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                                                                                                        z dnia 22 stycznia 2019 r.

PROJEKT

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

W GMINIE SOKOLNIKI

NA ROK 2019

                                                              
Rozdział 1

                                                               Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)  Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Sokolniki;

2)  Schronisku,  należy  przez  to  rozumieć  Przytulisko  i  hotel  dla  zwierząt  domowych „FUNNY

PETS” Marta Szturma z siedzibą Czartki 49 b, 98-200 Sieradz.

Rozdział 2

Zakres Programu

§ 2.  Zakres niniejszego Programu odpowiada art.  11a ust.  2 ustawy z dnia 21 sierpnia  

1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 663 ze zmianami) i obejmuje:

1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3)odławianie bezdomnych zwierząt;

4)zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:

a) obligatoryjną sterylizację  albo  kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

b) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

c) usypianie ślepych miotów;

5)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

6)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt.



Rozdział 3

Cele Programu

§ 3. Celem niniejszego programu jest:

1)  zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  oraz  zapobieganie  bezdomności  zwierząt

z terenu gminy;

2)   ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;  

3)   zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy;   

4)   edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 

obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

Rozdział 4
Odpowiedzialność za działania związane z realizacją programu

§ 4.  Działania związane z realizacją Programu prowadzą:

1)  Wójt Gminy Sokolniki i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach;

2)  Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą Czartki

49 b, 98-200 Sieradz.

Rozdział 5
Zapobieganie bezdomności zwierząt 

poprzez zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku

         § 5.1. Odławianiu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone

przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką

zwierzę dotąd pozostawało;

               2.  Odławiane będą także zwierzęta, które w wyniku zdarzeń losowych (np. w wyniku

wypadku, zgonu właściciela lub pobytu w szpitalu), utraciły właściciela lub inną osobę pod której

opieką zwierzę dotąd pozostawało;

           3. Odławianie bezdomnych zwierząt  z  terenu Gminy przeprowadzane będzie  przez

pracowników  Przytuliska  i  hotelu  dla  zwierząt  domowych  „FUNNY  PETS”  Marta  Szturma

z siedzibą  Czartki 49 b, 98-200 Sieradz.

               4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie prowadzone przy użyciu

specjalistycznego sprzętu, nie powodującego zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia.



                  5. Transport odłowionych zwierząt będzie odbywał się zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa.

              6. Odłowione   zwierzęta   będą   umieszczane  w  Przytulisku  i  hotelu  dla  zwierząt

domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą Czartki 49 b, 98-200 Sieradz.

                  7. W okresie przebywania zwierząt w schronisku poszukiwani będą bądź ich właściciele,

bądź osoby zainteresowane ich adopcją.

   8.  Odłowione  zwierzęta  będą  miały  zapewnioną  stałą  opiekę  lekarza  weterynarii,

wyżywienie i schronienie w schronisku.

   9. Schronisko  dla  zwierząt  przeprowadzało  będzie  obowiązkową  sterylizację,  bądź

kastrację zwierząt oraz ich znakowanie specjalnym urządzeniem elektronicznym (czipem).

     10. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii.

    11. W Urzędzie Gminy został uruchomiony specjalny numer telefonu (tel. 697 064 291

oraz  62  78  46  101),  na  który  można  kierować  zgłoszenie  w  sprawie  bezdomnego  zwierzęcia

wałęsającego się po terenie gminy.

Rozdział 6
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez ich sterylizację, kastrację, znakowanie 

i usypianie ślepych miotów

         § 6. 1.  Decyzja w sprawie znakowania  psów i kotów należy do mieszkańców gminy.

W 2019 r. Gmina Sokolniki nie przewiduje objęcia mieszkańców Gminy obowiązkiem znaczenia

zwierząt domowych.

               2. Decyzję w kwestii uśpienia ślepego miotu podejmuje lekarz weterynarii we wskazanych

prawem okolicznościach.

              3. Gmina w pełni finansuje koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów, kotów

wolno żyjących oraz bezdomnych psów. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, określa się etapy

przeprowadzania zabiegu usypiania ślepych miotów:

1) Gmina  Sokolniki  wskazuje  lekarza  weterynarii  zatrudnionego  w  schronisku,  

z  którym podpisała  umowę, tj.   Przytulisku i  hotelu dla  zwierząt  domowych

„FUNNY PETS” Marta  Szturma z siedzibą Czartki  49 b,  98-200 Sieradz na

dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów, kotów

wolno żyjących oraz bezdomnych psów;   

2) zabiegów  usypiania  dokonuje  lekarz  weterynarii  wskazany  w  pkt.  1,

we wskazanych prawem okolicznościach;   



3)  zabiegi  usypiania ślepych miotów finansowane ze środków Gminy Sokolniki

dokonywane są w stosunku do zwierząt, które do schroniska, o którym mowa 

w  pkt.  1,  dostarczone  zostały  przez  firmę  zajmująca  się  wyłapywaniem

bezdomnych  zwierząt  z  terenu  Gminy,  która  wypełniła  oświadczenie

potwierdzające, iż dany ślepy miot pochodzi od bezdomnego zwierzęcia;  

4) po  wykonanym  zabiegu  lekarz  weterynarii  przekazuje  uśpione  zwierzęta

do utylizacji, firmie, z którą ma podpisaną stosowną umowę w tym zakresie;

5)  Gmina Sokolniki  na podstawie wystawionej  faktury VAT lub rachunku przez

lekarza weterynarii, który przeprowadził uśpienie ślepego miotu, o którym mowa w

pkt. 1, dokonuje zapłaty w formie przelewu ze środków własnych na konto zakładu

leczniczego zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Rozdział 7
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§  7.1. Wolno  żyjące  koty  bytujące  na  terenie  Gminy  są  bardzo  ważne  ze  względu

na korzyści  jakie  ze sobą niosą.  Przyczyniają  się,  one  do regulacji  populacji  gryzoni,  zarówno

myszy jak  i szczurów. Na terenie Gminy dotychczas nie odnotowano przypadków bezdomności

kotów.

2. Każda  bezdomna  kotka  wyłapana  na  terenie  Gminy  poddana  zostanie  sterylizacji,  

a  następnie  odwieziona  do  miejsca,  w  którym  została  znaleziona  lub  do  schroniska  w  celu

znalezienia jej rodziny adopcyjnej.

3.  Opieka  nad  wolno  żyjącym  kotami  sprawowana  będzie  w  przypadku  pojawienia

się  kotów  na  terenie  gminy  i  otrzymaniu  informacji  o  miejscu  ich  przebywania.  Pomoc

potrzebującym zwierzętom, szczególnie w przetrwaniu trudnego okresu zimowego polegać będzie

na dokarmianiu suchą karmą, wykładaną w miejscach przebywania kotów.

Rozdział 8
Odławianie bezdomnych zwierząt i obligatoryjna ich sterylizacja lub kastracja

§ 8.  W celu zmniejszenia bezdomności psów oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli

Gminy,  podejmowane  są  akcje  wyłapywania  wałęsających  się  psów,  które  po  przebytej

kwarantannie w  Przytulisku i  hotelu dla  zwierząt  domowych „FUNNY PETS” Marta  Szturma

z  siedzibą  Czartki  49  b,  98-200  Sieradz, poddawane  są  obowiązkowej  sterylizacji,  kastracji

i znakowaniu.



Rozdział 9
Inne metody zmniejszenia populacji bezdomnych 

zwierząt na terenie Gminy Sokolniki

§  9.  Urząd  Gminy  promuje  działania  mające  na  celu  zapobieganie  powiększania

się  populacji  bezdomnych zwierząt  na jej  terenie.  W celu zmniejszenia problemu bezdomności

podejmowane są starania mające na celu jego rozwiązanie poprzez:

1) akcje  edukacyjne  mające  na  celu  promowanie  prawidłowych  postaw  i  zachowań

człowieka wobec zwierząt;

2) zwiększanie świadomość właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat ich

odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo (poprzez media);

3) nałożenie  określonych  obowiązków  na  mieszkańców Gminy  posiadających  zwierzęta

domowe zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy;

4) przekazywanie zwierząt przebywających w schronisku do adopcji;

5) prowadzenie  galerii  zwierząt  przeznaczonych  do  adopcji  na  stronie  internetowej

schroniska;

6) umieszczanie  ogłoszeń  o  możliwości  adopcji  bezdomnych  zwierząt  na  stronie

internetowej  Urzędu Gminy Sokolniki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz  w lokalnej prasie –

gazeta lokalna;  

7) prowadzenie na terenie placówek oświatowych akcji zachęcających do zaopiekowania się

bezdomnym psem lub kotem.

Rozdział 10
Wskazanie gospodarstwa rolnego 

w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 10. Gmina wskazuje:

1) gospodarstwo rolne Pana Wojciecha Gaj, adres. Prusak 2, 98 – 420 Sokolniki,

2) gospodarstwo rolne  Pana Mariusza Figiel, adres Nowy Ochędzyn 43, 98 – 420 Sokolniki,

które  w przypadku  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  zwierząt  gospodarskich  są  w  stanie  przyjąć  

zwierzęta gospodarskie zapewniając im odpowiedni dobrostan.



Rozdział 11
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

  w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§  11.  W celu  zapewnienia  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt będą one kierowane do Gabinetu Weterynarii: Karol Wanatowicz,

Biała Pierwsza 25, 98 – 350 Biała.

Rozdział 12
Finansowanie programu

§  12.  Finansowanie  przez  Gminę  zadań  realizowanych  w  ramach  niniejszej  uchwały

limitowane  będzie  wielkością  środków przyznanych  na  ten  cel  w  uchwale  budżetowej  Gminy

Sokolniki, co w 2019 r. będzie kształtowało się w sposób przedstawiony poniżej:

1) bieżące utrzymanie bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku  – 29 000 zł;  

            2) rezerwa na utrzymanie kolejnych bezdomnych zwierząt z terenu gminy, które trafią

                do schroniska – 2 000 zł;  

            3) odławianie bezdomnych zwierząt – 2 000 zł;

            4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

                z udziałem zwierząt – 2 000 zł.


