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Poz. 1602
UCHWAŁA NR XXXVI/213/2018
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2018.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523.) Rada
Gminy w Tymbarku uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Tymbark na rok 2018” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do nin. uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/2018
Rady Gminy Tymbark
z dnia 14 lutego 2018 r. Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Tymbark na rok 2018.
WPROWADZENIE
1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Tymbark, uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tymbark, zwanego dalej
Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840.).
2. Program opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tymbark, ma zastosowanie
w stosunku do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich.
3. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych
zwierząt jest największa.
a) bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami tego stanu jest:
b) niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt;
c) porzucanie zwierząt przez właścicieli i opiekunów;
d) ucieczki zwierząt spowodowane niewłaściwym ich traktowaniem oraz zabezpieczeniem terenu, na którym
przebywają;
e) łatwość pozyskania zwierząt;
f) panujące okresowe mody na dane rasy zwierząt;
g) niska świadomość społeczna w zakresie metod zapobiegania
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów;

bezdomności, ze szczególnym

h) brak ustawowego obowiązku znakowania i rejestrowania zwierząt;
i) brak ogólnokrajowego systemu rejestru znakowanych zwierząt.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
a) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Tymbarku, jednostkę organizacyjną, przy pomocy,
której Wójt Gminy Tymbark wykonuje zadania;
b) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt PLAMA Jan Michalski 32-222
Racławice 91, z którym została podpisana umowa na przyjęcie tych zwierząt;
c) Policji - należy przez to rozumieć Komisariat Policji w Tymbarku zs. w Zawadce;
d) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu
człowieka, w stanie dzikim;
e) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie gminy Tymbark w 2018 roku.
§ 2.
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Tymbark.
2. Realizatorami Programu są:
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a) Wójt Gminy Tymbark,
b) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym została podpisana umowa o przyjęciu zwierząt bezdomnych,
c) Komisariat policji,
d) Organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem Gminy
w Tymbarku.
Rozdział 2.
Cel i zadania Programu
§ 3.
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Tymbark oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe to:
a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Tymbark;
b) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
c) odławianie bezdomnych zwierząt (zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszy sposób postępowania
z nimi określa odrębna Uchwała Rady Gminy Tymbark);
d) ograniczanie ilości bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację
w szczególności psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów;
e) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt na terenie gminy Tymbark;
g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
h) edukacja mieszkańców gminy Tymbark w zakresie opieki nad zwierzętami
i odpowiedzialności za utrzymywane zwierzęta.
Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami
§ 4.
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Tymbark realizują:
a) Wójt Gminy Tymbark poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt;
b) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do schroniska;
c) Lecznica Weterynarii, z którą została podpisana umowa na realizację zadań w ramach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
d) Organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 5.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1. Wójt Gminy Tymbark realizując Program:
a) zakup karmy, gdy nastąpi taka potrzeba dla kotów wolno żyjących;
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b) wydawanie skierowań na leczenie kotów wolno żyjących, w ramach zawartej umowy
z Lecznicą Weterynarii;
c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
2. Organizacje społeczne poprzez realizacje zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno
żyjącymi oraz podejmowania interwencji, w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 6.
Poszukiwanie właścicieli i nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko PLAMA Jan Michalski 32-222 Racławice 91, z którym została podpisana umowa na
przyjmowanie bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowe,
2) Pracownik sprawujący w imieniu Wójta Gminy Tymbark opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, poprzez
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli:
a) umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Tymbarku oraz tablicach informacyjnych;
b) umieszczanie informacji o wyłapanych zwierzętach, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku
oraz tablicach informacyjnych,
3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 7.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Tymbark realizują:
1. Podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt lub podmiot prowadzący działalność
z zakresu wyłapywania z wymaganymi uprawnieniami do odłowu zwierząt bezdomnych. Bezdomne zwierzęta
domowe są przewożone do schroniska a przypadku zwierząt rannych do Gabinetu Weterynarii, z którym
umowę podpisał Wójt Gminy Tymbark. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przemieszczane są do wskazanego
gospodarstwa rolnego,
2. Organizacje społeczne, które mają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt
domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub
przekazywane są do schroniska, z którym Wójt Gminy Tymbark zawarł umowę, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Dyrekcją Schroniska o możliwości przyjęcia zwierzęcia.
§ 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt na terenie gminy Tymbark realizuje Wójt Gminy Tymbark poprzez zawarcie umowy
z Lecznicą Weterynaryjną s.c. Stanisław i Jarosław Stożek ul. Piłsudskiego 27, 34-600 Limanowa w zakresie
opieki weterynaryjnej, udzielanej chorym zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym oraz w wypadkach
drogowych
z udziałem zwierząt na terenie gminy Tymbark.
§ 9.
1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997 roku realizują:
1) Schronisko, z którym została podpisana umowa o przyjmowaniu zwierząt bezdomnych poprzez
dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
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2) Gabinet Weterynarii, z którym została podpisana umowa na zapewnienie opieki całodobowej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi
oraz usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących;
3) Wójt Gminy poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących, wyłącznie z terenu
gminy Tymbark, na poniższych zasadach:
a) zawiera umowę z placówką leczniczą dla zwierząt na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów
kotów wolno żyjących;
b) dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto placówki leczniczej dla zwierząt, na podstawie
dokumentów zawierających: fakturę lub rachunek oraz opis wykonanego zabiegu, wystawiony przez
placówkę leczniczą dla zwierząt.
2. Sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących na terenie gminy Tymbark we współpracy
z mieszkańcami i opiekunami. Niniejsza współpraca będzie polegać na dostarczeniu zwierząt przez
mieszkańców, opiekunów do Gabinetu Weterynarii, z którym Wójt Gminy Tymbark zawarł umowę na
dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji. Po przeprowadzonym zabiegu zwierzęta niezwłocznie wrócą
do swoich naturalnych środowisk.
3. Sterylizację albo kastrację psów i kotów tylko z terenu gminy Tymbark we współpracy
z mieszkańcami i opiekunami. Współpraca będzie polegać na dostarczeniu zwierząt przez właścicieli,
opiekunów do Gabinetu Weterynarii, z którym Wójt Gminy Tymbark zawarł umowę na dokonywanie
zabiegów kastracji lub sterylizacji.
Rozdział 4.
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt
§ 10.
1. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.
2. Za poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych, schronisko, z którym została zawarta umowa
o przyjmowaniu zwierząt.
3. Gmina Tymbark będzie prowadzić poszukiwania właścicieli i nowych właścicieli dla bezdomnych lub
zaginionych zwierząt domowych poprzez stworzenie na stronie internetowej urzędu bazy danych,
o zwierzętach bezdomnych i zaginionych.
4. Gmina Tymbark będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta
domowe oraz zachęcające do zaopiekowania się bezdomnym zwierzęciem.
Rozdział 5.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 11.
1. Wójt Gminy Tymbark zawarł wstępną umowę z Małgorzatą Rybka zam. Zamieście, właścicielem
gospodarstwa rolnego, który posiada zabudowania gospodarcze, na terenie gminy Tymbark, w którym znajdują
się rezerwy do przyjęcia zwierząt gospodarskich.
2. Dla oceny stanu zdrowia i kondycji zwierząt będzie umożliwiony, nieograniczony dostęp służb
weterynaryjnych, w celu leczenia ewentualnych chorób u przejętego zwierzęcia oraz zapobiegania
rozprzestrzenianiu się chorób na stado właściciela przyjmującego zwierzę.
3. Osoba spełniająca wymogi przyjęcia zwierząt gospodarskich zapewni (za ustaloną
w umowie odpłatnością) bazę bytową i żywieniową dla tych zwierząt do czasu prawnego rozwiązania
sprawy przejętych zwierząt.
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Rozdział 6.
Edukacja mieszkańców
§ 12.
Urząd Gminy w Tymbarku w ramach Programu będzie prowadził we współpracy
z organizacjami społecznymi, działania edukacyjne, w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania zwierząt
domowych, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 7.
Finansowanie programu
§ 13.
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu, w wysokości 6.000 zł słownie (sześć
tysięcy złotych) zabezpieczone są w budżecie gminy Tymbark.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań wynikających z Programu.
3. Świadczenie usług i dostaw odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

