Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Łukasik
dnia 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/152/17
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Głowno w 2017 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2016.446 j.t., zm. poz. 1579, 1948) oraz art. 11 ust. 1 i art.11a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j. t., zm. 856; z 2014 r. poz 1794; z 2015 r.
poz. 266; z 2016 r. poz. 1605, 1948, 2102) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Głowno w 2017 r., zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.
§ 3. Traci moc Uchwała XVIII/76/16 Rady Gminy Głowno z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt” na terenie gminy Głowno w 2016 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno
Łukasz Łukasik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/152/17
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 marca 2017 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Głowno w 2017 roku.
§ 1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym
w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Głowno.
§ 2. Celami programu są:
1) zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt,
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów,
3) edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli zwierząt domowych,
4) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Głowno.
§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Głowno.
2. Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy Głowno - Wójt Gminy Głowno,
2) podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt, wyłoniony w drodze przetargu, świadczący
usługi na podstawie umowy podpisanej z gminą - Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo
- Adopcyjne w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411 Łódź - miejsce prowadzenia
działalności - Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice, (WNI 10143402), zwany dalej „Schroniskiem
dla zwierząt”,
3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, współpracujące
z Gminą Głowno,
4) szkoły dla których Gmina Głowno jest organem prowadzącym,
5) sołtysi sołectw położonych na terenie Gminy Głowno,
6) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Głowno realizują:
1) Schronisko dla zwierząt (WNI: 10143402) poprzez:
a) odłowienie zwierzęcia i transport do miejsca 14 dniowej kwarantanny przy ul. Kosodrzewiny
56 lok. 2 w Łodzi,
b) zweryfikowanie nr chip, bądź zachipowanie zwierzęcia w przypadku braku chipa,
c) sprawowanie opieki weterynaryjnej obejmującej odpchlenie, odrobaczenie, szczepienia,
kontrolę płodności i sterylizację i kastrację.
d) umieszczenie zwierzęcia w schronisku i poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierzęcia,
2) Wójt poprzez :
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a) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich,
b) próbę ustalenia właściciela odłapanego zwierzęcia,
3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
zwierzętami bezdomnym.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wójt Gminy poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu Gminy Głowno,
c) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad
kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Głowno realizuje Schronisko dla
zwierząt (WNI 10143402), na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług w tym zakresie.
1) Odławianie bezdomnych i błąkających się zwierząt gospodarskich będzie realizowane na
podstawie umowy zawieranej z osobą posiadającą uprawnienia w zakresie stosowania środków
usypiających i do używania broni Palmera. Transport odłowionego zwierzęcia do gospodarstwa,
które zostało wyznaczone do zapewnienia opieki dla takich zwierząt gospodarskich zapewnia
Wójt Gminy Głowno.
§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizują:
1) Schronisko dla zwierząt poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do
wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,
2) Wójt Gminy Głowno poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) Wójt Gminy Głowno poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie
działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń
o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno oraz na stronie internetowej
www.gmina-glowno.pl,
3) organizacje pozarządowe współpracujące z Urzędem Gminy Głowno poprzez prowadzenie
akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują :
1) Schronisko dla zwierząt, poprzez dokonywanie przez zatrudnionego lekarza weterynarii
zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.
§ 10. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2016 roku
wskazuje się gospodarstwo Pana Wiesława Winiciorskiego położone w miejscowości Albinów
6 Gmina Głowno.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizują:
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1) Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny,
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne w Łodzi, ul. Kosodrzewiny
56 lok.2, 92-411 Łódź, miejsce prowadzenia działalności - Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice,
poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii,
2) Wójt Gminy Głowno poprzez podpisanie umowy z lek. wet. Piotrem Zielińskim - zakład
weterynaryjny w Popowie Głowieńskim.
§ 12. Gmina Głowno rozważy możliwość podjęcia w 2017 roku działań polegających na
nawiązaniu współpracy z ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt, które brały udział w zdarzeniach
drogowych, w przypadku konieczności podjęcia leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących,
oraz z podmiotem posiadającym upoważnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do
podejmowania interwencji w stosunku do zwierząt objętych ochroną.
§ 13. Wójt Gminy Głowno w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi Gminy Głowno (tj. jednostkami oświatowymi, kultury, sołtysami) oraz
z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialności
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji
i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikające z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy Głowno według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.
§ 15. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku
poz. 2164 - jednolity tekst z późniejszymi zmianami).
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/152/17
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 marca 2017 r.
Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Głowno w roku 2016,
z uwzględnieniem środków finansowych.

Lp.

1.

Jednostka
realizująca
zadanie

Środki
finansowe
łącznie

Zadania

119.231,25 zł

1) zapewnienie opieki i miejsca w schronisku
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Głowno,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
w tym ich dokarmianie,
3) sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt,
5) usypianie ślepych miotów,
6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,
8) edukacja mieszkańców Gminy.

Urząd Gminy
Głowno

768,75 zł
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Uzasadnienie
Artykuł 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 856) zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie
do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma na celu
zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Głowno a tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.
Projekt Programu zostaje przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii,
organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, dzierżawcom lub
zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Głowno.
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