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UCHWAŁA NR XXXIII/374/2018
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2018 roku
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.), Rada Gminy Sękowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuję się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na rok 2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Wyżkiewicz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/374/2018
Rady Gminy Sękowa
z dnia 15 marca 2018 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Sękowa w 2018 roku
WPROWADZENIE
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę, "(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt
jest największa w całym kraju, jak również w Gminie Sękowa.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
niekontrolowane rozmnażanie,
porzucanie zwierząt przez właścicieli,
ucieczki zwierząt,
łatwość pozyskiwania zwierząt,
panujące mody na dane rasy zwierząt,
brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych
to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej
rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez
prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów. Koty wolno
żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu, a ich obecność
zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego
nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego
schronienia. Gmina Sękowa będzie, wspierała osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli)
poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów. Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale
2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sękowa.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sękowa ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych w tym w szczególności do psów
i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Sękowa,
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1840).

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 2438

2) Gminie, należy przez to rozumieć - Gminę Sękowa
3) Urzędzie, należy przez to rozumieć - Urząd Gminy Sękowa
4) Wójcie należy przez to rozumieć - Wójta Gminy Sękowa
5) Zwierzętach bezdomnych, - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
6) Zwierzętach domowych, - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza;
7) Zwierzętach gospodarskich, - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
8) Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć - koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
9) Schronisku, należy przez to rozumieć - Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Sękowa
ma podpisaną stosowną umowę tj. „Azyl dla psów i kotów w Tarnowie”;
10) Lecznica weterynaryjna - należy przez to rozumieć lecznicę weterynaryjną, z którą Gmina Sękowa ma
podpisaną umowę tj. Lecznica dla zwierząt ul. Tadeusza Kościuszki 44, 38-300 Gorlice;
11) Programie, należy przez to rozumieć - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2018 roku
§ 3.
Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Sękowa, za pośrednictwem pracownika odpowiedzialnego
merytorycznie, współpracujący w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej.
Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Sękowa za pośrednictwem pracownika odpowiedzialnego merytorycznie
2) schronisko
3) lecznica
4) służby porządkowe w szczególności Powiatowa Komenda Policji w Gorlicach w zakresie
egzekwowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz
o ochronie zwierząt.
5) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 4.
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
Zadania priorytetowe Programu to:
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Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów;
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Sękowa;
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym w sytuacji zagrożenia życia kotów wolno
żyjących z powodu braku pożywienia, ich dokarmianie;
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
Odławianie bezdomnych zwierząt;
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§5
1. Zapewnienie kompleksowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Sękowa realizuje
uprawniony podmiot, z którym Gmina Sękowa zawarła stosowną umowę na świadczenie usług w 2018 r. –
tj. Cieśla Daniel, lek. wet. Lecznica dla zwierząt ul. T. Kościuszki 44, 38-300 Gorlice oraz „Azyl dla psów
i kotów w Tarnowie”; ul. Komunalna 31
2. Kompleksowa opieka polega m.in. na:
a/ zapewnieniu całodobowej usługi wyłapania, transportu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im miejsca
w schronisku dla bezdomnych zwierząt jak również przekazanie zwierząt do adopcji,
b/ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
c/ ograniczenie liczby zwierząt bezdomnych poprzez dokonywanie sterylizacji i kastracji oraz doraźnego
uśmiercania ślepych miotów
§6.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie będą przekazywane do gospodarstwa rolnego Pana Konrada Krupczaka
„DANKON” .
§7.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Lecznica Weterynaryjna, Gmina,
Schronisko poprzez promocję adopcji i umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie
internetowej Urzędu.
§ 8.
W przypadku pojawienia się na terenie Gminy wolno żyjących kotów w okresie zimowym zostanie zakupiona
karma dla tych zwierząt i przeprowadzona akcja ich dokarmiania.
Rozdział 4
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§9.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę i Lecznicę Zwierząt poprzez:
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1) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska,
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na
stan zdrowia i/lub wiek;
2) wydawanie skierowań dla osób chętnych przysposobić bezdomne zwierzę na zabiegi sterylizacji,
kastracji i usypiania ślepych miotów do lecznicy weterynaryjnej;
3) prowadzenie akcji edukacyjnej zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji;
4) usypianie ślepych miotów realizuje podmiot, wymieniony w § 5 ust. 1
Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 10.
Gmina Sękowa w ramach Programu prowadzi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji
a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 11.
Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób
celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod
i środków służących osiągnięciu założonych celów na podstawie umów, których przedmiotem są usługi
związane z realizacją Programu.
§ 12.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Sękowa
na rok 2018, według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Programu.
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Załącznik nr 1
do Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sękowa
Zadania realizowane w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2018 r.

ZADANIA
utrzymanie
zwierząt
bezdomnych
w schroniskach oraz wyłapywanie
- opieka weterynaryjna
- zbieranie padłych zwierząt do utylizacji
z miejsc publicznych
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskich
- sterylizacja, kastracja i usypiane ślepych
miotów
- zakup karmy, dokarmianie, działania
informacyjno-edukacyjne
RAZEM

ŚRODKI FINANSOWE
14.500,00

2 000,00
16 500,00
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Wyżkiewicz

