
UCHWAŁA NR XXIV/128/2017
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 856 z późn. zm.), Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Gizałki na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lis
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Załącznik 

                                                                                                        do uchwały nr XXIV/128/2017 

Rady Gminy Gizałki 

                                                                                                                     z dnia  8 lutego 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Gizałki na rok 2017. 

 

 

 

§ 1 

Cele i zadania Programu 

 

1. Celem niniejszego Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki 

oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Gizałki, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) sterylizacja lub kastracja zwierząt, 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                 

z udziałem zwierząt, 

9) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

 

§ 2 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

 

1. Gmina Gizałki zapewnia bezdomnym zwierzętom domowym opiekę poprzez ich umieszczenie 

w schronisku prowadzonym przez Fundację „Radość Psiaka” z siedzibą w Ruścu, na 

podstawie zawartej umowy. 

2. Zwierzęta bezdomne, do czasu umieszczenia ich w schronisku, będą umieszczane w miejscu 

czasowego ich przetrzymywania (przytulisku), utworzonym przez Gminę Gizałki na terenie 

bazy Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Gizałkach. 

3. Zwierzęta gospodarskie będą miały zapewnione miejsce w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 

im. St. Walendowskiego w Nowej Wsi. 
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§ 3 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Gizałki będzie realizowana przy 

współpracy Urzędu Gminy z organizacjami społecznymi i jednostkami pomocniczymi Gminy.  

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie realizowana poprzez: 

a) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

b) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących w miejscach ich przebywania, 

c) zapewnienie opieki rannym kotom w przytulisku dla zwierząt. 

 

 

§ 4 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

1. Odławianiu będą podlegały zwierzęta bezdomne, zagubione i błąkające się po terenie gminy 

Gizałki oraz bezdomne zwierzęta domowe z wypadków samochodowych, na zgłoszenie 

mieszkańców lub służb porządkowych. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie przez osoby uprawnione za pomocą 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do odławiania zwierząt. 

3. Odłowione bezdomne zwierzęta będą przewożone do przytuliska utworzonego na terenie bazy 

Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Gizałkach, w którym będą doraźnie przetrzymywane do 

czasu przekazania ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt.  

4. Zwierzęta umieszczone w przytulisku będą miały zapewnione właściwe warunki bytowania              

i opiekę lekarsko-weterynaryjną. 

5. Odłowione zwierzęta gospodarskie będą przewożone do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 

im. St. Walendowskiego w Nowej Wsi. 

 

 

§ 5  

Sterylizacja lub kastracja zwierząt 

 

1. Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt umieszczonych w przytulisku będą wykonywane 

przez lekarza weterynarii na podstawie umowy zawartej przez Gminę Gizałki. 

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji nie będą wykonywane w przypadku zwierząt, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów. 

 

 

§ 6 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez:  

a) zamieszczanie informacji o zwierzętach oczekujących na adopcję, m.in. na stronie 

internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 

b) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli. 

2. Zwierzęta mogą być oddane do adopcji osobom zainteresowanym, które zapewnią im należyte 

warunki bytowania. 

 

 

 

 

§ 7 

Usypianie ślepych miotów 
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1. Uśpieniu mogą być poddane zwierzęta, które przyszły na świat w przytulisku. 

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii na podstawie umowy zawartej 

przez Gminę Gizałki. 

 

 

§ 8 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia  

miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. St. Walendowskiego w Nowej Wsi przyjmie i zapewni 

opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Gizałki. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi umieszczonymi we 

wskazanym gospodarstwie rolnym określa się w umowie. 

 

 

§ 9 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                         

z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii na 

podstawie zawartej umowy. 

2. Konieczność zapewnienia opieki weterynaryjnej w takich przypadkach zgłasza się do Urzędu 

Gminy Gizałki.  

 

 

 

§ 10 

Edukacja mieszkańców 

 

1. Działania edukacyjne realizowane będą we współpracy z jednostkami oświatowymi z terenu 

gminy Gizałki poprzez włączenie do programów nauczania zagadnień związanych                            

z humanitarnym traktowaniem zwierząt, kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań 

człowieka w stosunku do zwierząt oraz obowiązkami w zakresie opieki nad zwierzętami. 

2. Działania edukacyjne będą realizowane również poprzez propagowanie przez Gminę 

sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 

 

 

§ 11 

Finansowanie Programu 

 

1. Na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Gizałki 

środki finansowe w wysokości 22.200,00 zł. 

2. Środki finansowe, o których mowa w punkcie 1, przeznaczone są na zakup karmy i innych 

materiałów oraz usługi w zakresie opieki nad zwierzętami i usługi weterynaryjne. 
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