
UCHWALA Nr XXVIII/21S/2014 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31 marca 2014r. 


w sprawie okreslenia Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Sochocin w 2014r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz,!:dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. Ila ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierz'!:t (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856) Rada Gminy 
Sochocin uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Okresla si~ "Program opieki nad zwierz~tami bezdornnymi oraz zapobiegania 
bezdornnosci zwierz'!:t na terenie Gminy Sochocin w 20 14r." w brzmieniu okreslonym 
w zal,!:czniku do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

( 
~cy Rady 

Dari $j~ 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWALY Nr XXVIII/21S/2014 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie okreslenia Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Sochocin w 2014r. 

W zwiqzku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierzqt (tj. Dz. U. 
z 2013r. poz. 856) Rada Gminy okresla w drodze uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, 
program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz'lt. 

"Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwierzqt na terenie Gminy Sochocin w 2014r." obejmuje swoim zakresem realizacj~ takich 
zadailjak: 

1) zapewnienie zwierz~tom bezdomnym miejsca w schronisku; 
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjqcymi oraz ich dokarmianie; 
3) odlawianie zwierzqt bezdomnych z terenu Gminy; 
4) przeprowadzenie zabieg6w sterylizacyjnych lub kastracji zwierzqt przebywajqcych 

w Schronisku; 
5) poszukiwanie nowych wlascicieli dla zwierzqt bezdomnych; 
6) usypianie slepych miot6w zwierzqt bezdomnych; 
7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia mle]SCa dla zwierzqt 

gospodarskich; 
8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 

z udzialem zwierzqt. 
Przyj~cie powyzszego programu pozwoli ograniczyc na terenie Gminy Sochocin 

zjawisko bezdomnosci zwierzqt, stanowiqce zagrozenie dla ludzi oraz powodujqce cierpienie 
zwierzqt. 

W Programie wskazano podmioty zaangazowane w realizacj~ programu, realizator6w 
programu oraz wysokosc zaplanowanych koszt6w na realizacj~ programu. 

Projekt Programu byl konsultowany z powiatowym lekarzem weterynarii, organizacj'l 
spolecznq, kt6rej statutowym celem dzialania jest ochrona zwierz'lt oraz dzierzawcami lub 
zarz'ldcami obwod6w lowieckich, dzialaj'lcymi na obszarze gminy. 

W zwi'lZku z powyzszym przedklada si~ projekt uchwaly w przedmiotowej sprawie. 

LRadY 

Dan s, sr;j~lcz 


