Załącznik do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 31 marca 2015 r.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2015”
„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 Gminy Uście Gorlickie uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na
terenie
Gminy
Uście Gorlickie w roku 2015”, zwanego dalej „Programem” jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856, ze zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt jest realizowane poprzez
umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach na podstawie umowy zawartej przez gminę.
§ 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnianie ich dokarmiania w miejscach ich przebywania,
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,
§ 3. 1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.
2. Odławianie zwierząt odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie
interwencyjne.
3. Zgłoszenia interwencyjnego do Urzędu Gminy może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności,
o których mowa w ust. 4, w dowolnej formie (telefonicznie, mailem, pisemnie).
4. Odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do
wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
6. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkami transportu przystosowanymi do bezpiecznego
i humanitarnego przewozu zwierząt.
7. Celem zapewnienia dalszej opieki nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami gmina zwiera umowę
z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie.
§ 4. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach
ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.
2. Zabiegom, o którym mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji
w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt (między innymi na stronie internetowej gminy),
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji promujących adopcję zwierząt.
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§ 6. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na usypianie ślepych miotów
zwierząt bezdomnych.
§ 7. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo
z którym Wójt Gminy Uście Gorlickie zawarł stosowne porozumienie w celu właściwej opieki.
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowany jest przez gminę poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii świadczącym usługi całodobowo.
§ 9. 1. Na realizację zadań wynikających z niniejszego programu, zabezpieczone są w budżecie gminy środki
finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych00 /100).
2. Środki finansowe określone w pkt 1 wydatkowane będą na realizację następujących zadań:
- odławianie
bezdomnych
zwierząt,
umieszczanie
i zapewnienie
im
opieki
w schronisku
dla zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku, usypianie ślepych miotów –
2 000,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 200,00 zł,
- zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych
we wskazanym gospodarstwie rolnym – 16 000,00 zł,

umieszczonych

na

określony

czas

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt według
przedstawionych faktur – 1 000,00 zł,
- rezerwa – 800,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Ludwin
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