Elektronicznie podpisany przez:
Władysław Stankiewicz
dnia 2 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVII/199/13
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 594; zm. z 2013r. poz. 645 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj.
Dz. U. z 2013r. poz. 856) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Mielnik na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Stankiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/199/13
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014
§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych gminy
Mielnik.
§ 2. Celem niniejszego programu jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu gminy Mielnik,
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
3) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
§ 3. Realizacja działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy
wzajemnej współpracy:
1) Powiatowego Lekarza Weterynarii,
2) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku,
3) Dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gminy Mielnik,
4) Straży Granicznej,
5) Placówek oświatowych,
6) Stowarzyszeń działających na rzecz zwierząt,
7) Wolontariuszy.
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
1) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
2) zapewnienie miejsc w tymczasowym przytulisku prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku oraz w umówionych domach przedadopcyjnych (tymczasowych) po 14 dniowym okresie karencji
wszystkim zwierzętom zagubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek
zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zabranym z terenu gminy Mielnik,
3) Zakład Gospodarki Komunalnej będzie prowadził ewidencję bezdomnych zwierząt znajdujących się
w przytulisku,
3) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie
stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia,
4) przekazywanie pod tymczasową opiekę gminy Mielnik zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich, które
w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, odebranych w wyniku
nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, itp.) utraciły właściciela- na podstawie zawartej umowy,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności w przypadkach zdarzeń
drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji a wynikających z realizowania
zapisów ustawy o ochronie zwierząt- na podstawie zawartej umowy,
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką gminy
Mielnik, poprzez rozpowszechnianie informacji na tablicach informacyjnych gminy, stronie internetowej
gminy Mielnik oraz w prasie,
7) w przypadku długotrwałego braku chętnych do adoptowania bezdomnego zwierzecia przebywającego w ZGK
będą one przekazywane do wyznaczonego schroniska dla zwierząt, po uprzednim podpisaniu umowy,
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8) Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
- ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
- tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
- zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
- sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów prowadzoną przez lekarza weterynarii,
- zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.
9) Pomoc osobom, które społecznie opiekują się, dokarmiają bezdomne zwierzęta, w zależności od sytuacji
materialnej.
§ 5. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:
1) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy Mielnik w zakresie opieki nad zwierzętami
i humanitarnego traktowania zwierząt,
2) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji oraz podstawowych szczepień zwierząt bezdomnych
pozostających pod tymczasową opieką gminy lub w domach tymczasowych przed przekazaniem ich nowym
właścicielom, prowadzone przez lekarza weterynarii,
3) propagowanie zabiegów kastracji i sterylizacji poprzez ich dofinansowanie przez gminę, w zależności od
sytuacji materialnej właściciela lub opiekuna.
§ 6. Gmina przewiduje opracowanie systemu znakowania zwierząt domowych w oparciu o sposób
uproszczony, jak też poprzez odpowiednie czipowanie.
§ 7. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące
zwierzęta domowe, wynikajace z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Mielnik.
Edukowanie mieszkańców w celu wyjaśnienia zasadności obowiązków oraz egzekwowanie ww. przepisów.
§ 8. Edukacja mieszkańców gminy Mielnik w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie
poprzez:
1) zachęcanie nauczycieli w szkole i przedszkolu do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony
środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką,
2) organizowanie konkursów i akcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mielnik na temat humanitarnego
traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia,
3) rozsyłanie ulotek informacyjnych do mieszkańców gminy Mielnik.
§ 9. Dla realizacji Programu gmina może udzielać pomocy organizacjom społecznym, w szczególności
w postaci wsparcia finansowego lub udostępnienia lokalu oraz promocji podejmowanych działań.
§ 10. Program realizowany będzie z budżetu gminy Mielnik na rok 2014 w kwocie 20.000,00 zł. Środki te
wydatkowane będą na realizację programu.
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