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UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2022

RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Gminie Rudniki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. póz. 559) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r.
póz. 638 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1.
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

w Gminie Rudniki na 2022 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.
Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki

Jarosław Marchewka
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/308/2022
Rady Gminy Rudniki
z dnia 22 marca 2022 r.

PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT

W GMINIE RUDNIKI NA 2022 r.
Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi określa ogólne wytyczne dotyczące

zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2022 w ramach programu wraz ze
wskazaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 2

Cel i zadania programu

§2

l. Celem Programu jest:
l) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki
2) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 638 z późn. zm.)
3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt
4) poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych
5) edukacja mieszkańców gminy Rudniki w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
6) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i

kotów.

2. W ramach programu realizuje się następujące zadania:
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l) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
2) Odławianie bezdomnych zwierząt.
3) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
4) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
5) Usypianie ślepych miotów.
6) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
7) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem

zwierząt.
9) Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację zwierząt

domowych.

Rozdział 3

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§3
l. Gmina zrealizuje obowiązek zapewnia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku

spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. póz. 1421 ze zm.) na podstawie
umowy zawartej w tym zakresie z Panią Andżeliką Barczak reprezentującą schronisko dla
bezdomnych zwierząt „Psia Ostoja" ul. Szkolna 14 Pieczyska, 98-400 Wiemszów.

Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt

§4

l. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Rudniki podlegają odławianiu, po uprzednim zgłoszeniu.
Zgłoszenia w sprawie bezdomnych zwierząt wałęsających się po terenie Gminy można kierować:

l) pod numerem telefonu 34 3595 072 wew. 25 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rudnikach
2) pod numerem telefonu 500 483 729 poza godzinami pracy.

2. Odławianie zwierząt bezdomnych i przekazanie do schroniska będzie realizowane poprzez
podmiot, z którym Gmina Rudniki zawarła umowę, tj. schronisko dla bezdomnych zwierząt
„Psia Ostoja" ul. Szkolna 14 Pieczyska, 98-400 Wieruszów, reprezentowane przez Panią
Andżelikę Barczak.

3. Odławianie i zabieranie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudniki będzie prowadzone przy
użyciu specjalistycznego sprzętu, nie powodującego zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia.

4. Zabrane zwierzęta będą miały zapewniona stałą opiekę, wyżywienie i schronienie
w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Psia Ostoja" ul. Szkolna 14 Pieczyska, 98-400
Wieruszów.
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Rozdział 5

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§6

l. Schronisko realizuje obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
przyjętych do schroniska.

2. Zabiegom, o których mowa w ust. l nie podlegają:
l) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia

się właściciela lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan

zdrowia lub wiek.

Rozdział 6

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§7
l. Wolnożyjące koty nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka bytujące na

terenie Gminy Rudniki są bardzo ważne ze względu korzyści jakie ze sobą niosą, między innymi
przyczyniają się do zmniejszenia populacji gryzoni, zarówno myszy, jak i szczurów.

2. Opiekę nad wolnożyjącymi kotami na terenie Gminy Rudniki realizuje Urząd przy współpracy z
mieszkańcami, wolontariuszami, którzy dokarmiają koty.

3. Opieka nad wolnożyjącymi kotami obejmuje w szczególności:
l) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) dokarmianie przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

l. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
l) Schronisko prowadząc działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli. Adopcje dokumentuje

umowa adopcyjna.
2) Gmina promuje adopcje zwierząt m.in. poprzez ogłoszenia na stronie intemetowej.

Gmina w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
Schroniskiem działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji
i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
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Rozdział 8
Usypianie ślepych miotów

§10
Usypianie ślepych miotów wykonywane jest przez lekarza weterynarii w ramach umowy

zawartej z lekarzem weterynarii wykonującym zadanie sterylizacji lub kastracji zwierząt
domowych.

Rozdział 9
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Bezdomne, zaniedbane lub niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą
odbierane właścicielom i przekazane do gospodarstwa rolnego Pana Damiana Sowy, które
znajduje się w Cieciułowie 58, 46-325 Rudniki.

Rozdział 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt.

§12
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt realizuje Lekarz weterynarii Pani Andżelika Barczak reprezentująca gabinet
weterynaryjny ul. Osiedlowa l lok. K, 98-400 Wieruszów.

Rozdział 11
Zapobieganie bezdomności psów i kotów, ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez

sterylizację i kastrację zwierząt domowych

l. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 50 % kosztów
sterylizacji samic lub kastracji samców.

2. Określa się następujące zasady dofinansowania sterylizacji i kastracji psów i kotów.
l) Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Rudniki (zameldowanym na terenie

Gminy Rudniki), do zwierząt stanowiących ich własność i realizowane jest na wniosek
właściciela zwierzęcia.

2) W przypadku psów, zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tylko właścicielom,
którzy przedstawią aktualne zaświadczenie o zaszczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

3) Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż jednego zabiegu rocznie.
4) Gmina, zgodnie z przepisami wyłania zakład leczniczy dla zwierząt, z którym zawierana jest

umowa na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji dofinansowanych z budżetu Gminy
Rudniki.

5) Właściciel zwierzęcia indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii w celu ustalenia terminu
wykonania zabiegu. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

6) Właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii.
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7) Na warunkach określonych w umowie z lekarzem weterynarii, Gmina Rudniki zapłaci 50%
kosztów zabiegu na podstawie wystawionego rachunku.

8) Zabieg sterylizacji i kastracji zwierząt domowych dofinansowanych z budżetu Gminy Rudniki,
zgodnie z powyższym programem, będzie realizował lek. wet. Michał Glinka
w gabinecie weterynaryjnym w miejscowości Rozterk 64, 46-320 Fraszka.

9) Wnioski o udzielenie dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt
rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych.

Rozdział 12
Finansowanie programu

l. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet zapewniać w nim będzie środki finansowe na realizację zadań
gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.

2. Na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczono w budżecie na 2022 rok środki w wysokości
50 000,00 zł.

3. Środki finansowe określone w ust. 2 przeznacza się na realizację poniższych działań:
1)30 000 zł - na działania, o których mowa w§4 i § 5

2) 12 000 zł - na działania, o których mowa w§ 101 § 12

3) 3 000 zł - na działania, o których mowa w§ 7i § 11

4) 5 000 zł - na działania, o których mowa w § 13.

Id: 898FF890-17C4-4912-8BD5-12E9A50EDFC7. Podpisany Strona 5




