu zakończenia obserwacji i

przewiezienia zwierzęcia d o sch ron iska.

s7
Poszukiwanie nowych właścicie|i dla bezdomnych zwierząt reaIizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działan zmierzających do pozyskiwania

nowych właścicie|i i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom

zainteresowanym i zdo|nym zapewnić im na|ezyte warunki bytowania;

2) Podmiot prowadzący wyłapywanie bezdomnych zwierząt posiadający umowę z

Gminą poprzez promocję adopcji zwierząt z terenu gminy m. in. umieszczenie

linku na swojej stronie internetowej oraz Schronisko Przyjaciel na swojej stronie

internetowej;

3) |ekarz weterynarii, poprzez adopcję na rzecz osÓb gwarantujących zapewnienie

na |ezytej o p ieki d la adoptowa nego zwierzęcia'

s8
Usypianie ś|epych miotów zwierząt bezdomnych rea|izują|ekarz weterynarii z ktorym

Gmina ma podpisaną umowę oraz Schronisko poprzez dokonywanie przez |ekarza

weterynarii z ktorym współpracuje zabiegów usypiania ś|epych miotów.

se
W ce|u zapewnienie miejsca d|a zwierząt gospodarskich Wojt wskazał gospodarstwo

ro|ne, o którym mowa w $ 1 pkt 14' Poprzez kontakt z powiatowym |ekarzem

weterynarii na|ezy usta|iÓ status epizootyczny gospodarstwa (o i|e to będzie moiliwe) z

ktorego zbiegło Iub odebrano zwierzę'

s10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt rea|izują:

1) Wojt poprzez zawarcie umowy z |ekarzem weterynarii d|a zwierząt w zakresie

całodobowej opieki weterynaryjnej udzie|anej zwierzętom bezdomnyffi, W tym z

wypadkow drogowych z terenu Gminy;

2| Lekarz weterynarii z którym Gmina zawrze stosowną umowę w tym zakresie



T

zapewni opieką Weterynaryjną i pobyt w |ecznicy po przewiezieniu zwierząt

rannych z wypadków drogowych do czasu wy|eczenia i przewiezienia tego

zwierzęcia do schroniska Iub oddania do adopcji.

Rozdział 4

ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

s11
ograniczenie popuIacji bezdomnych zwierząt poprzez obIigatoryjną stery|izację

i kastrację zwierząt bezdomnych, W szczególności psÓw, rea|izują:

1) Schronisko poprzez przygotowanie psa do sterylizacji albo kastracji oraz

zapewnienie mu opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu;

2) |ekarz weterynarii poprzez przeprowadzenie zabiegów stery|izacji i kastracji
psów przyjętych do Schroniska' z wyjątkiem tych, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegÓw, z uwagi na stan zdrowotny

i/lub wiek;

3) WÓjt poprzez edukację mieszkańcÓw na temat ochrony zwierzĄ przed

bezdomnością przez akcje adopcyjne, rozpowszechnianie materiałów i u|otek

edukacyjnych promujących odpowiedzialną i właściwą opiekę nbd zwierzętami i

ich humanitarne traktowanie, propagowanie stery|izacji i kastracji zwierząt,

organizowanie konkursÓw i akcji d|a dzieci i młodziezy z terenu Gminy na temat

humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich

bezdomnoŚcia.

Rozdział 5

Finansowanie programu

s12
Srodki finansowe na rea|izację zadań wynikających z Programu zabezpieczone Są W

budzecie Gminy, według tabe|i stanowiącĄ załącznik do Programu.

s13
Srodki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia świadczenia ustug i dostaw

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamówień publicznych

(Dz 'U '2010r . ,  Nr  1, l3 ,  poz.  759 zpożn'  zm')



Załącznikdo
Programu opieki nad zwiezętami bezdomnymi

oraz zapobiegan ia bezdom ności zwierząt
na terenie Gminy Leoncin w 2012roku

Zadania realizowane W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
orazzapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin

w 2012roku, z uwzgIędnieniem środków finansowych

ogółem Gmina posiada zabezpieczone środki w 2012 roku na ce|e zwięane z wykonywaniem
zadańwynikających z Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętamiw kwociE.3 6.500 zł.pBzEwoffi\trCZAcy

RADXJ Sfrlnv}(\./r -'-
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Lp. Środkifinansowe
netto (zł)

Zadania

1 Schronisko "Przyjaciel" dla
Bezdomnych Zwierząt
Domowych w Kutnie.

6,52 zł (brutto)Przyjęcie i utrzymanie psa W schronisku (za 1
dobę, za ,| sztukę)

z Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych w Kutnie

300 zł (brutto)
gotowośĆ lryczaW

Gotowośc i rea|izacja, ryczałt miesięczny,
opłata ryczałtowa obejmuje:
- miejsce d|a psów w schronisku,
- przygotowanie iopiekę psa przed i po
sterylizacji lub kastracji oraz dostarczenie psa
po kwarantannie do gabinetu
weterynaryjnego w schronisku w Kutnie,
następnie po ,l0 dniach ponownie
dostarczenie go na usuniecie szwÓw, oraz
wsze|kie koszty związane z powikłaniami
pooperacyjnymi, Zabieg po|egający na
steryl izacj i i kastracj i zwierząt bezdom n ych,
ktore znajdują się w Schronisku' Cena
uwa ru nkowana jest wagązwierząt podda nych
zabiegowijak tei stanu zdrowia, w jakim
trafiają one do zakładu |eczniczego.
. poszukiwanie właŚcicie|i d|a bezdomnych
psÓW,
- zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
-uŚpienie ślepego miotu,

3 Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych w Kutnie

Sterylizacja suki -
350 zł ( brutto),
Kastracja psa-
200 zł (brutto)

4 Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych w Kutnie

60,0 zł (brutto)
eutanazja
ś|epego miotu

Gabinet Weterynaryjny
Z ktÓrym Gmina ma
podpisaną umowę

300 zł (netto)+
8% VAT
Całodobowa
gotowośc do
udzielania
pomocy
zwierzętom ze
zdarzen
drogowych

5 Firma ,,BLIZZARD'
w Błędowie

475 zł (netto)
+ 23%VAT

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu
Gminy, zaszczepienie ich przeciwko
wściek|iznie i dostarczenie do Schroniska:
(za ,t sztukę)

o Gospodarstwo rolne Pana ..
(spełniające warunki do
przechowywania
poszczegolnych gatu nkÓw
zwierząt g os pod arskich )

26zł (małe)
32zł (duŻe)
lza dobę

.up"*n",'* ..*l." *" '*'"rzą
gospodarczych

Zapewnienie opieki
zwierzęciu które pokąsało
:złowieka przez ol(res 1b - 20
i n i

750 zł (brutto) Płatne po wystawieniu rachunku przez|ekaza
weterynarii


