P

roj

e

kt d o

za opi ní owa

nia

Pľogram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzrvierząt na
teľenie Gminy Zagnańsk w Ż0l7 r.
$1. Cel i zadania pľogramu

1. Zapewnienie opieki

nad zwierzętami bęzdomnymi

o ochronie zwierząÍ,
2' Zapobiegan ie bezdomności zwierząÍ.

w rozumieniu art. 4 pkt 16

ustawy

$2. l. Wykonawcami Pľogľamu są:
l) Gmina Zagnansk,
2) Schronisko dla zwierząÍ '.Stľzelce'' W msc. Strzelce. Ż8-220 oleśnica, Nr identyfikacyjny
Ż6|23401, prowadzone przez P. H. U. Jaľosłarv Dudzil<, Cedzyna 1Ż9, 25-900 Kielce,
NIP 657 236 63 72, REGON 260 156 419,
3) organizacje społeczne, których Statutowym celem działania jest ochrona zwierząÍ,
dzĺałającymi na obszaľze gminy we współpracy Z organami gminy oraz społeczni opiekunowie
i Sołtysi,
4) Lecznica Weteľynaľyjna Samsonów - Ciągłe 3,26-050 Zagnaŕsk,
5) Gospodarstwo rolne: Tumlin osowa 36,26-050 Zagnańsk.
2. Funkcję koordynatora zadan podejmowanyclr W ramach Progľamu realizuje Referat
Gospodaľczy i cospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Zagnansku, który współpracuje
z PoIicją i miejscowym lekaľzem rveterynarii. Telefon kontaktowy Ref-eratu: 532363 40l'

$3. l. Zapewnienieln bezdomľrynr zwierzętolĺ miejsca w sclrľonisku dla zwierząt realizowane
jesÍ przez:.. schronisko dla zwieľZąt", o któľym mowa r.v $2. ust. l pkt 2.
2. W sytuacjach powaŻnego zagroŻenia dla ludzi lub innych zwierząt' oraz braku miejsca
w schronisl<Ll dla zluierząÍ usługa będzie ľealizowana przez \Nykonawcę, o któľym mowa
w 42. ust. I pkt

2.

$4. Nateľenie Gnliny Zagnańsl< opieka nad lvolno zy'jącvmi kotami realizowana będzie poprzez:
l. Ustalenie miejsc' w których przebyvl'ają koty wolno Ży.jące.
2. Zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania,
3. Powieľzenie realizacji w/w zadan Sołtysom lub społecznym opiekunom.

$5. 1. Wpľowadza się na teľenię gminy wyłapywanie bezdomnych zwierząt
a) stałe na interwencje.
b) okresowe po wcześlrie_jsz1'm ogłoszeniu.
2. Wyłapywatriem objęte bęclą bezdomIle zwiel'zęta pozostawione bez opieki. w stosunku. do
ktoľych nie istnieje mozliwośćLlstalenia iclr ri,łaścicielalLlb inne.j osoby, pod której opieką trwale
dotąd pozostar.vały.
3. W celu zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzęÍami, Gmina zawiera umowę Ze
schľolriskiem dla zwierząt, o ktiľym mowa w $2. ust. l pkt 2' l<tórego adres podaje na tablicy
ogłoszeń Uľzędu Gminy orazna stronie BIP Urzędu.
4. Wyłapywanie i transpoľt bezdolnnych zu,ieľząt lrędą ľealizowane przez Uprawniony podmiot'
o którym IT]oWa lł'$2 ust' l pkt.2 z l<tór1'rn Cnlina nla Zawartą Llmowę.
5. Infbľmacje o akc_jirvvłapywania bezclomnr,clr zrł'ieľzątpodarł,ane są do publicznej wiadomości
poprzez zamięszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i tablicach ogłoszeń
w sołectrvach, na stľonie BlP Uľzędu Gminy Zagnańsk.

Projekt do zaopiniowania

s6. 1. Gmina realizuje obligatoľyjną sterylizację albo kastľację bezdomnych zwíeľząt
w schronisl<u dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką pľowadzącą schľonisko' oľaz na
r.vĺliosel< mieszkańca gminy. który stał się właścicielenrbezdomnego psa zna|ezionego na teręnie
glniny. pľzez nrie.jscowego lekarza weteľynaľii, o któľym mowaw $2. ust. l pkt4.
2. Zabiegi sterylizacji i kastľacji mogą być pľzepľowadzonę wyłącznieptzez|e|<atza weteľynarii'
3.Zabíegom, o któľych mowa w ust. 1, nie podlegajązwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia
w schronisku lub adopcji z uwagi na możliwośćzgłoszenia się właścicielalub opiekuna, oraz
w sytuacji pľzealaczenia psa do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu w cęlu
poszukiwan ia nowych rvłaścicięli'

87. PoszLll<irvanie właścicielidlabezdomnych zrvieľząt ľealizolvane jest poprzez:
|. Zaníeszczenie inÍbľmacji o mozlilt,ości adopcji zĺvierząÍbezdomnych na tablicach ogłoszeń
oraz na stronie interIretolvej uľzędu,

2. Współdziałanie z organizac1alni społecznymi w

zal<resie poszukiwania nowych właścicieli

zwieľząy które będą zainteresowarle współpracą z gminą.
$8. Usypianie ślepychmiotów:

1. Zabíeg usypiarlia ślepychmiotólv mogą być przeprowadzone wyłącznie przez'. |ekarza

r.veterynaľii w sclrľonisku dla zrvieľZąt,w lecznicy d\azwíerząt. W takiej sytuacji wymagany jest

lrumanitaľny stosunek człolvieka do czwoľonoga.

2. Fakt í przyczynę uśpieniaślepych miotów odnotowuje się w ewidericji prowadzonej przez
gminę.

$9. l. Zapervnienia miejsca dla bezdomnyclr zu,ieľząt gospodarskich lLlb zwieľząt gospodarskich
czasov\/o odebľanych rvłaścicielorvina poc1stawie decyzji V'/ójta zgodnie Z arl.7 ustawy
o ochľonie zwíerząI. następLlje na podstalvie unror.vy zawaľte.j przez gminę z właścicielem
gospodaľstn,a, o którym mowa w t2. ust. l pkt 5.
2' Z chwilą umieszczenia zlvieľząt bezdomnyclr r.v gospodaľstwie. Gmina podejmrrje Staľania
r'r,zal<ľesie zna|ezienia nowego właścicieladla tych zwierząL.

$10. Zapewnienie całodoborvej opiel<i lveteľynar1'jne.i w pľz1,'padkLl zdarzeń drogowych
z udzíałem zwierząI ľealizorvana jest popľzez rvyl<onavr'cę. o ktoľy'lTl ĺTowa lv ö2. ust' l pkt 2.

odporviednia usługa rveteľynaryjna zostanie wykonana kaŻdorazowo, gdy za1dzie taka potľzeba
na koszt gminy.

$l1. l. Koszt realizacji zadan okľeślonychw niniejszym progľamie ponosi gmina.
2. Wysol<ość środków na realizację pľograľnll określona jest w budżęcie gminy na 2017

r.

w wvsol<ości: 35 000.00 zł. Sposó$ 1yydatk6ri'ania śľodkólv:
- 3l 000,00 z'ł. -- zapewIrienie opieki bezdomnym psolll poprzez przekazanie ich do schroniska,
czasowe przetľZym)'vl,allie przecl pľzekazanienl do sclrľolliska a tal<Że l<oszt sterylizacji, kastľacji,
Llsługi weteľynaryjnej u' przypadkLr. gdy mieszkaniec gminy adoptLrje bezpańskĺego psa'
- 500'00 zł. ' spľarvor,vanie opieki nad kotami lvolno Żyjącymí,
- l 000.00 zł. ' us1,piarlie ślep1'chmiotów.
- 500'00 zł. - rniejscę i 11uyz'y-r.vienie dla zĺvierząÍgospodaľskích.
- 2 000.00 zł. _ całodoborła opieka'vveteľ\'nal'y,jna iv pľzypadl<Ll zdarzeń clrogorvych'
3. Śľodl<i Ílnansorł'e będą rł'y'cial\,ane popľZez zlecanie usłLlg podrniotonl ZewnętľZnym.
opľacorvał:
Zenon Wręckorvski.

