Załącznik do uchwały Nr VI.38.15
Rady Gminy Cielądz
z dnia 26 marca 2015 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz w 2015 roku
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Cielądz uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Cielądz w roku 2015” zwany w dalszej części Programem jest art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt / Dz. U. z 2013r, poz. 856 z pózn. zm./
Rozdział I
Postanowienia ogólne

Program ma zastosowanie do
w szczególności psów i kotów.

§ 1.
wszystkich

zwierząt

domowych

i

gospodarskich

§ 2.
Ilekroć w programie jest mowa o :
1/gminie , należy przez to rozumieć gminę Cielądz;
2/zwierzęta bezdomne , należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka , a nie ma możliwości ustalenia
ich właściciela lub innej osoby , pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
3/zwierzęta domowe , należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z
człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
4/zwierzęta gospodarskie , należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
5/zwierzęta wolno żyjące (dzikie) należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące
w warunkach niezależnych do człowieka ;
6/schronisko dla zwierząt, należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad
zwierzętami domowymi spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; Hotel dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum
Rehabilitacyjno – Szkoleniowo- Adopcyjne ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 92-411 Łódź, filia
Wojtyszki 18 98-277 Brąszewice
7/programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz
§ 3.
1.Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Cielądz, przy udziale pracownika Referatu
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
2. Realizatorem Programu są ;
1) Wójt Gminy Cielądz
2) Schronisko Hotel dla zwierząt
i ptactwa domowego Longin Siemiński, Gabinet
Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo- Adopcyjne
3) Sołtysi wsi z terenu gminy Cielądz
4) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Cielądz
5) Szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Cielądz
6) Lecznica Weterynaryjna LILI VET Kamil Karolczuk, Ewa Vukman 96-200 Rawa
Mazowiecka ul. Zwolińskiego 1B
7) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt

Rozdział II
Cele i zadania programu
§4
1.Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz .
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi ;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
2. Realizacja w/w celów następować będzie poprzez ;
1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2)opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3)odławianie bezdomnych zwierząt,
4)obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,
5)poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6)usypianie ślepych miotów,
7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8)zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z ich udziałem,
9)edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami,
10)współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
Rozdział III
Realizacja zadań
§ 5.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Cielądz
Zadanie to realizują :
1.Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko,
Centrum Rehabilitacyjno -Szkoleniowo- Adopcyjne ul. Kosodrzewiny 56 lok 2 92-411 Łódź ,
filia: Wojtyszki 18 gm. Brąszewice - poprzez odławianie bezdomnych zwierząt, na podstawie

podpisanej umowy, której przedmiotem jest wyłapywanie oraz zapewnienie miejsca w
schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Cielądz, ich znakowanie
poprzez czipy podskórne, zapewnienie
wyżywienia, opieki lekarsko-weterynaryjnej
(profilaktyka , leczenie), oraz wykonywanie wszelkich działań zmierzających do adopcji
zwierząt.
2.Wójt Gminy Cielądz poprzez :
- poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających na terenie
Gminy m.in. .umieszczenie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej , na tablicy
Ogłoszeń Urzędu gminy i tablicach ogłoszeń u Sołtysów wsi z terenu gminy Cielądz;
- wskazanie gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich jest to budynek inwentarski byłej bazy skupu żywca zlokalizowany na działce nr 279/9
w obrębie wsi Stolniki (zapewnienie wyżywienia i opieki weterynaryjnej następować
będzie na kosz gminy Cielądz)
- zakup i wydawanie karmy sołtysom wsi w przypadku zlokalizowania wystąpienia skupisk
kotów wolno żyjących niezdolnych do samodzielnego bytowania ;
3.Lecznica Weterynaryjna LILI VET Kamil Karolczuk, Ewa Vukman 96-200 Rawa
Mazowiecka ul. Zwolińskiego 1B która zapewnienia całodobową opiekę
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt.
4.Organizacje pozarządowe poprzez realizacje zadań publicznych , obejmujących opiekę
nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych , w szczególności psów i kotów
realizują :
1. Szkoły z terenu gminy Cielądz poprzez prowadzenie widocznych działań edukacyjnych
wśród mieszkańców gminy mających na celu podniesie poziomu wiedzy w zakresie
obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy lub koty , zagadnień
związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i gospodarskich, oraz
standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez
sterylizację i kastrację ,organizowanie konkursów, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy pod hasłem „Zwierze nie jest rzeczą”.
2. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji samic i kastracji
samców przyjmowanych do schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów ze względów na stan zdrowia i/lub wiek.
3. Lecznica Weterynaryjna LILI VET Kamil Karolczuk, Ewa Vukman 96-200 Rawa
Mazowiecka ul. Zwolińskiego 1B.
4. Organizacje pozarządowe w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także
adopcji zwierząt bezdomnych;
§ 7.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi , w tym ich dokarmianie
1. Zadanie to jest realizowane przez Wójt Gminy Cielądz poprzez:
1)zakup i wydawanie karmy opiekunom kotów wolno żyjących
2)podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych , pracownika Urzędu Gminy oraz sołtysów poszczególnych miejscowości
Gminy
2. Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne obejmujące opiekę nad kotami
wolno żyjącymi.
3. Placówki oświatowe poprzez promowanie właściwych postaw i zachowań w stosunku do
zwierząt .
§ 8.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Cielądz
Zadanie to realizują:
1.Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny Schronisko,
Centrum Rehabilitacji –Szkoleniowo – Adopcyjne ul. Kosodrzewiny 56 lok 2 92-411 ŁÓDŻ
z Filią Wojtyszki 18, gm. Brąszewice, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.
2.Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie , które uciekły, zabłąkały się, lub

zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby
pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało,
3.Odłowione zwierzęta domowe transportuje się i oddaje pod opiekę Schroniska wskazanego
w § 5 ust. 1
4.Odłowione zwierzęta gospodarskie transportowane są do miejsca wskazanego w § 5 ust. 2
5.Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa .

§ 9.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastrację zwierząt z terenu gminy Cielądz
Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizują:
1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowi i/lub wiek
2. Lecznica Weterynaryjna LILI VET Kamil Karolczuk, Ewa Vukman 96-200 Rawa
Mazowiecka ul. Zwolińskiego 1B w innych sytuacjach wymagających tego typu działań.
§ 10.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1.Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli
i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania.
2.Wójt Gminy poprzez promocje adopcji zwierząt bezdomnych oraz prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej gminy www.cieladz.pl
§ 11.
Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1.Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z ustawą o ochronie zwierzą,
2.Usypianie
ślepych miotów jest dokonywane w Schronisku , w pomieszczeniu
wyznaczonym do tego celu,
3.Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonują lekarze weterynarii Lecznicy Weterynaryjnej
LILI VET Kamil Karolczuk, Ewa Vukman w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 1B
§ 12.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich w 2015 roku
Zadanie to realizował będzie Wójt Gminy w budynku inwentarskim po byłej bazie skupu
żywca, zlokalizowany na działce w obrębie wsi Stolniki, stanowiącej mienie komunalne
gminy poprzez zapewnienie wyżywienia i opieki weterynaryjnej na kosz gminy.
§ 13.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej realizowane będzie przez Lecznicę
Weterynaryjną LILI VET Kamil Karolczuk, Ewa Vukman w Rawie Mazowieckiej ul.
Zwolińskiego 1B
§ 14.
Edukacja mieszkańców
Wójt Gminy Cielądz w ramach Programu we współpracy z jednostkami organizacyjnymi
gminy Cielądz, tj jednostkami oświatowymi, sołtysami wsi Gminy Cielądz, przez działania
edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich

humanitarnego traktowania , propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt
bezdomnych przebywających w Schronisku.
Pozostali
realizatorzy programu w zakresie
prowadzenia akcji uświadamiającej
potencjalnym i obecnym właścicielom zwierząt ich praw i obowiązków wynikających z
faktu posiadania zwierzęcia.
Rozdział IV
Finansowanie programu
§ 15.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie gminy Cielądz w wysokości -20 000,00zł
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.907 z pożn.
zm.)
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 16.
Dla realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina
może udzielić
organizacją społecznym pomocy w różnych formach w szczególności w postaci;
-wsparcia finansowego,
-udostępnienie lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym,
-promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu,
-zobowiązanie wszystkich podległych Gminie jednostek do ścisłej współpracy
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez
podpisanie stosownych porozumień o wzajemnej współpracy.

