Załącznik
do Uchwały Nr …..............
Rady Gminy Dzierzkowice
z dnia ….............................

PROJEKT

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Dzierzkowice w 2019 roku

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Dzierzkowice w 2019 roku zwany dalej Programem ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt
domowych, szczególnie psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich.
2. Realizacja założeń programu w ramach wykonywania zadania własnego gminy, oparta będzie na współpracy
mieszkańców Gminy Dzierzkowice, Policji, Straży Pożarnej, Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów
łowieckich na terenie gm. Dzierzkowice oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
3. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu jest Wójt Gminy Dzierzkowice za
pośrednictwem Urzędu Gminy Dzierzkowice.
§2
Cele gminnego programu :
1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy,
2. opieka na kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie,
3. odławianie bezdomnych zwierząt,
4. ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizacje i kastrację zwierząt domowych
szczególnie kotów i psów,
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6. usypianie ślepych miotów,
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
§ 3
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
Gminy Dzierzkowice zapewni bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt ul. Berezów 85a, 26-130 Suchedniów prowadzonym przez Maciej Glijer – BAROS z/s w Suchedniowie,
ul. Berezów 76d na podstawie zawartej umowy z gminą.

§ 4
Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:
1. ustalanie miejsc, w którym przebywają koty wolno żyjące,
2. zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia wody pitnej w miejscach bytowania bezdomnych kotów,
3. zapewnienia w miarę możliwości miejsca schronienia, w szczególności na okres zimy,
4. sterylizację lub kastracje wolno-żyjących kotów,
5. otoczenie w miarę potrzeby opieką weterynaryjną wolno żyjące koty oraz leczenie zwierząt
potrąconych w wypadkach komunikacyjnych .
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§5
Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta, zagubione pozostające bez opieki, w stosunku, do których nie
istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały,
a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
2. Zgłoszenie interwencyjne należy kierować do Urzędu Gminy Dzierzkowice i można je złożyć
osobiście ,telefonicznie lub pisemnie. Może je wykonać każdy, kto stwierdzi istnienie zagrożenia
zdrowia lub życia.
3. Odławianie realizowane jest po zgłoszeniu do schroniska, wykonanym przez uprawnionego pracownika
Urzędu Gminy Dzierzkowice.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia, transport
zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego
przewozu zwierząt.
5. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt wykonywane będzie przez pracowników Schronisko i odbywa
się w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.
6. Celem zapewnienia dalszej opieki na odłowionymi zwierzętami gmina zawiera umowę z podmiotem
prowadzącym działalność w tym zakresie.
§6
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:
1. Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji podlegają wszystkie zwierzęta bezdomne umieszczone w schronisku.
2. Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przed przekazaniem ich nowym
właścicielom.
3. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza Weterynarii
4. Zabiegom nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
§7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez :
1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy, informowanie o możliwości
adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy w tym na stronach
internetowych.
2. promowanie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt i podpisywanie umów adopcyjnych oferujących
wykonanie bezpłatnej usługi w zakresie przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji, oraz pierwszego
zabiegu w zakresie: odrobaczania i wykonania podstawowych szczepień m.in. przeciwko wściekliźnie,
wykonanych przez lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym
M. Taczalski. Wójcik s.c. w Kraśniku ,ul. Rzeczycka 10,23-200 Kraśnik, Tel81 825 22 86.
3. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
dla zwierząt bezdomnych.
§8
Usypianie ślepych miotów realizowane jest poprzez:
1. Zabieg usypiania ślepych miotów winien odbywać się w sposób humanitarny i może być wykonany tylko
przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt na podstawie
zawartej umowy z gminą.
2. Zabieg usypiania ślepych miotów zwierząt odbywa się w sposób humanitarny poprzez podanie środka
usypiającego przez lekarza weterynarii.
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§ 9
Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane jest poprzez:
1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich pozbawionych
właściwej opieki następuje na podstawie zawartej umowy przez Gminę Dzierzkowice z właścicielem
gospodarstwa położonego w Dzierzkowice-Wola 113,23-251 Dzierzkowice, tel. do kontaktu 691221964.
2. Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Urząd Gminy Dzierzkowice podejmuje
działania w celu znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez:
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane jest przez Gminę Dzierzkowice poprzez zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym
M. Taczalski. P. Wójcik s.c. w Kraśniku, ul. Rzeczycka 10,23-200 Kraśnik ,Tel. 81 825 22 86.
3. Wskazany Gabinet Weterynaryjny świadczy usługi całodobowo.
§ 11
Źródła finansowania realizacji zadań wynikających z programu
1. Rada Gminy Dzierzkowice uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania środki finansowe
na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz opieki nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. W budżecie gminy, zarezerwowane są środki finansowe na realizację programu na 2019 r.
w wysokości 14.000,00 zł w tym na:
- odłowy bezdomnych zwierząt - 10.000,00 zł
- usypianie ślepych miotów
400,00 zł
- sterylizacja i kastracja zwierząt - 2.000,00 zł
- dokarmianie
500,00 zł
- obsługę weterynaryjną
- 1.100,00 zł
3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację założeń Programu w trakcie
jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust. 2 § 11 okażą się niewystarczające.

Przewodniczący Rady
Dariusz Latos
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