UCHWAŁA NR XXXIV/237/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok.
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2017r.poz..1840 z późn. zm)
oraz art. 18 ust 8 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r.poz. 1875 z późn.
zm.), Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Nowy Korczyn w 2018r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowy Korczyn
Kazimiera Gołdyn

Uzasadnienie
Zgodnie z art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r(Dz.U.2017r.poz..1840) Rada Gminy
zobowiązana jest do przyjęcia w drodze uchwały corocznie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym został opracowany program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn,
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku- Zdroju oraz przez zarządców obwodów łowieckich działających na
terenie Gminy Nowy Korczyn.

Załącznik do uchwały
nr XXXIV/237/2018
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 26 lutego 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok.
Rozdział I

CEL PROGRAMU
Podstawa prawna do działań Gminy:
 Ustawa z dn. 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r,poz. 1875 z późn. zm.)
 Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017r., poz. 1840)
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.26.08.1998 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753)
 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 04.01.2008 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt. (Dz.U. z 2008 Nr 11,
poz.67 )
 Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r
poz.1289 z późń. zm )
§1
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Zadanie to będzie realizowane poprzez:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki
2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
3. Zwiększenie liczby adopcji zwierząt bezdomnych
4. Edukację mieszkańców na temat humanitarnego traktowania zwierząt i obowiązków
spoczywających na właścicielach psów i kotów,
5. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Rozdział II
REALIZACJA ZADAŃ
§2
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowy Korczyn realizują:
1. Schronisko ,,BAROS''- Maciej Glijer ul. Berezów 76D,26-130 Suchedniów poprzez przyjęcie
do Schroniska uprzednio wyłapanych bezdomnych zwierząt.
2. Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich
3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi.
§3
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1. Wójt Gminy poprzez:
a. Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących,
b. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych lub przedstawiciela Urzędu,
c. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad
kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w prawach kotów wolno żyjących.
§4
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowy Korczyn realizują:
1. Schronisko „BAROS”- Maciej Glijer ul. Berezów 76D, 26-130 Suchedniów, tel. 41 25 44 220
od godz. 7:00 do 15:00 oraz 515 732 363 całą dobę na podstawie zawartej umowy w tym
zakresie,oraz do Urzędu Gminy Nowy Korczyn w dni pracujące od
7:00 do 15:00 ,tel.41 2345434, całodobowo 690 531 051.
2. Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie
odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt.
Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do
Schroniska po wcześniejszym uzgodnieniu z tym podmiotem.
§5
Obligatoryjną sterylizacją albo kastrację realizują:
1. Schronisko poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciw wskazania do wykonania tych
zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek,

2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Nowy
Korczyn,
3. Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji,
§6
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić
im należyte warunki bytowania,
2. Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji
zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Korczyn oraz na stronie internetowej
www.nowykorczyn.pl
3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenia akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§7
Usypiania ślepych miotów zwierząt realizują:
1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych
miotów,
2. Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.
§8
Zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy Nowy Korczyn właścicielom odebrane na mocy decyzji
administracyjnej do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami zostaną umieszczone
w gospodarstwie rolnym Pana Władysława Trela zam. Strożyska 27.
§9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizują:
1. Lecznica Weterynaryjna ul. Partyzantów 16, Nowy Korczyn poprzez zapewnienie dyżuru
lekarza weterynarii, wykonywanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia
telefonicznego pod numer 41 377 10 85 lub 604381620 całą dobę.
2. Wójt Gminy poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki
weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy
Nowy Korczyn.

Rozdział III
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 10
Wójt Gminy Nowy Korczyn w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi Gminy Nowy Korczyn oraz organizacjami pozarządowymi 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 IV
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 11
Środki finansowe na realizację postanowień programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy
Nowy Korczyn w wysokości 12 000 złotych.
§ 12
1. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu będzie się
odbywało w sposób celowy i oszczędny.
2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu wydatkowane będą m.in. .na
usługi zgodnie z podpisanymi umowami w tym usługi weterynaryjne, odławianie bezdomnych
zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku.

