
UCHWAŁA NR XXXVI/281/2018
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Bestwina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. 
poz 1875 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. z 2017 r. 
poz.1840 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Bestwina w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/281/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 19 marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Bestwina

§ 1. Niniejszy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Bestwina zwany dalej Programem, ma przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:

1. Zapewnienia kompleksowej opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Bestwina,

2. Zapobieganiu bezdomności zwierząt.

I. Realizacja Programu:

§ 2. 1. Wykonawcami odpowiedzialnymi za realizację programu są:

1) Urząd Gminy Bestwina,

2) Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej ul. Reksia 48, 43-305 Bielsko-Biała, zwane 
dalej Schroniskiem.

2. Program będzie realizowany przy współudziale następujących instytucji:

1) Policji,

2) organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a które swoim zasięgiem obejmują teren 
gminy Bestwina,

3) Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Bielsku-Białej,

4) dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich z terenu Gminy Bestwina.

3. Realizacja założonych celów nastąpi poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Bestwina miejsca w Schronisku,

2) odławianie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do Schroniska,

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku 
stwierdzenia znęcania się nad nimi, niehumanitarnego ich traktowania, poszkodowanych w wyniku zdarzeń 
drogowych,

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej.

§ 3. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

1. Gmina Bestwina zapewnia kompleksową opiekę zwierzętom bezdomnym w Schronisku na mocy zawartego 
Porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała.

2. Do Schroniska przyjmowane jest każde zwierzę bezdomne doprowadzane z terenu Gminy Bestwina.

3. Schronisko funkcjonuje całodobowo w zakresie odławiania i przyjmowania zwierząt bezdomnych, 
agresywnych oraz tych, które uległy wypadkom drogowym i podejmuje natychmiastowe działania w celu 
przewiezienia tych zwierząt do Schroniska.

4. W schronisku sprawowana jest całodobowa opieka nad przebywającymi w nim zwierzętami.

5. Schronisko przekazuje co kwartał, pisemną informację o każdym zwierzęciu, które trafiło do Schroniska z 
terenu Gminy Bestwina oraz podaje jego status na dzień sporządzenia sprawozdania.
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§ 4. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje ich dokarmianie i zapewnienie wody pitnej, w przypadku 
powzięcia przez Urząd Gminy Bestwina informacji o miejscu, w którym takie koty występują.

2. Dokarmianie zwierząt wykonują pracownicy Urzędu Gminy Bestwina.

§ 5. 

Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku będzie miało charakter stały a 
podejmowane będzie na skutek interwencji mieszkańców Gminy Bestwina, zgłoszonej w Urzędzie Gminy 
Bestwina lub Policji.

2. Odławianie i umieszczane w Schronisku będą zwierzęta pozostawione bez opieki i nadzoru w miejscach 
publicznych.

3. Odławianie zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przez służby Schroniska.

4. Odławianie zwierząt prowadzone będzie za pomocą sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia 
lub zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

5. 

§ 6. 

Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych, usypianie ślepych miotów

1. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt przebywających w Schronisku wykonywana będzie na 
podstawie umów zawartych ze Schroniskiem przez lekarzy weterynarii tj. lekarzem weterynarii Zdzisławem 
Szwabowiczem, lekarzem weterynarii Jarosławem Pisulakiem oraz lekarzem weterynarii  Dominikiem 
Domiszewskim.

2. Usypianie ślepych miotów dokonywane będzie w Schronisku przez wymienionych wyżej lekarzy 
weterynarii. Usypianiu poddawane będą ślepe mioty dostarczone do Schroniska przez jego pracowników. Zabieg 
wykonywany będzie zgodnie z zasadami humanitarnego traktowania i uśmiercania zwierząt.

§ 7. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Gmina Bestwina prowadzi działania zmierzające do znalezienia właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
poprzez:

1. Podejmowanie starań w celu znalezienia odpowiednich właścicieli dla przebywających w Schronisku 
zwierząt,

2. Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej BIP i tablicach ogłoszeń o zwierzętach przebywających w 
Schronisku przeznaczonych do adopcji.

§ 8. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Jako czasowe miejsce dla zwierząt gospodarskich wyznacza się gospodarstwo rolne Pana Łukasza Maroszek, 
ul. Witosa 107 w Bestwinie.

§ 9. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Na mocy zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Bestwina 
Schronisko przyjmuje zgłoszenia o zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie Gminy Bestwina 
i zapewnia im całodobową opiekę weterynaryjną.

§ 10. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób ich wydatkowania
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Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego programu są zapewnione w budżecie 
Gminy Bestwina na 2018 r. i obejmują:

1. Koszty związane z odławianiem i przyjmowaniem żywych zwierząt, zapewnieniem bezdomnym zwierzętom 
miejsca w Schronisku, sterylizacją i kastracją zwierząt przyjętych do Schroniska, usypianiem ślepych miotów w 
Schronisku oraz zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt – 55000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

2. Koszty związane z dokarmianiem kotów wolno żyjących – 500 zł (słownie: pięćset złotych),

3. Koszty związane z transportem, utrzymywaniem i opieką zwierząt gospodarskich - 1800 zł (słownie: tysiąc 
osiemset złotych).
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-1924673715

Imię: Jerzy
Nazwisko: Stanclik
Instytucja: 
Województwo: 
Miejscowość: 
Data podpisu:  19 marca 2018 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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