UCHWAŁA NR LIX/276/2022
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH
z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2022 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559) art.11 ust.1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 572) Rada Miejska w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Iwaniska w 2022 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wiesław Kowalczyk

Załącznik do Uchwały Nr LIX/276/2022
Rady Miejskiej w Iwaniskach
z dnia 28 marca 2022 r.
Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Iwaniska w 2022 roku.
§ 1. Postanowienie ogólne
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma zastosowanie do
wszystkich zwierząt domowych a w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich przebywających na terenie Gminy Iwaniska.
2. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o:
1)Gminie –należy przez to rozumieć Gminę Iwaniska.
2)Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska.
3)Zwierzętach bezdomnych - 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;
4)Zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.
5)Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.
U. z 2020r. poz. 638 z późn. zm.).
6)Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2022 r.
§ 2. Cel i zadania programu
Celem niniejszego Programu jest pomoc bezdomnym zwierzętom domowym oraz zapobieganie bezdomności
psów i kotów poprzez:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
2. odławianie bezdomnych zwierząt
3. sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
4. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
5. usypianie ślepych miotów
6. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych lub innych zdarzeń
z udziałem zwierząt. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt będzie
lekarz weterynarii Pan Marian Malinoś nr tel. 501524570
8. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego główną przyczyną jest porzucanie zwierząt przez
właścicieli oraz niekontrolowany rozród zwierząt dlatego też zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na
wysokim poziomie.
2. Bezdomne zwierzęta będą przekazywane podmiotowi z którym Miasto i Gmina Iwaniska zawarła stosowna
umowę tj. z firmą „BAROS” - Maciej Glijer w Suchedniowie, ul. Berezów 76 d.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych zapobiegają rozprzestrzenianiu
się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani
wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego przebywania. W celu kontroli
populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, gmina będzie finansować zabiegi sterylizacji
i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto będzie wspierać osoby społecznie opiekujące się tymi
zwierzętami poprzez zapewnienie karmy w celu dokarmiania kotów.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Realizacja zadań o których mowa w § 2 pkt.1, 2 i 3 następować będzie w drodze umowy działającej pod
firmą „BAROS” – Maciej Glijer w Suchedniowie. W przypadku rannych zwierząt prowadzącym schronisko dla
zwierząt zostaną one odwiezione do lekarza weterynarii z którym gmina podpisała stosowną umowę tj.
Przychodnia Weterynaryjna Marian Malinoś ul. Słupska 23, 27-570 Iwaniska a następnie zostaną one przekazane
podmiotowi o którym mowa w § 3 ust.2. 2.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd
pozostawało.
3. Zwierzęta gospodarskie oddawane będą pod opiekę gospodarstwa rolnego Pana Stanisława Pietrzyka,
w miejscowości Tęcza 20, 27-570 Iwaniska.
§ 6. Sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach
Podmioty o których mowa w § 5 będą obligatoryjnie przeprowadzać zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt
w schronisku, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi
na stan zdrowia i wiek. Koszty związane z tymi zabiegami będą finansowane przez schronisko z którym Gmina
podpisała umowę.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
2. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych poprzez umieszczanie zdjęć i informacji
o zwierzętach na stronie internetowej Gminy Iwaniska w zakładce „Adopcja zwierząt”.
3. Urząd Miasta i Gminy w Iwaniskach wybrał gospodarstwo rolne Pana Stanisława Pietrzyka, w miejscowości
Tęcza 20, 27-570 Iwaniska, w którym zwierzęta gospodarskie będą miały zapewnioną odpowiednią opiekę.
Przejęte zwierzęta będą miały zapewnione warunki bytowe, wyżywienie i opiekę. Osoba przyjmująca wykazuje
przyjazny stosunek dla zwierząt oraz posiada odpowiednią wiedzę w tym kierunku.
§ 8. Usypianie ślepych miotów
1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt dokonywane będą uśpienia ślepych miotów bezdomnych
psów i kotów.
2. Koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów i kotów finansowane będą z budżetu Gminy.
3. Uśpieniu podlegać mogą zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich
właścicieli.
4. Uśpienia dokonywać będzie lekarz weterynarii Pan Marian Malinoś, którego gabinet weterynaryjny znajduje
się w Iwaniskach ul. Słupska 23 z którym Gmina podpisała tego typu usługi.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
Pomoc zwierzętom polegać będzie na
1. Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, a w szczególności tym, które
ucierpiały w skutek zdarzeń drogowych.
2. Lekarz weterynarii Pan Malinoś Marian będzie zapewniał całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom,
które ucierpiały wskutek zdarzeń losowych, w tym także w zdarzeniach drogowych.
§ 10. Edukacja

1. Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienia poziomu wiedzy na temat
obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych między innymi poprzez zajęcia edukacyjne, ulotki,
plakaty, konkursy skierowane dla dzieci i młodzieży.
2. Zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony
środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz
standardami opieki nad zwierzętami, potrzeba ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Iwaniska na rok 2022
w wysokości 11.000 zł w tym zakłada się wydatkowanie środków finansowych w sposób celowy i oszczędny na
podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją na niżej wymienione zadania:
1)odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczenia i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt,
obligatoryjną sterylizacje albo kastrację w schroniskach w kwocie: 8.000 zł.
2)usypianie ślepych miotów, zakupu karmy dla kotów wolno żyjących, sterylizację suk oddanych w adopcję
w kwocie: 3.000zł.
3)w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych na określony czas we
wskazanym gospodarstwie rolnym zgodnie z zawartą umową.
4)zapewnienie całodobowej opieki i weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt według
przedstawionych faktur.

Uzasadnienie
Do uchwały Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2022 roku.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do własnych zadań Gminy.
W związku z art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 638 z późn. zm.) Rada Miejska określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez Gminę. Przedstawiona propozycja programu zapewni
odpowiednią opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ograniczenie bezdomności zwierząt domowych na
terenie Gminy Iwaniska.
Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt Projekt Programu został przekazany Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich oraz organizacjom społecznym, których statutowym
celem jest ochrona zwierząt. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską niniejszej
Uchwały.

