
R A D A M I A S T A i G M I N Y 
w P i l i c y 

Uchwała Nr VII/37/2015 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 30 marca 2015 r. 

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w 2015 roku" 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art.l la ust. 1,2,3 i 5 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.856) na wniosek 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii 
i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Pilica Rada Miasta 
i Gminy w Pilicy 

Przyjąć „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt w 2015 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

uchwala: 

§ i 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA I GMINY 

Barb 



R A D A M I A S T A i G M I N Y 
w P i l i c y 

Załącznik 
do Uchwały Nr VII/37/2015 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 30 marca 2015 r. 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2015 roku 

l.Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
Zadanie realizowane będzie poprzez zawartą umową z przedsiębiorcą, który przyjmie 
w danym roku do realizacji zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie zwalczania 
zjawiska bezpańskich zwierząt. Zgodnie z zawartą umową zwierzęta po wyłapaniu zostaną 
przewiezione i umieszczone w schronisku prowadzonym przez Pan Rafał Żmuda Zakład 
Ogólnobudowlano-Usługowy 42 - 400 Zawiercie ul.Piłsudskiego 115/42 . 

2.Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
Dokarmianie wolno żyjących kotów będzie prowadzone przez podmiot - Rafał Żmuda Zakład 
Ogólnobudowlano-Usługowy, z którym gmina ma zawartą umowę. 

3.0dławianie bezdomnych zwierząt. 
Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pilica będzie miało charakter stały 
i czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą prowadzone z urzędu 
lub na wniosek mieszkańców poprzez zawartą umową z Wykonawcą, który przyjmie w danym 
roku do realizacji zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie zwalczania zjawiska 
bezpańskich zwierząt z uwzględnieniem następujących zasad: 
- prowadzenie działań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Pilica będzie odbywało się na zgłoszenie Gminy, przez cały okres trwania umowy włączając 
dni świąteczne, 

- zwierzętom chorym bądź rannym zostanie niezwłocznie zapewniona pomoc 
lekarsko - weterynaryjna, 

- dla zwierząt przewiezionych do schroniska Wykonawca sporządzi karty informacyjne 
zawierające w szczególności: datę zgłoszenie, datę i miejsce podjęcia interwencji 
(odłowienie zwierzęcia), jego fotografie oraz pieczęć i podpis potwierdzające przyjęcie 
bezdomnego zwierzęcia w schronisku, 

- podjęcie działań wyłapania bezdomnego zwierzęcia nastąpi niezwłocznie jednak nie później 
niż 4 godziny od przyjęcia zgłoszenia przez wykonawcę, natomiast w przypadkach 
szczególnych - pies ranny lub agresywny - reakcja wykonawcy będzie natychmiastowa, 

- wyłapanie zwierzęcia będzie następowało przy użyciu urządzeń i środków nienarażających 
zwierzęcia na urazy i cierpienia. 



4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt 
Obowiązek sterylizacji albo kastracji zwierząt dotyczy schronisk, w których umieszczane będą 
bezdomne zwierzęta. Koszty zabiegów sterylizacji i kastracji ponosi właściciel schroniska. 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez umowę 
zawartą z przedsiębiorcą, który przyjmie w danym roku do realizacji zadanie polegające 
na świadczeniu usług w zakresie zwalczania bezpańskich zwierząt. 
Fotografie odłowionych zwierząt wraz z krótkim opisem będą umieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy (www.pilica.pl) 

6. Usypianie ślepych miotów. 
Usypianie ślepych miotów psów i kotów będzie realizowane zgodnie z zawartą umową 
z Wykonawcą, który potwierdzi w formie pisemnej gminie każdorazowe przekazanie 
zwierzęcia do zakładu utylizacji. 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Pilicę z właścicielem gospodarstwa 
tj. Państwo Elżbieta i Michał Będkowscy Złożeniec, ul.Wiesławów 6A. 
Zakres umowy może określić gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 
gospodarskim lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania zwierząt. Jednocześnie 
z umieszczeniem zwierzęcia/zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmuje starania w zakresie 
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez umowę zawartą z Wykonawcą, który 
przyjmie w danym roku do realizacji zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie 
zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt. Zgodnie z zawartą umową w przypadku zwierząt 
chorych bądź rannych Wykonawca niezwłocznie zapewni im pomoc weterynaryjną. 

9. Plan znakowania zwierząt w gminie. 
Gmina może wspomagać znakowanie zwierząt poprzez zakup mikroczipów psom, których 
opiekunami są mieszkańcy Gminy Pilica. 

10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób 
wydatkowania tych środków. 
Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy 
w Pilicy w wysokości 30.000 zł. Wydatkowanie środków finansowych będzie odbywało się 
w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, 
na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją przedmiotowego 
programu. 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA I GMINY 

http://www.pilica.pl

