UCHWAŁA NR 55/VI/2019
RADY MIEJSKIEJ W NAROLU
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt na terenie Gminy Narol w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. 2019 r. poz. 122 ze zm.)
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
na terenie Gminy Narol na rok 2019, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Narolu
Krzysztof Szawara
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Załącznik do Uchwały Nr 55/VI/2019
Rady Miejskiej w Narolu
z dnia 7 marca 2019 r.
Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy
Narol w 2019 roku

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Narolu uchwały w sprawie „Programu Opieki nad
Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Narol w 2019 roku”,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących
oraz zwierząt gospodarskich.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1. niekontrolowane rozmnażanie;
2. porzucanie zwierząt przez właścicieli;
3. ucieczki zwierząt;
4. łatwość pozyskania zwierząt;
5. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Narol - jednostkę organizacyjną, przy pomocy której
Burmistrz Miasta i Gminy Narol wykonuje zadania;
2) 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;
3) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);
5) Programie, należy przez to rozumieć Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Narol w 2019 roku.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narol oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
Zadania priorytetowe Programu to:
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Narol, realizowana będzie poprzez:
1) wyłapywanie psów bezdomnych lub zagubionych przez właścicieli;
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2) zapewnienie tymczasowej opieki nad wyłapywanymi zwierzętami przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Narol. Tymczasowe przytulisko dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Narol zlokalizowano na terenie
bazy gospodarki komunalnej przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu;
3) współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi będzie realizowane poprzez współpracę ze społecznymi
opiekunami kotów wolno żyjących, w tym ich dokarmianie.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt
Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez podmioty do tego
w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadając im cierpienia.

uprawnione

Gmina Narol posiada umowę z firmą Usługi Techniczno-Weterynaryjne "Arka - vet" Agnieszka
Narożnowska z siedzibą w Przemyślu, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl.
4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.
Na terenie Gminy Narol nie funkcjonuje schronisko dla zwierząt. Zwierzęta przekazywane do schroniska
będą sterylizowane lub kastrowane, zgodnie z przyjętymi zasadami schroniska w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa.
Gmina Narol posiada umowę z firmą Usługi Techniczno-Weterynaryjne "Arka - vet" Agnieszka
Narożnowska z siedzibą w Przemyślu, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl, która posiada umowę ze
schroniskiem: Fundacja Zwierzyniec" Szczyt, ul. Wieluńska 178A, 98-355 Działoszyn.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt:
1) Urząd Miasta i Gminy prowadził będzie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
- akcje promujące adopcję zwierząt ze schroniska,
- prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń
o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu;
- prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym zwierzęciem.
6. Usypianie ślepych miotów.
1) Usypianie ślepych miotów realizowane będzie poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt
lub lekarzem weterynarii:
a) Gmina będzie pokrywać 100% kosztów uśpienia ślepych miotów zwierząt bezdomnych;
b) Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w pkt 6 a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt:
- uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla
nich właścicieli;
- zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na
świadczenie usług w tym zakresie.
7. W celu zapewnienia świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi
w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi, wskazuje się gospodarstwo Pana Aleksandra Kołodzieja, zam.
Lipie 2, 37-610 Narol, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Narol i właścicielem gospodarstwa.
8. Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych na
terenie Gminy Narol oraz zwierząt, których właścicieli nie ustalono, jak również pochodzących z wypadków
komunikacyjnych i odebranych właścicielom decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Narol w przypadkach
określonych ustawą o ochronie zwierząt - realizowane będzie na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii
– Przychodnią Weterynaryjną w Narolu, ul. Krupiecka 24, 37-610 Narol.
9. Edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Narol.
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Urząd Miasta i Gminy Narol w ramach Programu prowadził będzie działania edukacyjne m.in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania adopcji
zwierząt bezdomnych.
10. Wszystkie sprawy związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt prowadzone są w Urzędzie Miasta i Gminy Narol pokój nr 12, I piętro, nr tel. 16 631 70 87
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzina od 730 do 1530, z wyjątkiem czwartków, w których Urząd Miasta
i Gminy Narol pracuje w godzinach od 900do 1700 Sprawy w dniach nocnych i wolnych od pracy należy zgłaszać
pod nr tel. 602688513.
Rozdział 3.
FINANSOWANIE PROGRAMU
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostaną w budżecie gminy
Narol na rok 2018 w wysokości 10.000,00 zł., z tego:
a) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 1.100,00 zł;
b) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, odławianie bezdomnych zwierząt i przekazywanie zwierząt do
schronisk, w tym ich sterylizację albo kastrację - 6.600,00 zł;
c) na poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 100,00 zł;
d) na usypianie ślepych miotów - 300,00 zł;
e) na świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji
zwierzętami gospodarskimi - 1.400,00 zł;
f) na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych oraz zwierząt, dla
których właścicieli nie ustalono, jak również pochodzących z wypadków komunikacyjnych i odebranych
właścicielom decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Narol, w przypadkach określonych w ustawie o ochronie
zwierząt - 500,00 zł.
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‐ Głosowanie ‐ Uchwała nr 55/VI/2019
Odpowiedź

Ilość głosów

Procent głosów

Jestem za

13

100,00%

Jestem przeciw

0

0,00%

Wstrzymuję się

0

0,00%

Radny

Oddany głos

Grzegorz Patałuch

Jestem za

Mariusz Franus

Jestem za

Jadwiga Kałun‐Wolańczyk

Jestem za

Krzysztof Szawara

Jestem za

Jan Lasota

Jestem za

Jan Pudełko

Jestem za

Grzegorz Haras

Jestem za

Paweł Farion

Jestem za

Adam Malec

Jestem za

Maria Obuchowska

Jestem za

Adam Machlarz

Jestem za

Artur Kida

Jestem za

Grzegorz Sabal

Jestem za

