Załącznik do Uchwały Nr VII/3 8/2015
Rady Gminy Gózd z dnia 27.04.2015r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd na 2015r.

WPROWADZENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Goździe uchwały w sprawie
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Gózd na 2015r" zwanego dalej Programem , jest art. H a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 856 z późn.zm.).
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
2) ucieczki zwierząt,
3) łatwość pozyskiwania zwierząt,
4) niekontrolowane rozmnażanie,
5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych
oraz domowych to skuteczna metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt
Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez
prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz dofinansowanie .
Koty wolno żyjące , bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są
elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się
gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich
wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego
schronienia, w związku z czym zostaną podjęte działania w kierunku otoczenia opieką kotów
wolno żyjących.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§11. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych przebywających w
granicach administracyjnych Gminy, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich.
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§2.
1. Realizacja założeń Programu w ramach wykonania zadania własnego gminy,
oparta będzie na współdziałaniu mieszkańców Gminy Gózd, Policji,
przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej, dzierżawców obwodów łowieckich na
terenie gm. Gózd oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt, osób prawnych i fizycznych działających na rzecz zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom.
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni -Wójt
Gminy Gózd za pośrednictwem Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia
Komunalnego Urzędu Gminy. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia
Komunalnego współpracuje w tym zakresie z lekarzem weterynarii, organizacjami
społecznymi.

ROZDZIAŁ II
C E L E I ZADANIA PROGRAMU
§3.
Celem Programu jest:
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt;
2. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
3. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gózd;
§4.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy ,
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
6) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez
kastrację i sterylizację
7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz opieki
nad zwierzętami.
8) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia do treści
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką.
ROZDZIAŁ III
REALIZACJA ZADAŃ

§5.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt
realizują:
1. Schronisko dla zwierząt w Chrcynnie, prowadzone przez Fundację Centrum Ochrony
Środowiska, Nasielsk, ul. Dąbrowskiego 18, na podstawie zawartej umowy, które
sprawuje opiekę nad zwierzętami w schronisku poprzez właściwe ich żywienie
i zapewnienie optymalnych warunków ich bytowania , pielęgnację i profilaktykę w
zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiekę weterynaryjną.
2. Urząd Gminy w Goździe poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego
miejsce dla zwierząt gospodarskich.
3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę
nad zwierzętami bezdomnymi.

§6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy, w tym na stronach internetowych;
2. Promocję adopcji zwierząt ze schroniska, poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej.
3. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli zwierząt.
4. Zachęcanie szkół z terenu Gminy do włączania do treści programowych w dziedzinie
ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt
domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby
zwierząt poprzez sterylizację i kastrację .
§7.
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela
lub innej osoby, pod której opieką zwierze dotąd pozostawało .
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy
Gózd podlegają stałemu odławianiu - zgłoszenia od mieszkańców Gminy
0 bezdomnych zwierzętach przyjmuje Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
1 Mienia Komunalnego .
3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizowane będzie przez
uprawniony podmiot posiadający odpowiedni sprzęt i stosowne zezwolenie na
prowadzenie tego typu działalności, z którym Gmina ma podpisaną umowę .
Bezdomne zwierzęta będą odławiane, a następnie przekazywane do schroniska.
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4. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub
zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
5. Przy przeprowadzaniu wyłapywania, podmiot wyłapujący zwierzęta zapewni im
pomoc służb weterynaryjnych. W razie konieczności pomocy zwierzętom udzieli
lekarz weterynarii dyżurujący w schronisku, a w nagłych przypadkach najbliższy
lekarz weterynarii.
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego
wskazanego w § 12 ust. 1 .
§8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
z udziałem zwierząt realizuje Gmina poprzez umowę zawartą z Zakładem
dla Zwierząt „PRIMAVET" Gabinet Weterynaryjny Sebastian Pisarski, z
miejscowości Wojsławice 14, w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej
bezdomnym i kotom wolno żyjącym, biorącym udział w zdarzeniach
mającym możliwość świadczenia usług całodobowo .

drogowych
Leczniczym
siedzibą w
zwierzętom
drogowych,

§9.
1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
realizuje Gmina poprzez:
a) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty
wolno żyjące;
b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno
żyjących;
c) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich
przebywania;
d) zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym;
e) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie opieki nad kotami
wolno żyjącymi.
2. Zapobieganie bezdomności kotów opiera się na zapewnieniu opieki zagubionym
i porzuconym kotom z terenu gminy, w szczególności poprzez zapewnienie im
miejsca w schronisku oraz poszukiwanie nowych właścicieli.
Prowadzenie kampanii zachęcających mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt
oraz opracowanie mechanizmów wspierania takich postaw, zredukuje liczbę kotów
pozostających bez domu i opieki.
Do zmniejszenia populacji kotów nie posiadających właścicieli może również
przyczyniać się ich planowa sterylizacja łub kastracja .
Ważnym działaniem w zakresie opieki nad kotami bezdomnymi i wolno bytującymi
jest zapewnienie im opieki weterynaryjnej w przypadku napotkania zwierzęcia
chorego lub rannego .
W takich przypadkach należy zgłosić taki fakt Policji lub organizacjom zajmującym
się pomocą zwierzętom . Reagować może i powinien każdy mieszkaniec Gminy .
4

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem kotów realizowane jest na podstawie umowy z lekarzem weterynarii .
§10.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Gmina realizuje poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w
schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadząca schronisko.
Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza
weterynarii;
Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 20 %
kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców.
Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Gózd, do zwierząt
stanowiących ich własność;
Właściciel chcąc poddać zabiegowi posiadane zwierze zgłasza je do lekarza
weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę na świadczenie usług, w celu
przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie zawierające klauzurę
0 jawności danych osobowych, którą lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu
przekaże do Urzędu Gminy Gózd;
Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 80% kosztów zabiegu po
wykonaniu zabiegu;
Na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci pozostałe 20% kosztów zabiegu
bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego
dołączone będzie oświadczenie o którym mowa w pkt.5;
Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów
1 kotów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia.
Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów w ilości maksymalnie 1 szt.
rocznie.
Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna.
§11.
Usypianie ślepych miotów

1. Usypianie ślepych miotów realizowane jest poprzez sfinansowanie w 100 % przez
Gminę kosztów usypiania ślepych miotów psów i kotów bezdomnych .
2. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii
w lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do
czworonoga).
3. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej
przez gminę.
4. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie
i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg
uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny
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i jedyny dopuszczający przez TOnZ w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający
podany dożylnie).
5. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania
ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§12.
1.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków opieki i bytowania bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy, Wójt Gminy Gózd podpisał w dniu
06.06.2012r. List intencyjny z właścicielem gospodarstwa rolnego w miejscowości
Małęczyn Pieńki 71 , 26-634 Gózd, który wyraził zgodę na przyjęcie - w razie
doraźnej potrzeby - zwierzęcia gospodarskiego i sprawowanie nad nim odpowiedniej
opieki . W takim przypadku koszty pokryje Gmina na podstawie zawartej umowy
zlecenia

2. W przypadku umieszczenia zwierząt w omawianym w ust. 1 gospodarstwie, Gmina
podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
3. W momencie kiedy pojawią się sygnały odnośnie niehumanitarnego traktowania
zwierząt, zostanie każdorazowo o tym problemie poinformowana policja, której
zadaniem będzie interwencja i wyjaśnienie zgłoszenia .
Dodatkowo Gmina w razie pojawienia się skarg mieszkańców dotyczących
błąkających się zwierząt, a posiadających wiadomych właścicieli, planuje prowadzić
kontrole, sprawdzając jednocześnie czy nie są łamane prawa zwierząt.
ROZDZIAŁ IV
DZIAŁANIA E D U K A C Y J N E

§13.
1. Urząd Gminy w Goździe w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także
adopcji zwierząt bezdomnych, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców.
2. Edukacja mieszkańców Gminy Gózd realizowana będzie poprzez:
a) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia do treści programowych
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem
zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami,
b) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego
traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi
organizacjami pozarządowymi i instytucjami,
c) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji z racji potrzeby ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt,
d) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców gminy
w ramach działalności w tego typu organizacjach.
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ROZDZIAŁ V
FINANSOWANIE PROGRAMU
§14.

Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina, za wyjątkiem ust 2.
W przypadku ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia domowego, wyłapanego
podczas przeprowadzonych czynności wynikających z Programu, koszty związane
z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierzęcia w schronisku ponosi właściciel bądź opiekun
1. Gmina zapewni środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. które przeznaczy
i wydatkuje na realizację następujących zadań:
-zapewnienie bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku
dla zwierząt
zgodnie z § 5,
-opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie zgodnie z § 9,
-odławianie bezdomnych zwierząt zgodnie z §7,
-ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastracje
zwierząt zgodnie z § 10,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt zgodnie z §6,
- usypianie ślepych miotów zgodnie z §11,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt zgodnie z §8 ,
- zapewnienie odpowiednich warunków opieki i bytowania bezdomnym zwierzętom
gospodarskim zgodnie z § 12.
2. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego
Programu w trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust. 3 będą
niewystarczające .
3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie
się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw związanych z
realizacją Programu .
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