
UCHWAŁA NR XIX/142/2012
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Lipnik w 2012 roku 

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. zmianami) i art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami) Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Lipnik” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

Stanisław Mazur
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Id: C14224EB-EEA1-4C03-898F-962B9C26B91C. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XIX/142/2012 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia 29 marca 2012 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na terenie 
gminy Lipnik w roku 2012. 

WPROWADZENIE 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Podstawą prawną podjęcia uchwały przez Radę Gminy w Lipniku w sprawie "Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik" 
zwanego dalej "Programem" jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Rozdział 1 

Cele i wykonawcy programu 

§ 1. 

1 . Celami programu są: 

1). Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Lipnik 

2). Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

3). Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 

4). Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego 

traktowania zwierząt 

5). Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę 

2 . Wykonawcami programu są: 

1). Gmina Lipnik 

2). Policja i Straż Pożarna, oraz Organizacje Pożytku Publicznego, Stowarzyszenia, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt, oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób 
niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, oraz nie zadający im cierpienia 

3). Nadleśnictwo Staszów 

4). Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Lipnik 

Rozdział 2 

Realizacja celów programu 

§ 2. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lipnik realizowane będzie poprzez: 

1) Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w tym zakresie, z którym gmina będzie miała zawartą stosowną umowę; 

2) Zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt, przytulisku bądź hoteliku dla zwierząt wszystkim 
zwierzętom zgubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek 
zaniedbań i innych działań określonych w Ustawie o Ochronie Zwierząt, zebranym z terenu Gminy Lipnik 
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie; 
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3) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez przedsiębiorcę za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie 
zadawał im cierpienia; 

4) Przekazywanie pod tymczasową opiekę Gminie Lipnik, zwierząt które w wyniku wypadków losowych 
a w szczególności zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, odebranych w wyniku nieprzestrzegania 
Ustawy o Ochronie Zwierząt, itp. utraciły właściciela; 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych, w szczególności w przypadkach 
zdarzeń drogowych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji a wynikających 
z realizowania zapisów Ustawy o ochronie zwierząt; 

6) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką 
Gminy Lipnik - prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości adopcji zwierząt; 

7) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie gminy Lipnik, w celu 
zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości w tym ich dokarmianie poprzez wydawanie karmy 
społecznym opiekunom ; 

8) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

9) zapewnienie opieki innym zwierzętom (egzotycznym), poprzez wskazanie miejsca ich 
przechowywania. 

§ 3. 

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez: 

1) Prowadzenie widocznych i działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy Lipnik w zakresie opieki 
nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt; 

2) Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod 
tymczasową opieką gminy (Schroniska) przed przekazaniem ich nowym właścicielom; 

3) Gmina w celu propagowania zabiegów kastracji i sterylizacji wprowadza mechanizm finansowy, 
zapewniający właścicielom psów i kotów: 

a) zawarcie umowy przez Gminę Lipnik, z zakładami leczniczymi dla zwierząt na wykonywanie 
zabiegów sterylizacji i kastracji; 

b) dofinansowanie w 40 % wysokości przeprowadzonego zabiegu w ilości max. 2 sztuki zwierząt 
rocznie; 

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele zwierząt, którzy: 

-są mieszkańcami gminy Lipnik; 

-oznakowały elektronicznie lub tatuażem zwierzę; 

-przedstawia aktualne zaświadczenie o szczepieniu p/wściekliźnie; 

-przedstawią dowód księgowy wystawiony przez zakład leczniczy na wykonaną usługę. 

4) Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich 
rozrodczości- usypianie ślepych miotów i sterylizacja na koszt gminy do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w danym roku, oraz utworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów 
kotów tzw. podwórkowych i udzielanie im wszechstronnej pomocy oraz prowadzenie edukacji w zakresie 
odpowiedzialnego dożywiania zwierząt; 

5) Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem 
natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela lub przy współudziale gminy dla osób, które złożą 
stosowne zaświadczenie o niskich dochodach, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten 
cel w danym roku; 

§ 4. 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Lipnik realizowane będą poprzez:  
- nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały Rady Gminy 
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w Lipniku o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Lipnik - edukowanie celem wyjaśnienia 
zasadności obowiązków oraz egzekwowanie w/w przepisów. 

§ 5. 

Edukacja mieszkańców Gminy Lipnik w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 
realizowana będzie poprzez: 

1).Zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia do treści 
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 
zwierząt, oraz ich prawidłowa opieką. 

2)organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy przy współudziale 
Organizacji Pozarządowych i Policji na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego 
zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia. 

3) Urząd Gminy Lipnik w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt 
bezdomnych. 

§ 6. 

Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę realizowana będzie poprzez: 

1) W przypadku Obserwacji w kierunku wścieklizny zleconej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
koszty obserwacji są pokrywane przez Inspekcję Weterynaryjną. W przypadku braku zaświadczenia 
dokonania szczepienia p/ wściekliźnie koszty pokrywa właściciel zwierzęcia. 

Rozdział 3 

Koordynacja i finansowanie Programu 

§ 7. 

Koordynatorem działań podejmowanych w ramach programu z ramienia Wójta Gminy Lipnik jest 
Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska , współpracującym ściśle w tym 
zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Policji i innymi instytucjami oraz organizacjami 
pozarządowymi. 

§ 8. 

Program realizowany będzie z funduszy Gminy Lipnik zapisanych w budżecie na rok 2012 w kwocie 
3 000,00 zł .Środki te wydatkowane będą na działalność schroniska dla zwierząt, przytuliska bądź hoteliku, 
z którym gmina będzie miała zawartą umowę, program ograniczenia bezdomności i ograniczenia populacji 
zwierząt bezdomnych realizowany przez Schronisko dla Zwierząt i wskazane Lecznice Weterynaryjne oraz 
pomoc doraźna bezdomnym zwierzętom poszkodowanym na terenie gminy Lipnik, opiekę nad wolno 
żyjącymi kotami i dokarmianie bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 9. 

Dla realizacji Projektu ograniczania bezdomności zwierząt domowych gmina może udzielać 
organizacjom społecznym, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci: 

-wsparcia finansowego; 

-udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym; 

-promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu; 

-zobowiązanie wszystkich podległych gminie jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie stosownych porozumień 
o współpracy wzajemnej. 

Id: C14224EB-EEA1-4C03-898F-962B9C26B91C. Podpisany
———————————————————————————————————————————————————————

Strona 3


	
	



