ZARZĄDZENIE NR 14/2021
WÓJTA GMINY GRYBÓW
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2021 roku.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art.11a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 638), art.5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz
Uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie określenia
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
Gminy Grybów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj.
Mał. z 2019 r. poz. 5619), zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie, których jednym z celów
statutowych jest ochrona zwierząt na terenie Gminy Grybów
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2021 roku, stanowiący załącznik
Nr1 do zarządzenia.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w formie zgłaszania do Wójta pisemnych opinii do projektu
aktu, o którym mowa
w §1 niniejszego zarządzenia przy wykorzystywaniu udostępnionego
formularza stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2021 roku oraz wzór folmularza zgłaszania opinii zamieszcza
się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grybowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grybowie.
§ 4. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się w okresie od dnia 27 stycznia 2021 r. do
18 lutego 2021 roku.
§ 5. Wszelkie uwagi i opinie do projektu należy zgłaszać:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów.
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej l.dziedzic@gminagrybow.pl
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Grybów
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2021
Wójta Gminy Grybów
z dnia 25 stycznia 2021 r.
-projektProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Grybów na 2021 r.
I
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terytorium Gminy Grybów.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Grybów
2) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 33-380 Krynica Zdrój,
ul. Kraszewskiego 37, z którym Gmina Grybów posiada podpisaną umowę.
3) lecznica weterynaryjna – należy przez to rozumieć Lecznicę Weterynaryjną reprezentowaną
przez Pana Janusza Soczek, z siedzibą Biała Niżna 345, 33-330 Grybów, z którą Gmina Grybów
posiada podpisaną umowę.
4) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów na 2021 r.
5) gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone w Białej Niżnej
218, z którym Gmina Grybów posiada podpisaną umowę.
II
Cel i zadania programu
§ 2. 1. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Grybów;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku;
2) odławianie zwierząt bezdomnych;
3) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku;
4) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
5) usypianie ślepych miotów zgodnie z nakazami ustawy o ochronie zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
7) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym;
8) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie i sterylizacja;
9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
III
Odławianie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie miejsca w schronisku
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§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terytorium Gminy Grybów zlecone
zostało Lecznicy Weterynaryjnej Janusz Soczek, Biała Niżna 345, 33-330 Grybów przedsiębiorcy
posiadającemu uprawnienia do jej wykonywania.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby,
pod której opieką zwierzę się znajdowało.
3. Odłowione zwierzęta zostaną umieszczone w lecznicy weterynaryjnej w Białej Niżnej 345, do
czasu przewiezienia ich do schroniska dla zwierząt Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej 33-380 Krynica Zdrój ul. Kraszewskiego lub wydania ich właścicielom bądź osobom
chętnym do ich przyjęcia oraz zapewnienie właściwej opieki obejmującej w szczególności:
a) opiekę weterynaryjną
b) karmienie i pielęgnowanie zwierząt zgodnie z normami
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego
wskazanego w § 9.
5. Odłowione zwierzęta, które zostały umieszczone w lecznicy weterynaryjnej oraz w schronisku
podlegają zwrotowi ich właścicielom, jeżeli udowodnią oni prawo własności do zwierzęcia poprzez
okazanie dokumentu zakupu bądź bezpłatnego otrzymania zwierzęcia.
6. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
7. Koszty odławiania i transportu zwierząt bezdomnych, umieszczenia ich w lecznicy
weterynaryjnej oraz w schronisku i zapewnienia pomocy lekarsko – weterynaryjnej pokrywane są ze
środków przeznaczonych na realizację programu.
8. Gmina może dochodzić od dotychczasowego właściciela zwrotu uzasadnionych kosztów
związanych z wykonaniem czynności, o których mowa w pkt. 7.
9. Na terenie Gminy odławianie zwierząt bezdomnych będzie miało charakter stały.
IV
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 4. 1. Zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, są poddawane
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan zdrowia
nie pozwalają na wykonanie takiego zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Koty wolnożyjące będą wyłapywane i przewożone na wykonanie zabiegu, o którym mowa §
4 w ust. 1, a po jego wykonaniu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych.
4. Koszty zabiegów, o których mowa § 4 w ust. 1 wykonywane dla zwierząt bezdomnych
pokrywane będą ze środków przeznaczonych na realizację programu.
V
Działania związane z poszukiwaniem właścicieli dla zwierząt bezdomnych
§ 5. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez zlecenie tego
zadanie lecznicy weterynaryjnej.
2. We własnym zakresie poprzez umieszczenie informacji o możliwości adopcji bezdomnego
zwierzęcia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenia akcji adopcyjnych i promocyjnych.
VI
Usypianie ślepych miotów
§ 6. 1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii.
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VII
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 7. 1 Zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych zapewnia się całodobową opiekę
weterynaryjną, która realizowana jest przez Lecznicę Weterynaryjną w Białej Niżnej 345, na
podstawie umowy z gminą.
2. Lecznica dla zwierząt zapewnia wykonanie niezbędnych zabiegów i opiekę lekarza weterynarii
w stosunku do umieszczonego w niej zwierzęcia.
`

VIII

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 8. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest przez:
1) Ustalenie miejsc w których przebywają koty wolnożyjące;
2) W przypadkach uzasadnionych, dokarmianie wolno żyjących kotów i organizację schronienia
realizowane przy pomocy sołtysów.
IX
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 9. 1. Gospodarstwo rolne położone w Białej Niżnej 218, przyjmuje i zapewnia opiekę
bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terytorium Gminy Grybów.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta
pomiędzy gminą, a właścicielem gospodarstwa rolnego.
X
Finansowanie programu
§ 10. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego programu w kwocie 30 000 zł.
zabezpieczone są w uchwale budżetowej Rady Gminy Grybów na rok 2021
2. Środki
działań:

finansowe

określone

w ust. 1 przeznacza

się

na

realizację

poniższych

1) Zakup usług wykonywanych przez lecznicę weterynaryjną na podstawie stosownej umowy
dotyczącej zwierząt, oraz zakup usług w schronisku dla zwierząt.
2) Zakup karmy dla wolno żyjących kotów i ich sterylizację
3) Zapewnienie miejsca pobytu w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich.
3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty na realizację programu, jeżeli wymienione środki okażą
się niewystarczające.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2021
Wójta Gminy Grybów
z dnia 25 stycznia 2021 r.
Formularz konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2021 roku.”
DANE PODMIOTU ZGŁASZAJACEGO:

Podmiot zgłaszający
propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty
elektronicznej

Imię i nazwisko osoby do
kontaktu

UWAGI DO PROJEKTU PROGRAMU:

Lp.

Stan zapisu w projekcie programu
wraz z nr paragrafu, ustępu i
punktu

Sugerowana zmiana (konkretny
sugerowany zapis paragrafu, ustępu i
punktu)

Uzasadnienie
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