UCHWAŁA NR XVI/113/2020
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rzeczyca na rok 2020, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kosiacki
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Załącznik do uchwały Nr XVI/113/2020
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 26 marca 2020 r.
Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rzeczyca w 2020r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w świetle ustawy
o ochronie zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Rzeczyca;
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Rzeczycy;
3) Programie- należy rozumieć Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2020 roku;
4) Schroniskunależy
przez
to
rozumieć
Schronisko
dla
Bezdomnych
Zwierząt
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 3, prowadzone przez Miasto-Gminę Tomaszów Mazowiecki Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
5) Kotach wolno żyjących- należy rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności, przebywające w pobliżu
siedlisk ludzkich.
§ 2. 1. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzeczyca 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 schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt i edukacja mieszkańców Gminy Rzeczyca w zakresie
opieki nad zwierzętami;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
2. Za realizację programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy Rzeczyca we współpracy z:
1) organizacjami społecznymi i fundacjami, których statutowym zadaniem jest ochrona zwierząt
skrzywdzonych i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
2) P.H.U. „MADEX” Ryszard Majewski, ul. Łódzka 15, 97-217 Lubochnia;
3) Zakładem leczniczym - Gabinet Weterynaryjny „RAWET” Edmund Kobacki, ul. Tomaszowska 2, 97-220
Rzeczyca;
4) Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kępa 3, prowadzonym przez
Gminę- Miasto Tomaszów Maz. - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
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Rozdział 2.
Działania mające na celu opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt
§ 3. 1. Odławianiem objęte zostaną bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Rzeczyca pozostawione bez
opieki, chore lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi. Zadanie to realizowane będzie przez firmę P.H.U.
„MADEX” Ryszard Majewski 97-217 Lubochnia, ul. Łódzka 15, na podstawie zawartej umowy.
2. W celu należytego wykonania programu i zapewnienia właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
gmina zawarła umowę z Gminą - Miasto Tomaszów Mazowiecki - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kępa
3 w Tomaszowie Mazowieckim, do którego przekazane zostaną odłowione zwierzęta.
§ 4. 1. 1.Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez obligatoryjną
sterylizację lub kastrację zwierząt, które zostaną umieszczone w Schronisku na zasadach ustalonych
z prowadzącym Schronisko.
2. Zabiegom kastracji bądź sterylizacji obligatoryjnie zostaną poddane wszystkie odłowione psy
z wyjątkiem tych zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania w/w zabiegów z uwagi na zły
stan zdrowia lub wiek.
3. Kastracje i sterylizacje zwierząt odłowionych przeznaczonych do adopcji wykonywał będzie Gabinet
Weterynaryjny „RAWET” Edmund Kobacki, u. Tomaszowska 2 , 97-220 Rzeczyca.
4. Gmina Rzeczyca zapewnia usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rzeczyca.
Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane będą przez lekarza weterynarii Pana Edmunda Kobackiego
z Gabinetu Weterynaryjnego „RAWET”, na podstawie zawartej umowy.
§ 5. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizować będzie Gabinet Weterynaryjny „RAWET” Edmund Kobacki, 97-220
Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 na podstawie zawartej umowy.
2. Gospodarstwem rolnym, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich będzie gospodarstwo rolne
Pana Grzegorza Zarychta zam. Roszkowa Wola 40 gm. Rzeczyca.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie
§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi przez Gminę Rzeczyca polegać będzie na:
1) dokarmianiu wolno żyjących kotów;
2) zapewnieniu opieki weterynaryjnej chorym kotom;
3) zakupie i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów;
4) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
5) udzielaniu pomocy organizacjom pozarządowym, których celem statutowym jest ochrona zwierząt poprzez
realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi;
6) poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt.
Rozdział 4.
Poszukiwanie właścicieli i edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
§ 7. 1. Gmina będzie poszukiwała właścicieli dla bezdomnych zwierząt lub zwierząt odebranych
właścicielom poprzez:
1) rozpowszechnianie wśród mieszkańców gminy, informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji
w lokalnej gazecie wydawanej przez Urząd Gminy oraz na portalach internetowych,
2) współdziałanie w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt z:
a) Gminą –Miasto Tomaszów Mazowiecki- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim,
b) organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,

Id: DBD7B2BC-982D-40A1-AAB9-06C31641FEE4. Podpisany

Strona 2

3) działania
edukacyjne
m.in.
w zakresie
humanitarnego
traktowania
zwierząt,
opieki
i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia oraz propagowania sterylizacji i kastracji,
a także adopcji zwierząt bezdomnych.
2. Gmina prowadzić będzie akcje edukacyjne zachęcające do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami.
Informacje dot. prowadzonych akcji edukacyjnych umieszczone będą na portalach internetowych Gminy
Rzeczyca oraz w gazetce lokalnej.
Rozdział 5.
Finansowanie programu
§ 8. .1. Koszty realizacji zadań wymienionych w rozdziale 2 ponosi Gmina Rzeczyca.
1. Na realizację Programu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałaniu ich bezdomności,
Gmina Rzeczyca w budżecie na rok 2020 zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 65.000,00 zł, (słownie
: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100
2. Planuje się wydatkować środki wymienione w pkt. 2 na następujące działania:

Lp

Nazwa zadania

Zakup materiałów i narzędzi
1.
Zakup karmy dla wolno żyjących kotów

Klasyfikacja
budżetowa

kwota

900 90095 4210 p. 77
500,00

Zakup usług pozostałych
900 90095 4300 p. 77
2.
Odławianie bezdomnych zwierząt
3.
Umieszczenie odłowionych zwierząt w schronisku w 2020 r.

30.000,00
7.200,00

4.

Za umieszczenie odłowionych zwierząt w schronisku w 2019 r.

2.400,00

4.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, które
uczestniczyły w zdarzeniach drogowych, sprawowanie opieki nad zwierzętami
odłowionymi wymagającymi opieki weterynaryjnej, kastracje / sterylizację i 5.972,40
leczenie odłowionych zwierząt, usypianie ślepych miotów.
Przekazywanie odłowionych psów do adopcji
18.600,00
Inne wydatki związane z realizacją programu opieki nad bezdomnymi
327,60
zwierzętami w Gminie Rzeczyca

5.
6.

Razem środki przeznaczone na realizację programu

65.000,00

3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, odbywało się będzie
poprzez świadczenie usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Id: DBD7B2BC-982D-40A1-AAB9-06C31641FEE4. Podpisany

Strona 3

