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UCHWAŁA NR IV/32/2019
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Siedlisko w 2019 roku.
Na podstawie art. 11a ust. 1-2, 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Siedlisko w 2019 roku.
§ 2. Gmina Siedlisko zapewni opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt
mieszczącym się we Wróblinie Głogowskim, 67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1A, z którym Gmina Siedlisko
podpisała umowę, zwane w dalszej części Programu „Schroniskiem”.
§ 3. Koty wolno żyjące otaczane są opieką realizowaną przez Gminę Siedlisko poprzez:
1) dokarmianie kotów wolno żyjących przez Urząd Gminy w Siedlisku i Samorządowy Zakład Budżetowy
w Siedlisku, w następujących miejscach bytowania kotów wolno żyjących:
- na terenie wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kasztanowej w Siedlisku,
- innych ustalonych na bieżąco miejscach, poprzez podawanie suchej karmy nie rzadziej niż jeden raz
w tygodniu, a w okresie wiosenno-letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) współpracę z organizacjami społecznymi i społecznymi opiekunami tj. osobami, które zadeklarowały
nieodpłatne sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym przekazywanie im karmy dla kotów
wolno żyjących w granicach środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
3) przyjmowanie przez Urząd Gminy w Siedlisku zgłoszeń o miejscach bytowania kotów wolno żyjących,
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom przez lekarza weterynarii działającego na zlecenie Gminy
Siedlisko, o którym mowa w § 9 uchwały.
§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Siedlisko ma charakter stały i przeprowadzane
będzie w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu.
2. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy w Siedlisku, który zawiadamia
Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Siedlisku ul. Cmentarna 3 lub Schronisko, o potrzebie
odłowienia bezdomnego zwierzęcia.
3. Odłowione zwierzęta bezdomne podlegają przewiezieniu do Schroniska.
4. Odławianie zwierząt będzie prowadzone w sposób humanitarny, a używane przy odławianiu zwierząt
bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im
cierpienia.
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§ 5. Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w Schronisku realizuje lekarz weterynarii działający
na zlecenie Schroniska.
§ 6. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez:
1) informowania mieszkańców o zwierzętach gotowych do adopcji na stronie internetowej oraz portalach
społecznościowych,
2) współpracę z wolontariuszami w zakresie poszukiwania nowych właścicieli,
3) schronisko, które na podstawie umowy podejmować będzie działania zmierzające do pozyskiwania nowych
właścicieli dla bezdomnych zwierząt i oddania ich do adopcji gotowym zapewnić zwierzęciu odpowiednie
warunki bytowania.
2. W przypadku przekazania zwierzęcia do adopcji, na wniosek nowego właściciela, Gmina pokrywa
koszty niezbędnych szczepień oraz sterylizacji lub kastracji.
§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt znajdujących się w Schronisku realizuje lekarz weterynarii
działający na zlecenie Schroniska oraz lekarz weterynarii Rafał Chalimoniuk, ul. Kościuszki 24c, 67-100 Nowa
Sól, w stosunku do pozostałych zwierząt na terenie Gminy Siedlisko.
§ 8. Miejsce dla zwierząt gospodarskich w razie potrzeby, w szczególności zwierząt gospodarskich
odebranych tymczasowym właścicielom na mocy decyzji Wójta Gminy Siedlisko o tymczasowym odebraniu
zwierzęcia, zapewni gospodarstwo rolne przy ul. Sławskiej 19 w miejscowości Siedlisko.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizować będzie Gabinet Weterynaryjny Rafał Chalimoniuk, ul. Kościuszki 24c, 67-100 Nowa Sól, na
podstawie umowy zawartej z Gminą Siedlisko.
§ 10. Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Siedlisko w 2019 r. przeznacza się środki finansowe w wysokości 12 500,00 zł,
w tym:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
w schronisku – 8 400,00 zł;
2) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami – 500,00 zł;
3) na odławianie bezdomnych zwierząt – 600,00 zł;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 200,00 zł;
5) usypianie ślepych miotów – 300,00 zł;
6) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
– 500,00 zł;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
– 2000,00 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Chilicka

