UCHWAŁA NR XXX.226.2018
RADY GMINY RĘCZNO
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2018 roku
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840),
art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1289 i 2056) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Ręczno w 2018 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Zawada
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Załącznik do uchwały nr XXX.226.2018
Rady Gminy Ręczno
z dnia 22 lutego 2018 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RĘCZNO W 2018 ROKU
§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ręczno w 2018 roku, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt
domowych oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno
żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Ręczno.
2. Realizacja celu Programu następuje poprzez podejmowanie działań w zakresie:
1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławiania bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypiania ślepych miotów;
7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje się poprzez zawarcie
przez Gminę umowy ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy.
§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym opieki lekarskiej oraz ich dokarmianie Gmina
realizuje poprzez :
1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) współpracę z Gabinetem Weterynaryjnym, w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno
żyjących (wydawanie zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów tego leczenia z budżetu Gminy);
3) współpracę Gminy z opiekunami kotów wolno żyjących;
4) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów);
5) podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych dzikim kotom, które nie dają się złapać.
§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy ma charakter działania doraźnego, odbywa się na
podstawie zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt i realizuje je podmiot prowadzący
działalność gospodarczą w tym zakresie, zgodnie z podpisaną umową z Gminą na wykonanie usługi.
2. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką schroniska,
na warunkach określonych w zawartej przez Gminę ze schroniskiem umowie, którym to jest: Hotel dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum RehabilitacyjnoSzkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź, filia Wojtyszki 18, gmina
Brąszewice.
3. Odłowionym zwierzętom zostanie zapewniona, w razie potrzeby, pomoc lekarsko-weterynaryjna.
4. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ręczno zajmuje się: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-SzkoleniowoAdopcyjne z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź, filia Wojtyszki 18, gmina Brąszewice.
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§ 5. Zwierzęta przebywające w schronisku dla zwierząt a pochodzące z terenu Gminy poddawane są
obligatoryjnie zabiegom sterylizacji i kastracji , z wyjątkiem zwierząt , u których istnieją przeciwwskazania do
wykonywania tego rodzaju zabiegów ze względu na stan zdrowia i /lub wiek.
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez:
1) schronisko w którym znajdują się umieszczone przez Gminę zwierzęta na warunkach określonych w umowie;
2) Gminę poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska
w szczególności poprzez umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej
Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach ;
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
§ 7. Adopcja bezdomnych zwierząt:
1) w przypadku adopcji jednego psa z terenu Gminy Ręczno, nowy właściciel otrzyma rekompensatę części
kosztów utrzymania psa w wysokości do 300 zł (np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych
lub budy dla psa);
2) rekompensata, o której mowa w pkt 1 wypłacana będzie po okazaniu umowy adopcyjnej i przedstawieniu
faktury na zakup akcesoriów dla psa lub zabiegów weterynaryjnych. Właściciel ma 3 miesiące na realizację
rekompensaty od dnia podpisania umowy adopcyjnej;
3) wprowadza się ograniczenie wysokości rekompensaty do kwoty 900 zł na jedną rodzinę (rodzina może
adoptować maksymalnie 3 psy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2018 roku).
§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów pochodzących
od zwierząt z terenu Gminy;
2) Gmina poprzez zlecanie miejscowemu lekarzowi weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów
i kotów wolno żyjących.
2. Gmina pokryje z budżetu Gminy koszty związane z usypianiem ślepych miotów bezdomnych psów lub
kotów wolno żyjących:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 według przedłożonej faktury ze schroniska;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 według wcześniejszych cenowych ustaleń z miejscowym lekarzem
weterynarii.
§ 9. Miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy zapewnia gospodarstwo rolne w (bez nazwiska tylko
nr posesji) Paskrzyn 38.
§ 10. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom weterynaryjnym dla
podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy w celu udzielenia
pomocy lekarskiej, po czym zwierzę zostanie przekazane do schroniska.
2. Obowiązki i warunki świadczenia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt zostaną określone w zawartej przez Gminę umowie z gabinetem weterynaryjnym,
którym to jest: Gabinet Weterynaryjny Tadeusz Okoń, ul. Przedborska 15, 97-510 Ręczno.
§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są zgodnie z wydatkami
ujętymi w budżecie Gminy na 2018 r. do kwoty 30 000 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą:
1) poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) poprzez świadczenie usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
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