
UCHWAŁA NR ........./.........../2019
RADY GMINY LIPIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Lipie na 2019 rok"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn.zm) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1840 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, zasięgnięciu 
opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz działających na terenie gminy dzierżawców obwodów łowieckich

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lipie na 2019 rok " stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ........../......../2019

Rady Gminy Lipie 

z dnia ......................... 2019r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Lipie na 2019 rok

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej 
Programem, ma zastosowanie w stosunku do zwierząt gospodarskich i domowych, w tym w szczególności do 
psów i kotów, przebywających na terenie gminy Lipie. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Miedarach, ul. 1-go maja 76, 42-
676 Miedary, prowadzonego przez Firmę Handlowo Usługową Jurczyk Mariusz (nr schroniska w rejestrze 
podmiotów nadzorowanych woj. śląskiego - 24138602);

2) lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny -Marek Kapuścik, ul. Dzielna 16, 42-160 
Krzepice;

3) przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego uprawnienia na wyłapywanie i transport 
bezdomnych zwierząt- Konsorcjum Firmy Handlowo Usługowej Jurczyk Mariusz (Lider Konsorcjum), 
z siedzibą ul. Strumień - Wierczki 27, 42-400 Zawiercie; NIP 6491282091 REGON 273921576 z JUKO Sp. 
z.o.o z siedzibą w Zawierciu ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie, KRS: 0000427069 NIP 6492296994, 
REGON 242834396;

4) gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Pana Piotra Kocika, położone 
w miejscowości Troniny 8,42-165 Lipie;

5) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2017r. 
poz.1840 z późn.zm.);

6) Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego siedzibą w budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku ul. Częstochowska 
45,42-100 Kłobuck;

7) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Lipie ul. Częstochowska 29,42-165 Lipie.

8) koordynatorze Programu, należy prze to rozumień Wójta Gminy Lipie, który realizuje Program za 
pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy Lipie - referenta ds. gospodarki nieruchomościami, gruntami, 
rolnictwa i leśnictwa.

§ 3. W Programie zastosowanie mają terminy określone w art.4 ustawy.

§ 4.   Interwencje w sprawach regulowanych  przez Program można zgłaszać:

1) koordynatorowi Programu pod nr telefonu 34 318 80 32-35 wew.48. lub w pokoju 21 urzędu, w godzinach 
pracy urzędu  (podanych na stronie www.lipie.pl w zakładce urząd gminy/ godziny pracy);

2) do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowo pod nr telefonu  - 34 317 36 34.

Rozdział 2.
Cele i zadania programu

§ 5. Celem Programu jest  zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami 
z terenu gminy Lipie.

§ 6. Zadaniami Programu są: 
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1) odławianie bezdomnych zwierząt;

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowych miejsca w schronisku dla zwierząt;

3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmienie;

6) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

7) usypianie ślepych miotów;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 3.
Formy ograniczania populacji bezdomnych zwierząt

§ 7. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie polega na: 

1) sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizowane przez 
schronisko dla zwierząt oraz lekarza weterynarii w swoim gabinecie weterynaryjnym, na zasadach określonych 
w umowie z gminą Lipie. Sterylizacja i kastracja przez schronisko jest obligatoryjna dla zwierząt domowych, 
z wyłączeniem zwierząt u których występują przeciwwskazania dla tego rodzaju zabiegów. Sterylizacja 
i kastracja odbywa się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zwierzęcia do schroniska;

2) usypianiu ślepych miotów z zachowaniem art. 33 ustawy. Zabieg usypiania ślepych miotów wykonuje 
schronisko oraz lekarz weterynarii w swoim gabinecie weterynaryjnym, na zasadach określonych w umowie 
z gminą Lipie. Skierowanie do lekarza weterynarii na zabieg usypiania ślepych miotów, finansowany w całości 
przez gminę Lipie, wydaje koordynator do czasu wyczerpania środków finansowych na ten cel;

3) ograniczeniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich wyłapywanie i przekazywanie do schroniska.

Rozdział 4.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

§ 8. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Lipie realizują: 

1) schronisko poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt dostarczanych przez przedsiębiorcę, działającego na 
podstawie umowy zawartej z gminą Lipie;

2) właściciel gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej z gminą Lipie,  poprzez przyjmowanie 
bezdomnych zwierząt gospodarskich;

3) gmina Lipie poprzez zapewnienie pokarmu dla kotów wolno żyjących. Dokarmianie przeprowadzać będą 
zarejestrowani przez koordynatora programu opiekuni społeczni.

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez: 

1) schronisko dla zwierząt poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej schroniska 
www.schroniskomiedary.pl oraz innych portalach internetowych, propagowanie schroniska przez 
dotychczasowych klientów;

2) Wójta Gminy Lipie poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska na stronie internetowej gminy Lipie 
www.lipie.pl .

§ 10. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lipie realizuje przedsiębiorca, po  zgłoszeniu 
telefonicznym interwencji przez koordynatora Programu lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

§ 11. Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt realizowane jest: 

1) przez Gminę Lipie na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii;

2) poprzez przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska.

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
odbywa się: 

1) na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii;
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2) poprzez przekazywanie zwierząt do schroniska.

Rozdział 5.
Finansowanie Programu

§ 13.  Środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, związane z realizacją Programu zostały zabezpieczone 
w budżecie gminy Lipie (rozdział 90019 paragraf 4300), z czego na zadania o których mowa w : 

1) § 6. punkt 1,2,3, 4 i 6 zabezpiecza się 9.500,00 zł;

2) § 6. punkt 5 zabezpiecza się 50,00 zł;

3) § 6. punkt 7 zabezpiecza się 200,00 zł;

4) § 6. punkt 8 zabezpiecza się 1250,00 zł.

§ 14. Środki o których mowa w § 13 wydatkowane będą w sposób oszczędny i celowy z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu celów Programu,  
zgodnie z ustawą z dnia 19 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)

Id: 2740C610-A693-4C31-A685-EDC941343E4C. Projekt Strona 3




