
UCHWAŁA NR XXXIII/270/2017
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Suszec na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 856 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Suszec na rok 2017.

§ 2. 

1. W celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Gmina Suszec  zobowiązuje się do zapewnienia im miejsca 
w schronisku dla zwierząt.

2. Przedsiębiorca wykonujący odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suszec, zwany dalej 
odławiającym, musi posiadać podpisaną umowę na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z prowadzącym 
schronisko dla zwierząt, zwane dalej schroniskiem, które zapewnia opiekę weterynaryjną.

3. W roku 2017 bezdomne zwierzęta przewożone będą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu-
Zdroju przy ul. Norwida 50, prowadzonego przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju. Realizacją 
odławiania, transportu i lokowania  bezdomnych zwierząt w schronisku będzie się zajmował przedsiębiorca 
prowadzący działalność pod firmą Niżnik Marek „RAPIDO” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Turystyczna 
47/39, Regon 241605950.

4. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt, a bezdomne lub 
odebrane właścicielowi zwierzęta gospodarskie umieszczone zostaną  w gospodarstwie rolnym, o którym mowa 
w § 3 ust. 2.

5. Używane przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia 
i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

6. Po ulokowaniu  bezdomnego zwierzęcia w schronisku dla zwierząt, ma ono obowiązek poddać je 
obowiązkowej sterylizacji albo kastracji gdy będzie na to pozwalała ich kondycja zdrowotna i wiek oraz prowadzi 
ono usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych.

7. Odławiający bezdomne zwierzęta oraz schronisko dla zwierząt mają obowiązek udzielania poszukującym 
zaginionych zwierząt, informacji o zwierzętach przekazanych do schroniska,

§ 3. 

1. Dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz czasowo odebranym właścicielom decyzją Wójta Gminy 
Suszec, zapewnione zostanie miejsce w gospodarstwie rolnym, zwanym dalej gospodarstwem.

2. Gospodarstwem realizującym zadanie, o którym mowa w ust 1, jest gospodarstwo  położone w Kryrach przy 
ul. Franciszka Klimy 28.

§ 4. 

Lekarz weterynarii, zwany dalej lekarzem, prowadzący działalność pod firmą Przychodnia Weterynaryjna Św. 
Franciszka lek. wet. Tomasz Smołka w Rudziczce przy ul. Pszczyńskiej 13, zapewnia:
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1) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem   zwierząt,

2) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych nie ulokowanych w schronisku  dla zwierząt.

§ 5. 

Poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) odławiający i schronisko dla zwierząt poprzez  działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli, 
oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte 
warunki bytowania,

2) pracownicy Urzędu Gminy Suszec poprzez umieszczanie ogłoszeń o możliwości adopcji zwierząt na  stronie 
internetowej gminy.

§ 6. 

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizują pracownicy Urzędu Gminy Suszec poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń o wolno żyjących kotach,

2) zakup karmy i dokarmianie wolno żyjących kotów,

3) ocenę stanu zdrowia wolno żyjących kotów we współpracy z lekarzem weterynarii, o którym mowa w § 4,

4) zapewnienie leczenia chorych kotów wolno żyjących przez lekarza weterynarii, o którym mowa w § 4.

§ 7. 

1. Wszelkie działania podejmowane w ramach niniejszego programu muszą być realizowane w zgodzie 
z przepisami prawa oraz zapewniać ochronę i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Gmina Suszec może podejmować  poza działaniami wskazanymi w programie,  działania zgodne 
z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, mające na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
ich bezdomności.

§ 8. 

1. Na realizację niniejszego programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 42.000,00zł. zabezpieczone 
w budżecie gminy Suszec na 2017 rok.

2. Wysokość środków zabezpieczonych na zadania wymienione w niniejszym programie jest następująca:

1) Kwota 37.000,00 zł na odławianie bezdomnych zwierząt, transport i lokowanie ich w schronisku dla zwierząt 
wraz z opieką weterynaryjną, szczepieniami, znakowaniem, sterylizacją lub kastracją oraz usypianiem ślepych 
miotów.

2) Kwota 500,00 zł na dokarmianie kotów wolno żyjących,

3) Kwota 2.000,00 zł na opiekę i utrzymanie w gospodarstwie rolnym bezdomnych zwierząt gospodarskich.

4) Kwota 2.500,00 zł na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami, o których mowa w § 4.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą poprzez zlecenia jednostkowe podmiotom 
wymienionym w  § 2, 3 i 4, w ramach łączących gminę z tymi podmiotami umów.

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą w sposób celowy, oszczędny, zgodnie  
z budżetem Gminy Suszec z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, 
umożliwiając terminową i rzetelną realizację zadań ochrony zwierząt, w wysokości, terminach wynikających 
z zaciągniętych zobowiązań, mając na celu optymalizację  środków służących  do osiągnięcia założonych 
programem celów.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.
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§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Suszec

Andrzej Urbanek
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