Projekt
z dnia 8 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY DZWOLA
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii:
1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim;
2) Koła Łowieckiego nr 42 „Janowskie Bory”;
3) Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór”
4) Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” Zdziłowice, Rada Gminy Dzwola uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na 2022 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzwola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Dzwola
Urszula Kaproń
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Dzwola
z dnia....................2022 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Dzwola na 2022 rok

Rozdział 1.
Cel i zadania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dzwola
§ 1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt;
2) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Dzwola;
4) edukacja mieszkańców Gminy Dzwola w zakresie opieki nad zwierzętami i zapobiegania ich
bezdomności.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Dzwola.
2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Dzwola, za pośrednictwem stanowiska ds. obronnych, zarządzania kryzysowego
i gospodarki komunalnej;
2) Schronisko dla zwierząt, przez które należy rozumieć Schronisko dla zwierząt „BAROS” z/s
w Suchedniowie przy ul. Berezów 76d, prowadzonym przez Pana Macieja Glijera;
3) Gabinet weterynaryjny prowadzony przez lekarza weterynarii
w miejscowości Lipiny Górne – Lewki nr 72, 23-423 Potok Górny;

Panią

Annę

Smyk

4) Przychodnia Weterynaryjna Animal Care Małgorzata Kamińska-Tomusiak, ul. Wesoła 29,
23-300 Janów Lubelski.
3. Zdarzenia z udziałem zwierząt należy zgłaszać:
1) w godzinach pracy Urzędu
2) po godzinach pracy

15 87 52 215;
798 720 013.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt
§ 3. 1. Umieszczenie bezdomnych zwierząt następuje w Schronisku dla zwierząt „BAROS”
z/s w Suchedniowie przy ul. Berezów 76d.
2. Umieszczenie bezdomnych zwierząt będzie się odbywało na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Gminą Dzwola a Schroniskiem, o którym mowa § 2 ust. 2 pkt 2.
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Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 4. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje się poprzez:
1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w przypadku zagrożenia życia
i zdrowia mieszkańców Gminy;
2) zapewnienie, w miarę możliwości, dokarmiania kotów wolno żyjących (zakup i wydawanie
karmy społecznym opiekunom – karmicielom kotów, tj. osobom, które zobowiążą się
do dokarmiania kotów);
3) sterylizację kocic dziko żyjących.
2. Za sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie jest odpowiada
stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt nie ma charakteru stałego i odbywa się w zależności
od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne.
2. Odławianiem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające
życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
§ 6. 1. W przypadkach pojawienia się bezdomnego zwierzęcia na terenie Gminy Dzwola należy
powiadomić o tym Urząd Gminy Dzwola:
1) telefonicznie pod nr tel. 15 875 22 15;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ugdzwola@mbnet.pl
komunalne@dzwola.eu ;

lub

3) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Dzwola dostępnej
na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl;
4) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168,
23-304 Dzwola;
5) osobiście w Urzędzie Gminy Dzwola.
2. Podstawowe informacje, które należałoby przekazać podczas zgłaszania tego faktu to miejsce
pojawienia się zwierzęcia, jego wielkość oraz wskazać osobę (wraz z nr telefonu), która pomogłaby
w zlokalizowaniu zwierzęcia podczas jego wyłapywania. Zgłoszenie takie zostanie przyjęte przez
pracownika Urzędu. W pierwszej kolejności Gmina zleca Schronisku wykonanie usługi odłowienia
zwierzęcia i przekazuje je do Schroniska.
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego
sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla ich życia
i zdrowia.
2. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
3. Koszty odławiania i umieszczania zwierząt bezdomnych w schronisku pokrywane będą
w całości z budżetu Gminy Dzwola.
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Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 8. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację na zasadach
ze Schroniskiem dla zwierząt „BAROS” z/s w Suchedniowie przy ul. Berezów 76d.

ustalonych

§ 9. 1. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza
weterynarii.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od daty
odłowienia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta
przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje się poprzez:
1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym,
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie Gminy Dzwola, w tym przez umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji
zwierząt na stronie internetowej Gminy Dzwola;
3) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
zwierząt.
Rozdział 7.
Usypanie ślepych miotów
§ 11. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii
w Gabinecie Weterynaryjnym w Lipinach Górnych – Lewki 72, 23-423 Potok Górny, z którym
Gmina Dzwola ma zawartą stosowną umowę.
2. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania
ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich.
§ 12. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz w przypadku,
gdy dojdzie do odebrania zwierzęcia gospodarskiego dotychczasowemu właścicielowi,
podejmowane są działania w porozumieniu z sołtysami, zainteresowanymi mieszkańcami bądź
organizacjami społecznymi zmierzające do umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie rolnym,
położonym w miejscowości Krzemień Pierwszy Nr 117, 23-304 Dzwola, które zapewni mu
należytą opiekę i utrzymanie.
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Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 13. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gminę Dzwola na podstawie umowy zawartej
z Gabinetem Weterynaryjnym w Lipinach Górnych – Lewki 72, 23-423 Potok Górny, który posiada
możliwość świadczenia usług całodobowo w ramach prowadzonej lecznicy dla zwierząt.
2. Wykonanie usługi zbiórki, wywożenia i utylizacji padłych zwierząt nieposiadających
właściciela lub zabitych w wypadkach drogowych realizuje Przedsiębiorstwo Przetwórstwa
Paszowego BACUTIL Szpetko, Szpetko, Spółka Jawna, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 18, Oddział
w Zastawiu, 24-170 Kurów.
Rozdział 10.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób
ich wydatkowania
§ 14. Powyższy program realizowany będzie
zarezerwowanych na 2022 rok.

ze

środków

budżetu

Gminy Dzwola

§ 15. 1. Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na 2022 rok, w budżecie Gminy Dzwola na rok
2022 przeznaczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100).
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane na realizację poszczególnych
zadań programu w następujący sposób oraz określonej wysokości:
1) zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom - 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści
dwa tysiące złotych 00/100);
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych);
3) odławianie bezdomnych zwierząt - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);
4) sterylizacja i kastracja zwierząt - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych);
6) usypanie ślepych miotów - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
7) zapewnienie miejsca we wskazanym gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich
- 200,00 zł (słownie: dwieście złotych);
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt - 6 400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100).
3. Środki finansowe rozdysponowane w sposób określony w ust. 2, należy wydatkować
w zależności od zaistniałych potrzeb. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość
przesunięcia przez Wójta, środków finansowych pomiędzy wymienionymi zadaniami.
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