UCHWALA NR XVlIII192/2012
RADY MIEJSKJEJ W TOSZKU
z dnia 28 marca 2012 r.
w spra''''je olueslcnia "Programu opicki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobieganja bezdomnosci
zwicrzqt oa terenie Miasta i Gminy Toszek w 2012 roku"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (tj. Dz.U. N r 142
z 200 1 r. poz. 159 1 ze zm.) oraz art. II a ustawy z dnia 21 sierpni a 1997 r. 0 ochronie zwierz'lt (tj. Dz. U. N r 106
z 2003 r. poz. 1002 ze zm .), po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione wa lt. Iia ust. 7 ustawy oochron ie
zwierz'!t ( t.j. Dz.U. N r 106 z 2003 r. poz. 1002 ze zm.) Po przeprowadzonych konsultacjach Rad. Micjska
w Toszku uchwala co nast~puje:

§l.
O kresla s i~ IIProgram opieki nod Zl.vierzecami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie
Miasta i Gminy Taszek w 2012 raku" , w hrzmieniu okreslonym w zai'lczniku do uch waly.

§ 2.
Wykonanie uchwal y powierza

si~

Bunnistrzowi Toszka

§ 3.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urz,dowym Wojewadztwa
Slaskiego.

Przewodnicz'lcy Rady
Miejskiej w Toszku

Ireneusz Kokoszka
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S lron a I

Zalaeznik do uchwaly nr XVIIl1192/20 12
Rady Miejskiej w Toszk u z dnia 28.03.20 12r
"Program opieJd nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
na terenie Mi.st. i Gmioy Toszek w 2012 roku"

zwierz~t

Rozdzial I
Postanowieni. ogolne
~

I. lI ekroc w uehwaJej est mowa

0 :

I) 10 Gminie ll - nal ezy przez to ro zumie6 Mias to i Gmine Toszek
2) "ustawie" - nalezy przez to ro zumiec us t aw~ z dnia 2 1 sierpni a 1997 r. 0 ochroni e zw ierzal
(t.j. Dz. U. Nr 106 z 2003 r. poz. 10002 ze zm. );
3) "opiek uoach spolecznych" - nalezy przez to rozumiec osoby dziafaj qce oa rzecz zwierz<{t na terenie
Miasta i Gmi ny Toszek
4) "kotach wolno zyj 8ccych" - nalezy przez to rozumie6 koty urodzone lub zyj¥e na wo lnosei (zyj'lce w
otocze nill czlowieka w stanie dzikim)
5) " zwierz,tach bezdomnyeh" - nalezy przez to rozumiec zwierzeta 0 ktoryeh mowa w art. 4 pkt 16
ustawy;
6) "zwierzetach domowyc h" - nalezy przez to rozumi et zwierzeta

0

kt6ryc h mowa wart. 4 pkt 17

ustawy;

7) "zwier",tach gospodarskich" - nalezy przez to rozumiet zwierzeta 0 kl6rych mowa wart. 4 pkt 18
ustawy;
8) "Programie" - nalezy przez to rozumiec "Program opieki nad zwierzetam i bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zWlerzqt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2012 roku".

Rozdzial II
Cele Programu
§ 2. Celem programu jest opieka nad zwierz<;tami bezdomnymi i zapobieganie bezdomnosci zwierz8ct na
terenie Gminy Toszek.
§ 3. Cele Programu okreSlone w § 2. b"d8c realizowane poprzez:
I) wylapywani e bezdomnyc h zwierZ8ct

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zapewni enie bezdomnym zwier z~tom miejsea w schronisku dla zwierz8ct;
obligatoryjn8c sterylizacj, albo kastracj, zwierz4.t w schronisku dla zw ierz8ct
poszukiwanie w1ascieieli dla bezdomnych zwierZ8ct
opiek, nad wo lnozyj'lcymi kotami, w tym ich dokarmianie
lIsypianie slepyc h mi ot6w
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierZ8ct gospodarski eh
zapewnienie ca!odo bowej opieki weterynaryj nej w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem
zw ierzqt.

Rozdzial III
ReaHzacja Programu

§ 4. Wylapywanie bezdomnych zwi erz8ct z teren u Gminy reali zowane b,dzie przez przedsi,biorc,
posiadaj'lcego zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oehrony przed bezdomnymi
wydane przez Burmistrza Toszka.

zw i erz~tami,

§ 5. Wylapane zwiem;ta bezdomne, umieszczane b,d'l w schronisk u dla zwierZ8ct, z kt6rym Gmina zawad a
umow~ .
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§ 6.Bezdomne zw ier z~ la w szczeg61nosci psy i koly
kastracj i w schronisku.

przyj ~te

do schroniska poddawane

b~d<\. steryli zaej i

i

§ 7. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdornn yeh zwierZ<t1 realizowane b~d zie przez sehro nisko, do kt6rego
przekazywane b~d<\. bezdo rnne zwi erz~ta wylapane z terenu Gminy.
§ 8. Usypianie slepyeh rniol6w zwi erz'\t bezdornnych prowadzone

b~d zi e

zgodnie Z art.3 3 uslawy przez:

I) schroni sko, poprzez doko nywanie przez lekarza weterynarii zabieg6w usypiania;
2) zawareie przez Gmin, urnow y z zakladern leezniczyrn dla zwierZ<tl, na dokonywanie zabi eg6w
usypiania slepych rni oto w.
§ 9. Opieka nad \Volno i yj <\.cy mi kotarni realizowana

b~dzie

przez

Gmin~

poprzez:

1) podejmowanie interwenej i w sprawaeh kot6w wolno zyj<\.cych
2) zakup i wydawanie karmy spo.Jecznyrn opiekuno m (karmiei elom kot6w)

§ 10. Zwierz,ta gospodarskie przekazywane b, d,\ do gospodarstwa roln ego, mi eszcz,\eego si« najb liiej
wylapania lub mi ej sca gdzie dotychczas przebywaly, na podstawie umowy zawieranej kaidorazowo
porni,dzy Gmin'\, a wlascicielem lakiego gospodarstwa, bior<\.e pod uwag, gatunek zwierz,eia
gospodarskiego oraz s pecyfik~ gospodarstwa rolnego.
zwier z~tami w przypadku ZdarZeil drogowych z ich
udzialern, realizowana b~dzie na podstawie umowy zawartej pomi"dzy Grnin<\. a zakladem
leczniczym dla zw ier z~t.

§ Il.Calodobowa opieka welerynaryjn a nad

Rozdzial IV
Finansowanie Programu

§ 12. Srodki fin ansowe na realizaej« zadan wynikaj<\.cych z Prograrnu zostaly zabezpieezone w budzecie
grnin y na rok 20 12, kwota ta wynosi 40.000,00 zl.
§ 13. Srod ki finansowe wydatkowane b"d,\ poprzez zlecenie zada" na swiadczenie uslug, zgodnie z ustaw<\. z
dni a 29 slyczni a 2004 r. Prawo za mowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 11 3, poz. 759 z pM n. zm.)
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