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UCHWAŁA NR XV/87/12
RADY GMINY W BOJADŁACH
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z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy w Bojadłach uchwala, co
następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych na terenie gminy Bojadła,
w szczególności do psów i kotów w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Bojadła,
2) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, z którym gmina podpisze
umowę,
3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
4) Przytulisku - należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem,
w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt
(oczyszczalnia ścieków w Bojadłach),
5) Zwierzęta bezdomne - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,
6) Zwierzęta domowe – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza,
7) Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),
8) Opiekunie, należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem na terenie
gminy Bojadła,
9) Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2012 r .
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Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Bojadła oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Bojadła,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
4) odławianie bezdomnych zwierząt ,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
6) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów,
7) edukacja mieszkańców na temat konieczności humanitarnego traktowania zwierząt.
Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Bojadła realizowane będzie poprzez:
1) zawarcie umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w celu zapewnienia miejsc w schronisku
wszystkim zwierzętom zgubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na
skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie, zebranych z terenu Gminy Bojadła,
2) zapewnienie tymczasowego schronienia w Przytulisku, do czasu przyjęcia zwierząt do schroniska z terenu
gminy Bojadła, lub odnalezienia właściciela albo nowego opiekuna,
3) zapewnienie miejsca i opieki w gospodarstwie rolnym Pana Zbigniewa Koseskiego w miejscowości
Pyrnik 43, dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Bojadła.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zgłoszą się
do Urzędu Gminy w Bojadłach jako chętni opiekunowie,
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub
przedstawiciela Urzędu Gminy.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bojadła będą realizować:
1) pracownicy Urzędu Gminy w odniesieniu do pojedynczych sztuk,
2) podmioty posiadające wymagane przepisami warunki i środki techniczne na zlecenie Gminy Bojadła. Przed
przewiezieniem do Schroniska wyłapywane zwierzęta będą okresowo umieszczone w Przytulisku celem
odnalezienia właściciela lub nowego opiekuna. Wszystkie bezdomne zwierzęta domowe będą przewożone
do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do zakładu leczniczego, z którym Gmina Bojadła
podpisze umowę. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, o którym
mowa w § 4 pkt 3 Programu;
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania,
2) Gmina Bojadła poprzez:
a) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli, między innymi umieszczanie
ogłoszeń o adopcji na stornie internetowej Gminy Bojadła, a także na tablicy Urzędu Gminy
w Bojadłach,
b) promocję adopcji zwierząt ze schroniska.
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§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt poprzez:
1) Zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej
zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Bojadła,
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997 r. realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) Gmina Bojadła poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt.
Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 10. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, poprzez:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizację i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia lub wiek,
2) Gmina Bojadła poprzez:
a) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji
i kastracji,
b) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod
tymczasową opieką Gminy przed przekazaniem ich nowym właścicielom.
Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 11. Urząd Gminy Bojadła w ramach Programu prowadzić będzie we współpracy z sołtysami,
organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców
w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie
obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt m.in. poprzez ulotki, plakaty,
rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu, w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji
zwierząt.
Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Bojadła oraz innych
funduszy.
2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu będą wydatkowane poprzez:
1) zawieranie umów na świadczenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
2) zlecenie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
3. W budżecie gminy Bojadła na rok 2012 zaplanuje się kwotę w wysokości 3000,00 zł w celu realizacji
programu.
Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Szwajkowska

