Projekt
z dnia 11 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KUNICE
z dnia .................... 2021 r.
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r.,
poz. 713 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 638)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kunice w 2021 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kunice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kunice
Andrzej Ostrowski
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Kunice
z dnia....................2021 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kunice w 2021 roku
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów
wolno żyjących i zwierząt gospodarskich.
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
- gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kunice,
- wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kunice,
- urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kunice,
- schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy ul. Pogodna 3, 58 100 Świdnica,
- programie- należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2021 roku,
- lekarzu weterynarii- należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Regina Łatanowska Ziemnice ul.
Legnicka 12, 59 - 216 Kunice oraz Centrum Zdrowia Małych Zwierząt Bartosz Podczasiak ul. Ofiar
Oświęcimskich 24a, 58-100 Świdnica,
- gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo "Agromadex" Sp. z o.o. położone
w Kunicach przy ul. Gwarnej 14,
- firmie odławiającej - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy ul.
Pogodna 3, 58-100 Świdnica.
§ 2. Cele i zadania priorytetowe Programu.
1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadaniami priorytetowymi Programu są:
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
§ 3. Realizacja założonych zadań priorytetowych.
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy realizują:
- schronisko- poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową,
- gmina- poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizowane będzie poprzez:
- zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
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- podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale przedstawiciela urzędu.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt dokonywane będzie następująco:
- odławianie będzie przeprowadzane w sposób interwencyjny, po telefonicznym zgłoszeniu przez
przedstawiciela urzędu takiej konieczności firmie odławiającej,
- bezdomne zwierzęta domowe będą odławiane przez firmę odławiającą, na podstawie zawarych umów /
zleceń i przewożone do schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do lekarza weterynarii,
- bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, z którym gmina podpisała
porozumienie.
4. Usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach przeprowadza lekarz weterynarii.
5. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje:
- schronisko- poprzez obligatoryjne przeprowadzanie na koszt gminy zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i / lub wiek,
- gmina - poprzez: współpracę ze społecznymi opiekunami i skierowanie kotów wolno żyjących do lekarza
weterynarii w celu wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz promocję adopcji zwierząt i prowadzenie
działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli w wyniku umieszczania ogłoszeń o adpocji
zwierząt na tablicy ogłoszeń i na gminnej stronie internetowej.
6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
- schronisko- poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolym zapewnić im należyte warunki
bytowania,
- gmina- poprzez promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli w wyniku umieszczania ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń oraz na gminnej
stronie internetowej.
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane jest przez lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy.
8. Gmina w ramach Programu będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu:
-podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań
człowieka w stosunku do zwierząt,
- humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastarcji a także adopcji zwierząt bezdomnych,
- rozpowszechniania informacji na tablicach ogłoszeń oraz na gminnej stronie internetowej, poprzez ulotki,
plakaty a także wsparcie konkursów i zajęć edukacyjnych.
§ 4. Finansowanie programu.
1. Środki finansowe na realizację wynikających z Programu zadań w 2021 roku, zabezpieczono w budżecie
gminy w kwocie 63 500,00 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).
2. Środki będą wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim na
zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kunice miejsca w schronisku, odławianie i transport
bezdomnych zwierząt, zakup usług weterynaryjnych oraz zakup karmy dla zwierząt, w szacunkowej wysokści
określonej w poniższej tabeli:
Lp.

Zakres świadczonych usług

1.
2.
3.

Odławianie bezdomnych zwierząt
Zapewnienie miejsca w schronisku
Opieka weterynaryjna dla zwierząt rannych w wyniku zdarzeń
drogowych, sterylizacja kotów wolno żyjących, usypianie ślepych
miotów
Dokarmianie kotów wolno żyjących

4.
Razem

Wysokość środków
[zł]
20 000,00
20 000,00
20 000,00
3 500,00
63 500,00
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§ 5. Wykonawcy Programu i koordynacja.
1. Wykonawcami Programu są:
- urząd,
- schronisko,
- lekarz weterynarii,
- gospdoarstwo rolne,
- stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Kunice.
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UZASADNIENIE
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gminy. Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020r., poz.
638) rada gminy określa corocznie w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego "Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt."
Przygotowany projekt programu został poddany społecznej konsultacji, którą ogłoszono na stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Program skierowano także do zaopiniowania przez:
Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz koła łowieckie działające na
terenie Gminy Kunice. Uwag nie wniesiono.
Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa
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