UCHWAŁA NR XX/158/2020
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miedźna w 2020 roku"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t. j. ze zm.), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122 t. j. ze zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Pszczynie, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działające na obszarze Gminy Miedźna oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na
obszarze Gminy Miedźna
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miedźna w 2020 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny
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Załącznik do uchwały Nr XX/158/2020
Rady Gminy Miedźna
z dnia 31 marca 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miedźna w 2020 roku
§ 1. 1. Gmina Miedźna zapewnia corocznie miejsce dla bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt.
2. Schronisko dla zwierząt zapewnia wybrany podmiot, prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miedźna”. Podmiot ten musi prowadzić schronisko dla zwierząt
lub posiadać podpisaną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt na przyjmowanie
bezdomnych zwierząt do schroniska.
3. W 2020 roku bezdomne zwierzęta przewożone będą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy
ul. Jaworznickiej 67, 32-660 Chełmek. Realizacją transportu i lokowania bezdomnych zwierząt w schronisku
będzie prowadzona przez Gabinet Weterynaryjny ANIMAL – VET Zasole, ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim.
4. Gmina Miedźna, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewnia odpowiednie miejsce dla zwierząt
gospodarskich i w razie konieczności oraz zaistniałej sytuacji przekaże zwierzęta gospodarskie do gospodarstwa
zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Pszczyńskiej 35, na podstawie każdorazowo podpisanej umowy,
po wcześniejszym uzgodnieniu co do możliwości ich przyjęcia, uwzględniając gatunek i ilość zwierząt
przekazywanych.
§ 2. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Miedźna realizowane będzie przez Gabinet
Weterynaryjny ANIMAL – VET Zasole z Oświęcimia ul. Garbarska 10.
2. Odłowienie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i będzie podejmowane przez podmiot wymieniony
ust. 1 na każdorazowe zgłoszenie pracowników Urzędu Gminy lub Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.
3. Zgłoszenie potrzeby odłowienia zwierząt bezdomnych ze strony mieszkańców przyjmuje Urząd Gminy
pod numerem telefonu 519 347 289 lub Komenda Powiatowej Policji w Pszczynie.
4. Podmiot prowadzący usługę odławiania ma obowiązek zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu opieki
weterynaryjnej oraz przetransportowania go do schroniska dla zwierząt, wskazanego w § 1 ust. 3.
§ 3. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny HANIA, ul. Pszczyńska 10, 43-225 Wola.
2. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez Gabinet Weterynaryjny HANIA, ul. Pszczyńska 10,
43-225 Wola.
§ 4. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje Urząd Gminy przy współudziale
z zarządcami nieruchomości, na których przebywają koty wolno żyjące.
2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, za pośrednictwem
pracownika Urzędu Gminy Miedźna
2) zapewnienie w razie potrzeby zwierzętom opieki weterynaryjnej przez Gabinet Weterynaryjny HANIA, ul.
Pszczyńska 10, 43-225 Wola.
3. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych
w niniejszym Programie.
§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1) Urząd Gminy poprzez:
a) podawanie informacji dla mieszkańców o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt ulokowanych
w schronisku dla zwierząt, wymienionym w § 1 ust. 3,
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b) nawiązaniu ścisłej współpracy ze schroniskiem dla zwierząt, wymienionym w § 1 ust. 3 w sprawie
zorganizowania akcji informacyjnych dla mieszkańców o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt.
2) Schronisko dla zwierząt
do pozyskiwania nowych
zainteresowanym.

wymienione w § 1 ust. 3 poprzez prowadzenie działań zmierzających
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
Ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt

§ 6. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych
realizowana będzie poprzez podmiot prowadzący usługę wyłapywania wymieniony w § 2 ust. 1 dla bezdomnych
zwierząt odłowionych i ulokowanych w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 1 ust. 3.
2. Urząd Gminy w ramach niniejszego Programu prowadzić będzie działania zmierzające do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddana do adopcji dla bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić
im należyte warunki bytowania, humanitarnego traktowania.
3. Ogłaszaniu przez Urząd Gminy na stronie internetowej informacji o wyłapanych zwierzętach bezdomnych
w celu możliwości odbioru przez ich właścicieli w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 1 ust. 3.
Finansowanie Programu
§ 7. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy Miedźna na łączną kwotę 34 980,00 zł w tym na:
1) odłowienie, dostarczanie zwierząt do schroniska, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
dla zwierząt, sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, działania związane z poszukiwaniem właścicieli
dla zwierząt przebywających w schronisku – 30 000,00 zł,
2) usypianie ślepych miotów – 490,00 zł,
3) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych, w tym:
ich transport, leczenie, w razie konieczności eutanazję – 2 490,00 zł,
4) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 500,00 zł,
5) Sterylizacja kotów wolno żyjących – 1 000,00 zł,
6) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 500,00 zł.
2. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na potrzeby Programu wydatkowane będą zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych.
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