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z*vier'ląt na teľenie glniny Bieliny rv 2017 r.''
$r

Celem ,"Pľogramu opieki nĺrcl zr.vieľzętami bezĺlotnĺ'r.vrrti oľzlz zapobiegaĺliĺrbezciĺ:trrntrści
zĺłietz'ątna teľenie gminrv }}ielin,v r.r,20]7 ľ." zvĺanego clalej Pľcłgľaĺnenrjest za1rervĺrieĺrie
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zi.vierzętanri bezĺĺoĺnn'-r.ĺniL}Ta7. zĺrpobiegani* bezcloĺnnościz'więľ'ł*ł,
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1. Wrl'łąr'uonn'. na tetęnię gmilr,v

bezĺ1ĺlrnn.vch zlvieľzą{' ccl eio ktĺiĺ},'chnie n}Żl
mozlirvości ustalenia iclr rł'łzrścicielalub irrnej osoby" pod któľej ĺrpiekę clĺltąd aľvr'ale
pĺrzĺ:stirrvał'v. będzic t:r i łrłoc h aľakteľ
1) Sĺał;,.rv ocliliĺ:sięniu do po.jedynczych zgłĺlszeĺiz terenu gn':iiry o błąka.iąc-vcli się
bezĺlĺ:lnttychzrvieľzętach, \.\' szc.zególĺlĺlścicliorych lub porvĺ;ĺlując.vcli ziigľ*zenie ĺlla
luclzi lub inĺ-vch z*ł-ieľząti
2) 0kresor.v'v, na clkľeślonychoł'.szaĺaclr glnin.v lub w oĺlniesiertirr do gľtlp
bezdĺ:lmrr.vclt zrvierzĺit. rv razie strvieľdzen'ia ta}ĺiej koniecznośłiprr,ez' \Ąiĺiita Gn:in.v
L}ielirr.v, na ptldstalvię ilrĺbľmĺrc.jitlz,vskanych a<l nrieszkańcí:rv gnriĺr'v.
\fu'-Ył,tp,vrł,ĺ*riaĺl<rkon* rłyspecjalizo\Ąrane pľzeclsiębioťsĹlvo' na poĺlstarvie stĺ:sorvrrej
tl}tlo\Ę,' załr,aĺ1ejz gmirlą Bie}iny, t.-j' Pĺeedsiębiĺ:ľstłvo]:''ĺirndlorvo-{_Jslugorł.e .}aĺĺlsłaĺr.
Dudzik" Cedz.r.'na l29. 25-90Ü Kielce.
Bezdĺllnĺręzĺvieľzęta p* rĺyłap.vwĺurirtzĺlstaną pĺzełi'iezionę' tV celu zapervliierria inr
đalszejopieki, da sclĺaniska ĺlla. bęzdornn'r'clr zluieruąt pĺor.vacizonegĺl ptzt,Ł
Pĺzeclsiobiorstrvcl [_:[aĺrĺJlorł,o-L]sługor.veJaľosłirrv I)ucizik, Cedzyna 129^ 25-9}í}0
:

)

Ki*lce.

W

s,v1uacji, gđ"vbezdĺ:nrne 'naierzę strvaľzut zagrłżenie z'r..'ciu lttdzi lr:b innych
zu'ĺerzE'. zrvieĺzę zĺ:stalrie r,v,vłapane w opaľciu o uffio\Ąrę 'zawĺ,ĺ1ąptzez gninę z
pľzedsiebĺoľcaprorvadząc}.m výappvanie tj' Pľzeđsiębioľstl,voHaĺrĺllolr.a_łJsh:gorve
Jaľĺlsłarł,Dudzik. {Jedzyna I29, 25-900 Kielce. tęL 79*-45?-382.
5. s,'y-lapy'rvan1.'nr zrł''ieĺZętofilzapelvlliotra zosĹ.ttlie rł' ľarzię ;lĺrtĺzelr'v' opieka ĺekaľskĺl4.

rveteľ,v'nar;,jna.
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s;.'tuacji lvysĺąpienia zĺlaľzen'ia dľĺ:gcr.vegoz irdzi;rłerłrzrvi*ľząt gmi*a zapewĺłia
ĺ:piekę rł'eter;,rrĺrĺ5.jnąiJopĺZez ut1101vę lękaľzenr rveĺeľyĺrarii ClT{rwET

W

z

tj.

Gabineĺ Weteľ'v_nar5.j n'r'. 2ó-008 Gĺiĺ*ĺl,osieđle1 !}. 1ę1. 6$ 4_13 5 -67 1
W pľz5,'paclk* wystapieniir zdaľz*ĺlĺaz vdziałeľ:l zrvieľząt po gĺ:dzinach pľ;rcy" {.jľzęĺ1u
inÍb::nacię ĺl zcl*ľzoniu nalezY prz.ektv'ał rJo lekaľza rvetery,'lrarii z kĺť;ryr:r{jmina nl:l
podpisarią Bm01vę lra cĺrłodĺllroĺvę
ĺ:piekę rveter1.'ĺraľ'i.jną t'j. CĺTowET .._ Gabinęĺ
!\''etel 3'nĺiľy'j rr;'. 2 ó-i}ĺ} 8 Ĺ}Óĺna, osiecl le 1 9, tel. 6{} 4 -23 -\ -ő7 1
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lĺoĺatn'ir,lł;ĺ*oż>.'iąc3ĺmirv razie potlzeb1, jesĺ ręĺrlizĺ;rvatla plptł.ęt:
1} Usialenie nrieisc, r'ĺ kiÓry'łlr ;:ľzeb1.'lvzriĺi kĺ_lty wĺ:lnoz,r.,jace pO13YZez zgłĺ>szenltl
łrięszkalicó lv đaU ľzęĺll.i{-inriĺt1.' Bielin3.' ;

. {'Ę:ielĺa nad

2s 7'apt:wnieniĺ: dĺi]ĺarmianiaoľaz Zap*lvnieniĺi im

rvĺ:ĺl.v

pitnej

przetľz-l.rrrania.

3)

w rĺiaĺęrnoŻlirvościzaperł.:rieilia miejsca

w

miejscacb ich

sclrľoĺli*triĺ:,w szczegĺ:lnĺ:Ści na okr'es

ziĺrrorł7_.

2' Osirbą oĺĘlołr,ieĺ1ziallraza kooľd-vnację clziałari związ:ałlvc1l z, kotami wolĺrĺ:z1'jącylninĺl
lęreĺrie gnriĺry Bieliĺr.v.!esĺ ĺlsłllraz;itľtldlriona w lJrzędzie {iĺnirry Bielirry na steł-iĺlrviskłlĺlĺl
spľa!\j ĺlclrrotl)' śrĺ:dowiskai gcspĺ:darki rłodne.j'
$s

1.

Gnlin;r będzie 1:ľorvadzić 1:ĺlszttkirvania nĺirv'vch lłłaścicięlidla psi:rv i kotólv l:,Oprzez
utrł'oľzenie }is$ osÓb pĺ:agnąc},'clr oĺocz1,ĺio;lieką bezĺiotnnego psa lł"lb kota.
Pođĺnicltlr7}aprłjący bezdcxłĺrezrvielzota ptzc;ł-' cał1,' okĺes pľ7.etr7,.\ĺn:/r.vania
z.więľr.*úazclrorł'ii1zany jesl clĺ: pĺrszulĺiu'aniastałegĺ:dĺ:mu i lv nastę1lstrłit
poĺĘ:i sĺlĺlia ilnlĺ> lv"lj aĺlĺlJ:lc;,jnej.
{-}ĺrrinzr ĺrroze podjać' r.vspółprĺrcę z ĺ:ľganizircjamipazaľząĺlolv.vnri. któľy'clr stittl-ltotv'vnr
celeľn j*st ochĺoĺtazi.i'ieĺząt.
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Zlvlętzęta gĺ'lspoĺlĺlľskie,ktÓľe uci*kł;," zabłakał},'się }ub zostłĘ.' poťZlłoonę L}ľZe;Ą cełĺ-lrłieka.ł
tlie mzl ĺlroż]irł'ości
ustalcnia ich rą4irścicielalub innej oscłb"v. poĺl ktťlľejopieką tľrvale clotąĺl
lub
zt_istaĘl
ÜZasÜwĹ} ccletrľane r,vłaścicielorvilrrłl ĺ4riekunłlr.vi na poclstarł.ie
;:ozostarł'ĺłł.v*.
ĺ'lec'vzji lÄ,ió.jta cnriły Bielin1' b*ĺIą pľzelĺäZYl.łäne
ĺĺogtispĺ:tlaľs1rva lv celtl zĺrpervnięnia im
rvłaściĺą.cj
i:pieki. lYskazLrje się gospoĺiaľs1rvoľohre zlokalizolł,ĺure rv rniejscrirvości l3ieliĺr_v,
ii]' Staľorviejska 79ir rv celu zapervnienia ĺrriejsca ďla zwięľr-,ąt *clspoc1aľskici'r'
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Łls}"pianĺe śleprvch niiĺ:tórv rv-vkĺlĺllťesię ĺrir riastępując3.',łh zĺrsacJacir:
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pokľ1''l.l'a w

łałościlĺoszty uśpienia śleprvch nriłrtórv ;lsĺ-ilv lrrb

ľze lr.r;rą.3j ącYc h tta teľe ni e

g

ln i n'v B
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kotťllr'

n'v'

LrŚ]:ielri* beĺ1ą pĺ_lđlegaćr.v.vłacznie ślepenriĺlt-v pstilv lub Łoltirł,, co
r:rłŹli rvościmpervtrienia dĺa lrich rł.łaścieieli.

<lo

ktłil-vclr nie nra

Í:ĺłbiegrrśpieniapľZepľowarL'z,zl wy-'Łącz;rie lekaľz r.r,,eteľvnaľii, z ktťlĺ;'nl gnriĺra ł}ielin3.'
ma pĺrłĺpisanaum01vę lulr p*đĺniĺ:t
pľĺrrvaĺĺząc-vsc}ľoliiskĺ:.
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" Gmiĺra ziłpełr.niarł'vkoĺiani* zabiegłl steĺ1,'lizacji, lĺasĺľac'ii. araz

2"

li

p

iĺĺei:t-vfikacji
(czipłrlvania} bezĺŤĺi'nrn-vchzrł.ieľząttłyła1rirtl.vcli na t*ľcĺ:ieEn-in"v Bie|in,v. ktiľe tľafił.v
đosclrľoniskĺłna;:lĺ:ĺistarvieumÜlš.Y zarval1ej z podmiote:lr okľeślonylnw $ 2 rrsĺ. 3'
Ĺ]nina zapervnia lv'3.''l'otranie zabiegu steľ,v'lizacji i l"astracji (v-taz z rv-r,'konanienl
lliezbeĺln3'ch szczepieĺi i zabicgtilv) bezdan:*ych z."r'ięľząt rłryła1xĺn-vchna tę-ĺeni*
gľnin3.' ľ3ielił.v.lĺtóľe zastał'l.' pľz1.,'gaľnięte ;rľz*z ttor'v.vĺ:h ĺ:pi*kuĺrÓrł,pĺ:ĺ1rłaľrłnkiom
pĺ:rlpisanił: ulnor,ł.Y adopcyjnej ąłľĺl'zzĺvierzał posiadaj;lc3.'c.h lvłaśc,icielatrĺłłr'niĺlsekiclr

włiłścicie1*-.
Ĺ}kľęślasię nastętrłujące zirsaĺi'v finaĺrsotł'ania zabiegir.r,. * ktoĺ'vclr fi]iltr\ia rv ust. 2
Ĺiminir ř}i*liny r.r,1,łĺ:niłal*]<arza rvet*ľ3.''naľii * {iab|rłel \Ą''etery''ĺraľii CI1'{}WŁ1', r. kĺť:ľ,''m

3'

umol\ję na ĺlĺ:kony'rvanięzabiególĺ liasĺľaciilłlb sĺeĺ.vlizacji {lvĺaz z ĺv,v'kĺ'lt:atriem
lliezbęclĺ-vch szczepieír i zabiegóĺr,} zt"-ieľzz1t i koszt5,' ĺ"vclr czylĺrościsą rĺ całościĺfrransĺ}rv;łłe
z Łruđzett: gl*iłr'v.
2s ?.wierz'ęĺa błdą *ĺr zl*c*nie gn:in.v lv;'Japvlvanĺ: i ;:ľzerv*żcĺlęĺ1ĺ-'ll*kaľza rve1tľ'vnaľĺi.ĺ:
kĺĺiĺ-vml1}Ĺ}\.1,.i 1rorv"r'z*.i rr'c*lu rv1,'kĺ:tr3.'ivaĺria z;rŁiegu kastĺacji lub steľ'u_iizĺłcji.
Z,}'\Ą:'alJ;ł

3) Zwierz,ętĺr pođdaneporłyższ1,'mzabiegĺlm nlĺlgą zĺ:stłrcpĺrĺlc{ane ide'nt1,'fi1ĺac'ji (cz'i;rorvane)^
Ko szt'v rvykonania id errÍ ylikaĺj i ;:okĺvr.va grni na B i el iny''
4) Po przepľoĺ,vađzeniuzabiegu bezclĺ:ĺnnezwierzęta 1'ľafią clo adopcji, ĺ: któľej ľror.va r.v $ĺi
ust. 2.

4. Ilośćzabiegir.r'

steľ'vlizacji lub kastracii zwierząt będzie liĺnitolvana rł,iolkościĺi

ptzęznaczírn-vch lra pĺ:rł1.'Ższe ĺ,ę19 rv buĺĺżęcie{imin-l,' na dĺłll.vľok.
śľoĺlkćllv

$e
poclpisyrł.ane bęĺla umolvY zę schroniskami. pĺ'ldlniotanri
śr,l'iaclczącyrni usługi w zakľęsie w'vłapywania zwieru:$ oťaz Z lekaľzem r.veteľ1'rraľii'

W tľybie złlnrÓrvień ptlbliczn'vch

1.

$

1ti

Koszt;,' ľealizacji z:adaĺl określĺlnychlv niĺriejszyn pľogľänie1ronĺlsi gnina Bieliĺl'v.

2. Srĺldki Íinansĺ:r.ve bętlą 1r,'vdatkoĺvanę papruez zlecanie usłł"lgpoĺlĺniĺ"rloĺlr

3'
4.

zelłilętľZnym.
Srodki filransor.vę ĺlłrľcalizację zĺł,izlnłv'vnikająĺ:'vchz Pľogĺanru zalrezpieczłłne sĺ1 r,r'
buĺlżecie Gminy Bieliny nĺłľok 2ü17 w r.q.,'sokĺrści93 6a0,ŰÜ zł.
W3ldatkĺ:rvanie śľoĺlkÓrł'finarrsolv,vclr ptzeznaczłtr.vcir na realizację Pľograłnu będzie
się ođb-vwałor,v sposĺib celorvy i oszczędnv, z, z'achorvanienr zasird uzyskirł,aĺłia
ĺrajlepsz;,'ch eÍbktÓlv ofŁtz opĺynalnego dĺlł:ĺ:ľ*
nreĺĺrdi Śľclclkĺiw słrlżąc.vclr osiągiriĺ:ciu
załozĺltr'vc'lrcelĺilv" na podstĺrrvie umťlłv, lĺĺÓrych pľzeĺlnriĺ:tetnsą usługi zlviąz:ane 'z
reallizacja Progľamu'

