UCHWAŁA NR VIII/35/15
RADY GMINY STRZELECZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2015”
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r., poz. 5941) oraz art. 11 ust. 1 i 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r., poz. 8562) Rada Gminy w Strzeleczkach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Strzeleczki na rok 2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brygida Wiencek

1] Zmiany
2] Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 1794
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/35/15
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 26 marca 2015 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2015
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do
psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Strzeleczki.
§ 2. Celami programu są:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastracje zwierząt
w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy
Strzeleczki;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta określone w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.);
2) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta określone w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.);
3) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta określone w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.);
4) schronisku – należy przez to rozumieć schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym Gmina Strzeleczki
zawarła stosowne porozumienie;
5) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014.
§ 4. Wykonawcami Programu są:
1) Urząd Gminy Strzeleczki;
2) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
3) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Rozdział 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
§ 5. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzeleczki przez Pana Andrzeja Skóra prowadzącego
Gabinet Weterynaryjny przy ul. Kozielskej 1, 47-300 Krapkowice;
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2) przyjęcie i przetrzymywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt w Raciborzu przy ul.
Komunalnej 9, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. K Adamczyka
10;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz
w przypadku zwierząt agresywnych, przez Pana Andrzeja Skóra prowadzącego Gabinet Weterynaryjny przy ul.
Kozielskej 1, 47-300 Krapkowice;
4) sterylizację albo kastrację bezdomnych psów dostarczonych do schroniska dla zwierząt w Raciborzu przy ul.
Komunalnej 9 lub sterylizację albo kastrację kotów wolnożyjących po dostarczeniu zwierzęcia do Gabinetu
Weterynaryjnego Pana Andrzeja Skóra;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku;
6) zapewnienie miejsca u Pana Krystiana Pawliczka, zam. Pisarzowice 1B, 47-364 Strzeleczki dla zwierząt
gospodarskich, znalezionych na terenie Gminy Strzeleczki i nie posiadających właściciela;
7) dokarmianie kotów wolnożyjących;
8) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy
prawo ochrony zwierząt.
Uszczegółowienie
§ 6. 1. Zwierzęta w schronisku będą miały zapewnione właściwe warunki bytowania oraz zapewnioną opiekę
lekarsko – weterynaryjną.
2. Informacje o bezpańskich zwierzętach bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie
Gminy Strzeleczki będzie można zgłaszać pod numerem: 77 4076666, 774661984, 604171936.
3. Informacje o zwierzętach oczekujących na adopcje będą prezentowane m.in. na stronie internetowej Urzędu
Gminy Strzeleczki, jak również na łamach prasy lokalnej.
4. Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostały znalezione na terenie gminy Strzeleczki
będą przekazywane do gospodarstwa rolnego pana Krystiana Pawliczka i będą tam przebywały do momentu
znalezienia nowych właścicieli.
5. Dokarmianie kotów wolnożyjących będzie odbywało się w okresie zimy, kiedy wystąpią temperatury
ujemne. W związku z tym powstanie rejestr tzw. społecznych opiekunów kotów wolnożyjących, gdzie zawarte
będą następujące informacje: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania społecznego opiekuna wraz z dokładnym
miejscem przebywania kotów wolnożyjących dokarmianych przez opiekunów jak również ich ilość. Wpis do
rejestru odbywać się będzie na wniosek mieszkańca chcącego pełnić funkcję społecznego opiekuna.
Rozdział 3.
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 7. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1) sterylizację albo kastrację bezdomnych psów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Raciborzu przy ul. Komunalnej 9;
2) sterylizację albo kastrację kotów wolnożyjących na terenie Gminy Strzeleczki, po dostarczeniu zwierzęcia do
Gabinetu Weterynaryjnego Andrzeja Skóra, z którym Gmina Strzeleczki zawarła umowę na dokonywanie
zabiegów kastracji lub sterylizacji. Dostarczyć zwierzę na takie zabiegi może społeczny opiekun kotów
wolnożyjących wpisany do Gminnego rejestru. Po przeprowadzonym zabiegu zwierzęta wrócą do swoich
naturalnych środowisk;
3) usypianie ślepych miotów w schronisku;
4) działania zmierzające do identyfikacji psów na terenie gminy, m.in. promowanie znakowania zwierząt, jako
skutecznej metody zapobiegania utraty zwierzęcia, która umożliwia w przypadku zaginięcia szybkie ustalenie
jego właściciela;
5) poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt.
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Rozdział 4.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
§ 8. W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez zamieszczanie na stronie internetowej www.strzeleczki.pl
informacji o możliwości adopcji;
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia ilości adopcji
bezpańskich zwierząt;
3) promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2015;
4) promowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt jako metody kontrolowanego rozrodu zwierząt, a także
promowanie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.
Rozdział 5.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
§ 9. 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Strzeleczki.
2. W 2015 roku Gmina Strzeleczki zapewniła w budżecie kwotę 12.000,00 zł, w tym na:
a) przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Raciborzu przy ul. Komunalnej 9 – 7.700,00
zł,
b) wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy oraz przekazanie ich do schroniska dla zwierząt – 2.000,00
zł,
c) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku
zwierząt agresywnych - 1.000,00 zł,
d) sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów z terenu gminy - 500,00 zł,
e) zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 100,00 zł,
f) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Strzeleczki – 700,00 zł.
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