Projekt

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA
TERENIE GMINY POŚWIĘTNE W ROKU 2018

WPROWADZENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Poświętne uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne ”,
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. Większość działań określonych w
Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w
całym kraju.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w Programie, zmierza do ograniczenia liczby
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Poświętne.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Poświętne;
2) schronisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt, w którym zapewnione
są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt - dla Gminy
należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę,
to jest Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego ,Gabinet Weterynaryjny , Schronisko,Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo Adpopcyjne, z siedzibą Wojtyszki nr 18, 98 – 277 Brąszewice ; 93 – 176 Łodź ul. Suwalska 25/27
lok.21 .
3) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne;
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Poświętne.
2. Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy – Wójt Gminy;
2) Schronisko Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, Longin Siemiński,
3) Komisariat Policji w Drzewicy,
4) Gabinet Weterynaryjny Tomasz Woźniak Strzyżów 3, 26 – 340 Drzewica
5) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z
Gminą.
Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez działania wynikające z art. 11 a ust. 2 ustawy o
ochronie zwierząt.
Rozdział 3
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Poświętne polega na dostarczaniu
zwierząt bezdomnych do Schroniska i zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz
opieki lekarsko - weterynaryjnej,
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi polega na :
1) dokarmianiu kotów wolno żyjących przez Gminę w sytuacjach uzasadnionych w wyniku
zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Gminy.
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
3) udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym, których działaniem statutowym jest ochrona
zwierząt oraz tzw. opiekunom społecznym w dokarmianiu wolno żyjących kotów;
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poświętne polega na:
1) bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący Schronisko dla zwierząt i
zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w Schronisku dla zwierząt,
§ 7. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów, polega na :
1 ) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z

wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na
stan zdrowia i/lub wiek;
2) prowadzeniu przez Gminę akcji zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania
zabiegów sterylizacji i kastracji .
3) lekarz weterynarii w gabinecie weterynaryjnym, z którą Gmina zawarła umowę dotyczącą
wykonywania tego rodzaju usługi weterynaryjnej, na warunkach ustalonych w umowie na
podstawie zlecenia z Urzędu Gminy ;
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt polega na:
1) prowadzenie poprzez schronisko działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i
oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania;
2) prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych poprzez organizacje pozarządowe;
3) prowadzenie akcji promocyjnych przez Gminę .
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt
z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) lekarz weterynarii w gabinecie weterynaryjnym, z którą Gmina zawarła umowę dotyczącą
wykonywania tego rodzaju usługi weterynaryjnej, na warunkach ustalonych w umowie na
podstawie zlecenia z Urzędu Gminy ;
§ 10. W celu zapewnienia miejsc dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina czasowo umieści
je w gospodarstwie rolnym Pana Marka Kalużnego w Małoszycach Nr 48, z zapewnieniem im
całodobowej opieki. Jednocześnie Gmina podejmie starania w celu znalezienia nowego właściciela
tych zwierząt.
§ 11. Gmina zapewnia całodobową opiekię weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Opiekę taką sprawować będzie Gabinet Weterynaryjny Tomasz Woźniak
Strzyżów 3 , 26 – 340 Drzewica .
Rozdział 4
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 12. 1. Wójt Gminy w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami organizuje działania edukacyjne m.in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania
sterylizacji i kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych.
2.Działania edukacyjne prowadzone będą poprzez zachęcanie nauczycieli w szkołach na terenie

Gminy do propagowania działań zwiazanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt,
opracowywanie i rozpowszechnianie treści propagujących odpowiednie warunki utrzymania
zwierząt oraz aktywowanie wolontariatu na rzecz prowadzenia opieki nad bezdomnymi psami lub
kotami.
Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zapisane w
budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 w wysokości 25 000,00 złotych.
2. Środki te wydatkowane będą na:
1) na realizację zadań odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnienie im opieki oraz
obligatoryjną sterylizację i kastrację, dokonywane przez Schronisko – kwota 22 500,00 zł
2) dokarmianie kotów wolno żyjących - kwota 300,00 zł
3) usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
zdarzeń drogowych - kwota 2 000,00 zł
4) na pozostałe działania przewidziane w programie - kwota 200,00 zł.

