UCHWAŁA NR VI/45/19
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Radziechowy – Wieprz w 2019 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 994) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j.: Dz. U.
z 2019, poz. 122 z późn. zm.) i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
i dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
Rada Gminy Radziechowy – Wieprz
uchwala:
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz w 2019 roku.

oraz

zapobiegania

bezdomności

zwierząt

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt
Gmina Radziechowy – Wieprz podpisała umowę nr 50/2019 z dnia 21.02.2019r. z Panem
Włodzimierzem
Gacur
prowadzącym
firmę
pn.”ESKALIBUR”
34 120 Andrychów
ul. Konstytucji 3 Maja 67, NIP: 549-140-97-28, celem zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
z Gminy Radziechowy-Wieprz. Zwierzęta będą przekazywane do schroniska dla zwierząt „Azyl”, 43 –
300 Cieszyn, ul. Cicha 10.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmienie
2.1Na terenie gminy Radziechowy – Wieprz nie zaobserwowano nadmiaru wolno żyjących kotów, te
które są zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).
2.2 Opieka zapewniona będzie poprzez:
a) ustalenie miejsc w których przebywają wolnożyjące koty,
b) zapewnienie dokarmiania oraz dostarczania wody pitnej w miejscach skupiska kotów żyjących na wolności
poprzez pracowników Referatu Technicznego Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt
Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz prowadzone jest cały rok
poprzez realizację umowy z firmą, o której mowa w § 1 pkt 1. na podstawie interwencji zainteresowanych,
zgłaszanych do Schroniska za pośrednictwem pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za w/w zadanie
w Gminie lub Policji.
4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
Wszystkie zwierzęta dostarczone do schroniska dla zwierząt są obligatoryjnie sterylizowane
lub kastrowane w przypadku, gdy wiek oraz stan zdrowia na to pozwalają.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Gmina zgodnie z podpisaną umową ze firmą „ESKALIBUR” wspólnie przeprowadzą akcje promocyjne
mające na celu adopcje bezdomnych zwierząt z Gminy Radziechowy – Wieprz m.in. poprzez portale
społecznościowe, stronę internetową, wolontariuszy, współpracę z Sołtysami, Dzielnicowymi, celem
identyfikacji właścicieli.
6. Usypianie ślepych miotów
Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez firmę „ESKALIBUR”, na zlecenie
odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy lub funkcjonariusza Policji. Realizacja zlecenia będzie
wykonywana przez lekarza weterynarii.
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
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1. Gmina Radziechowy – Wieprz wskazuje w Programie gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich - Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o., Gospodarstwo w Wieprzu.
2. Przekazywanie zwierząt gospodarskich do wskazanego gospodarstwo rolnego odbywać się po
odpowiednim uzgodnieniu Gminy oraz Gospodarstwa.
3. Koszty badań kontrolnych niezbędnych do przyjęcia zwierzęcia na gospodarstwo rolne pokrywane będą
z budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz.
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 lekarza weterynarii Pana Mateusza Jagosz prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Gabinet weterynaryjny „Pod Górkami” lek. Wet. Mateusz Jagosz, 34 – 382 Wieprz
ul. Żywiecka 15, NIP 553 – 25 – 00 – 817, z którym Gmina zawarła umowę
nr 38/2019 z dnia 07.02.2019r.
9. Finansowanie programu
1. Na realizację programu przeznaczono środki finansowe w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz
w wysokości 39 000zł :
a) koszty Schroniska – 35 000zł
b) dokarmianie kotów żyjących wolno -1 000zł,
c) umowa 38/2019 – 2 000zł
d) czasowe utrzymanie zwierząt gospodarskich - 1 000zł
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy-Wieprz
Jacek Świniański
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