DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 11 kwietnia 2019
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1172

Data: 11.04.2019 15:00:52

UCHWAŁA NR VI/49/19
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2019 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 122) po zasięgnięciu opinii: Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Gorzowie Wlkp., Fundacji Ochrony Praw Zwierząt „Anakonda” w Gorzowie Wlkp., Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS” w Gorzowie Wlkp., Koła Łowieckiego Knieja-Lubociesz
w Lipach, Koła Łowieckiego „WILK” w Różankach, Koła Łowieckiego „Leśnik” w Kłodawie, Koła
Łowieckiego Nr 423 „Orzeł” w Santocku, Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kłodawa w 2019 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Kłodawa
Andrzej Stanisław Korona
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Załącznik
do uchwały Nr VI/49/19
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 27 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kłodawa w 2019 roku
§ 1. 1. Program określa wytyczne dotyczące zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zapobiegania
bezdomności zwierząt oraz wskazuje jednostki realizujące program.
2. Program ma zastosowanie do wszystkim zwierząt domowych w szczególności psów, kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich – bezdomnych, zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach
drogowych w tym zwierząt łownych, gatunków objętych ochroną gatunkową, ślepych miotów zwierząt
domowych oraz zwierząt odebranych właścicielowi na podstawie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt.
§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o:
- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 122),
- Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kłodawa,
- urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kłodawa,
- straży – należy przez to rozumieć Straż Gminną,
- opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem na terenie
Gminy Kłodawa.
§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta domowe, na zlecenie (pisemne lub ustne) pracowników urzędu, Policji lub
Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej będą wyłapywane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Choszcznie zgodnie z umową podpisaną z konsorcjum firm w skład którego wchodzą:
- Zenon Jażdżewski, prowadzący działalność pod firmą VET-ZOO Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski,
ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, NIP 7631001774 – LIDER,
- Grzegorz Smykalla, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA SERVICE & DISTRIBUTION
GRZEGORZ SMYKALLA DALIBORN.EU PAMIĘTAJOMNIE.PL ZNICZPAMIĘCI.PL, ul. Palucha 4,
60-469 Poznań,
- Fundacja Zawsze Razem, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, NIP 7632139090, nr KRS
0000728359.
2. Do obowiązków właścicieli schroniska należy:
- przyjmowanie całodobowo zwierząt do schroniska,
- przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny przyjętego zwierzęcia do schroniska,
- założenie w dniu przyjęcia zwierzęcia do schroniska karty ewidencyjnej, w której umieszczona będzie jego
fotografia, nr ewidencyjny, nr chipu – jeżeli zwierzę posiada, datę kwarantanny, jego opis (wiek zwierzęcia,
uwagi co do stanu zdrowia zwierzęcia w dniu przyjęcia);
- przesłanie do urzędu kopii karty, o której mowa powyżej w terminie 7 dni roboczych od dnia przyjęcia
zwierzęcia do schroniska, drogą mailową (karta winna być na bieżąco uzupełniana o wykonane zabiegi
weterynaryjne),
- przesłanie w terminie siedmiu dni licząc od dnia adopcji, zabiegu, padnięcia bądź eutanazji zwierzęcia, kopi
karty w formie skanu do urzędu,
- dostarczenie do urzędu, kopii wszystkich umów adopcyjnych, zawierających m. in. dane osoby adoptującej
tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail adoptującej dane zwierzę – jeżeli jest
dostępny;
3. Schronisko wykonuje następujące czynności:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–3–

Poz. 1172

- po przyjęciu oznacza psa mikro chipem i wprowadza dane w ogólnopolskiej bazie (safe Animals,
identyfikacja.pl) oraz zobowiązane jest do aktualizacji danych osób adoptujących dane zwierzę w terminie
7 dni licząc od dnia adopcji,
- schronisko zobowiązane jest do wypełniania obowiązku informacyjnego w odniesieniu do zwierząt,
polegającego na umieszczaniu i aktualizowaniu na swojej stronie internetowej listy wszystkich
dostarczonych z terenu gminy psów wraz ze zdjęciami i podstawowymi informacjami w celu umożliwienia
zdalnej identyfikacji zagubionych zwierząt przez ich właścicieli oraz ułatwieniu procesu adopcji,
- schronisko zobowiązane jest do obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt dostarczonych z terenu gminy
niezwłocznie po przebytej czternastodniowej kwarantannie (z wyjątkiem zwierząt, co do których
przeprowadzenie takiego zabiegu może zagrażać ich zdrowiu lub życiu), a w przypadku zwierząt zbyt
młodych zawarcie odpowiedniej klauzuli w umowie adopcyjnej, w której mowa będzie o konieczności
poddania danego zwierzęcia temu zabiegowi,
- schronisko zobowiązane jest do uzyskania pisemnej zgody osoby adoptującej na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w umowie adopcyjnej pomiędzy schroniskiem, a nowym właścicielem,
- schronisko raz w miesiącu prześle na adres e-mail w formie raportu informacje o stanie zwierząt oddanych
przez Gminę Kłodawa uwzględniając adopcje, zgony,eutanazje, ucieczki zwierząt ze schroniska oraz ilość
wszystkich zwierząt przebywających w schronisku,
- w przypadku ucieczki zwierzęcia, schroniska niezwłocznie informuje o tym fakcie urząd i zobowiązane jest
do fizycznego poszukiwania zagubionego zwierzęcia oraz umieszczenia stosownej informacji na stronach
internetowych,
- schronisko zobowiązane jest do dostarczenia kopii protokołów padnięć i eutanazji zwierząt (drogą mailową)
z dokładnym opisem dotyczącym zgonu w terminie 7 dni licząc od dnia śmierci danego zwierzęcia.
4. Gmina zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli jakości wykonywanych usług przez
schronisko w tym wglądu w pełną dokumentację dotyczącą zwierząt dostarczonych z terenu Gminy Kłodawa
w godzinach pracy schroniska.
5. Miejsca dla zwierząt gospodarskich zapewnione zostają przez gospodarstwo rolne położone przy
|ul. Wojcieszyckiej 3, 66-415 Kłodawa.
§ 4. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje się poprzez współpracę gminy z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt takimi jak: Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals” w Gorzowie Wlkp., Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
w Gorzowie Wlkp. Organizacje te pomagają w leczeniu, zwalczaniu pasożytów i sterylizacji wolno żyjących
kotów. Dokarmiania wolnożyjących kotów dokonują społeczni opiekunowie kotów w liczbie:
- Kłodawa - 4 opiekunów,
- Lipy – 1 opiekun,
- Rybakowo – 1 opiekun,
- Mironice – 1 opiekun,
- Łośno – 1 opiekun.
Społeczni opiekunowie, dokarmiają wolnożyjące koty przez okres całego roku, a karmę na ten cel
przekazuje Gmina.
§ 5. 1. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach od mieszkańców Gminy, Policji, TOZ Gorzów, Animals
Gorzów Wlkp. przyjmuje Urząd Gminy Kłodawa oraz Straż Gminna, w godzinach pracy urzędu pod
nr tel. 95-7216-661, w pozostałych godzinach pod numerami telefonów 504-185-404 i 530-015-106.
Wyłapywania zwierząt dokonywać będą służby schroniska w przeciągu maksimum 6 godzin od zgłoszenia.
2. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Choszcznie.
3. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego położonego przy
ul. Wojcieszyckiej 3, w Kłodawie.
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§ 6. 1. Sterylizacja i kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt jest
prowadzona przez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają:
- zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku dla zwierząt, z uwagi na możliwość zgłoszenia
się właściciela lub opiekuna;
- zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez schronisko dla zwierząt
bezdomnych przy pomocy urzędu oraz organizacji działających na terenie gminy, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.. Na stronie internetowej gminy www.klodawa.pl będą umieszczane informacje
o zwierzętach gotowych do adopcji. Również podczas gminnych imprez masowych będą propagowane
informacje o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt.
§ 8. Usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów z terenu Gminy Kłodawa wykonywane będzie przez
lekarzy weterynarii firmy USŁUGI WETERYNARYJNE A. Goniuch-Pińczak, M. Pińczak, S. Part Lek.-Wet.
ul. Okólna 27A, 66-400 Gorzów Wlkp.
§ 9. Zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt z terenu gminy realizowane będzie poprzez lekarzy weterynarii firmy, USŁUGI WETERYNARYJNE
A. Goniuch-Pińczak, M. Pińczak, S. Part Lek.-Wet. ul. Okólna 27A, 66-400 Gorzów Wlkp. Zwierzęta domowe
po zaopatrzeniu i ewentualnej hospitalizacji będą przekazane do schroniska, o ile wcześniej nie zgłosi się
właściciel zwierzęcia. Wolno żyjące koty po wyleczeniu będą wypuszczone w okolicach gdzie przebywały,
bądź w okolice gdzie działają społeczni opiekunowie. W przypadku zwierząt łownych Gmina będzie
współpracowała z kołami myśliwskimi działającymi na danym terenie tz. z Kołem łowieckim „Leśnik”
w Kłodawie, Kołem łowieckim „Orzeł” w Santocku, Kołem łowieckim „Knieja-Lubociesz” w Lipach, Kołem
łowieckim „Wilk” w Różankach.
Zgłoszenia odnośnie zdarzeń przyjmowane będą w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów:
- 95-7216-661, 95-7216-660 w godzinach 7.30 – 15.30
- 504-185-404 (Straż Gminna) i 530-015-106 (Kierownik Referatu) - całodobowo.
§ 10. Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami odbywać się będzie
m in. poprzez zapraszanie na uroczystości gminne organizacji społecznych działających na terenie gminy,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, aby prowadziły edukację mieszkańców odnośnie
zapobiegania bezdomności zwierząt.
§ 11. 1. Na działania związane z realizacją Programu planuje się w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 r.
kwotę 40 300,00 zł (czterdzieści tysięcy trzysta złotych), z przeznaczeniem:
a) na utrzymanie zwierząt w schronisku przeznacza się łącznie kwotę - 25 300,00 zł. w tym:
·na przyjęcia zwierząt do schroniska przeznacza się 600,00 zł (45,20 zł od zwierzęcia - opłata obejmuje
wymagane szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne);
·na kastrację, sterylizację przeznacza się 2000,00 zł.;
·na pobyt zwierząt w schronisku przeznacza się 18500,00 zł - stawka pobytu jednego zwierzęcia wynosi
9,88 zł/dobę;
·na usypianie ślepych miotów przeznacza się 300,00 zł.;
·na ewentualne leczenie i wynikające z potrzeb, szczepienia zwierząt w schronisku przeznacza się
3900,00 zł.
b) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 5 000,00 zł;
c) opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 3 000,00 zł;
d) usypianie ślepych miotów zwierząt domowych oraz wolno żyjących kotów – 500,00 zł;
e) sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących oraz zwierząt właścicieli, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej – 4 000,00 zł;
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f) środki na opłacenie pobytu zwierząt gospodarskich – 2500,00 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, poprzedzonych
zawarciem stosownych umów cywilno-prawnych, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986), zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

