UCHWAŁA Nr W35/2019
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 27 lutego 2019
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zw ierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2019 roku
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2019 1 poz. 122).
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Czernikowo na 2019 r w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Rutkowski

Uzasadnienie

Art 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r., zobowiązuje Radę Gminy do
przyjęcia opracowanego przez Wójta Gminy, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca,
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Niniejszy
program spełnia wszystkie wymogi nałożone przez ustawodawcę i w takim brzmieniu może być
uchwalony przez Radę Gminy Czernikowo.

Załącznik nr 1
do uchwał}7nr W35/2019
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 27 lutego 2019 r

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo, zwany dalej
„Programem” na rok 2019

§1
Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo .
Zadania priorytetowe Programu to:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska.
Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane i przewożone do EKO Schroniska dla
Zwierząt Zielone Pole w m-ci Ostrowite 50 A, powiat Golubsko-Dobrzyński z
którym zawarta została odpowiednia umowa. Zwierzęta będą wyłapywane i
przewożone przez pracowników schroniska po uprzednim zgłoszeniu takiego
zapotrzebowania przez funkcjonariuszy Straży Gminnej w Czernikowie
2. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację
zwierząt przekazy wanych do schroniska oraz usypianie ślepych miotów.
Schronisko obligatoryjnie przeprowadza zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt
przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia zwierząt.
Usypianie ślepych miotów powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko dla
zwierząt.
3. Poszukiw anie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
Schronisko dla zwierząt prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych
właścicieli bezdomnych zwierząt. Informacja o zwierzętach oczekujących na
adopcję będzie prezentowana m. in. na stronie internetowej gminy w zakładce
Straż Gminna.
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
Zwierzęta poszkodowane w wyniku zdarzeń drogowych przekazywane będą do
Gabinetu Weterynaryjnego „Pchełka”, Czcrnikówko 72 A, 87 - 640 Czernikowo,
prowadzonego przez lekarza weterynarii Panią Monikę Karczewską, z którym
została zawarta stosowna umowa. Osobami odpowiedzialnymi za przekazanie

zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych do wyznaczonego
gabinetu weterynaryjnego (również w godzinach nocnych oraz w dni ustawowo
wolne od pracy) będą funkcjonariusze Straży Gminnej w?Czernikowie.
5. Wytypowanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa rolnego
należącego do Mariana Misiewicza zam. Jackowo 2 A, gm. Czernikowo
zapewniającego im opiekę oraz właściwe warunki bytowania.

6. Konsekwentne egzekw owanie przepisów prawa, w tym prawa lokalnego,
w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych
przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zadanie to będzie realizowane przez pracowników Straży Gminnej.

§2
Finansowanie programu.
Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Czernikowo na
rok 2019, gdzie w dziale w dziale nr 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
na potrzeby realizacji umowy ze EKO Schroniskiem dla Zwierząt Zielone Pole w m-ci
Ostrowite 50 A, powiat Golubsko-Dobrzyński przewidziano kwotę 35000 zł a
ponadto pozostałe zadania wynikające z powyższego programu będą realizowane ze
środków budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie oraz Straży
Gminnej a ich wydatkowanie będzie uzależnione od bieżących potrzeb w tym
zakresie.

Instytucje opiniujące:

