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Poz. 1579
UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2013r..
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2003r. nr 106 ,poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Obrazów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Stanisław Jędral
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/235/2013
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 12 marca 2013

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Obrazów na 2013 rok”
§1
Celem programu jest:
1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
2) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych,
3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy,
4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania
ich bezdomności.
§2
Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Obrazów przy współpracy:
1) policji, Straży Pożarnych,
2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
3) szkół .
§3
1. Na terenie Gminy Obrazów odławianie zwierząt będzie odbywało się w sposób doraźny
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt
w szczególności chorych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.
2. W pierwszej kolejności zostaną podjęte działania mające na celu ustalenie właściciela zwierzęcia,
a w przypadku nieustalenia właściciela lub opiekuna podjęte zostaną działania zmierzające do odłowienia
zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.
§4
1.Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Obrazów będzie realizować uprawniony podmiot
posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, który ma podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi.
2. Koszty związane z wyłapaniem i utrzymaniem zwierzęcia w przypadku, gdy ustalono właściciela ponosić
będzie właściciel zwierzęcia.
3. Odłowione zwierze zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia.
4. Bezdomne lub zaniedbane zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone
w gospodarstwie rolnym wskazanym przez Wójta Gminy Obrazów.
5. Gotowość odbioru oraz zabezpieczenie opieki i miejsca zwierzętom gospodarskim zapewnia gospodarstwo
Pana Grzegorz Nowak zam. Dębiany 94, 27-641 Obrazów.
§6
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują:
1) wójt gminy poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
b) finansowanie leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia zwierząt
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1.Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie
akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy np. umieszczenie informacji o zwierzętach
na stronie internetowej lub tablicy informacyjnej oraz prowadzenie edukacji mającej na celu zwiększenie
świadomości
w
zakresie
problemu,
jakim
jest
bezdomności
zwierząt,
a także finansowanie sterylizacji bądź kastracji zwierząt.
§ 7.
1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przebywających na jej terenie.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:
a) Gmina ma zawarte porozumienie z zakładem leczniczym dla zwierząt VERA w Sandomierzu na dokonanie
zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę nad nimi,
b) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane na zasadach określonych w § 4
i przewożone do zakładu leczniczego dla zwierząt w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji,
c) po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji bądź kastracji zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych (koty wolno
żyjące) bądź do adopcji,
d) Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji w całości.
§ 8.
1. Gmina finansuje koszty uśpienia ślepych miotów zwierząt bezdomnych.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:
a) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia im
właściciela,
b) zabieg uśpienia przeprowadzą wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła porozumienie na
świadczenie usług usypiania ślepych miotów zwierząt na podstawie zlecenia wystawionego przez Gminę.
§9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina
realizuje poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej
udzielonej zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy.
§ 10.
1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2013 w
kwocie 6000zł .
2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i
środków służących osiągnięciu celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z
realizacją Programu.

