
Załącznik
do uchwały nr XXIII/176/2014
Rady Gminy Drelów
z dnia 28.02.2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Drelów

Wprowadzenie

Bezdomność  zwierząt  jest  problemem  złożonym,  zjawiskiem  społecznym

posiadającym tendencję wzrostową. Głównymi przyczynami bezdomności  zwierząt

są  niekontrolowane  rozmnażanie,  porzucanie  zwierząt,  łatwość  pozyskiwania

zwierząt,  brak  edukacji  i  wiedzy  społeczeństwa  w  przedmiocie  zapobiegania

bezdomności.

Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności

zwierząt  na  terenie  Gminy  Drelów  ma  zastosowanie  do  wszystkich  zwierząt

domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt

gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów,

z uwagi na to, że skala bezdomności tych zwierząt jest największa.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych

oraz domowych to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości

zwierząt  i  ma  na  celu  ograniczenie  populacji  bezdomnych  zwierząt  w  gminie.

Program  zakłada  zachęcanie  właścicieli  zwierząt  do  ich  sterylizacji  i  kastracji,

poprzez  prowadzenie  działań  edukacyjno  –  informacyjnych  oraz  akcji

dofinansowywania tych zabiegów.

Koty wolno żyjące są  elementem ekosystemu Gminy,  a  ich  obecność zapobiega

rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi.

Nie  należy  ich  wyłapywać  lecz  stwarzać  warunki  bytowania  w  miejscach  ich

dotychczasowego  schronienia.  Mając  na  celu  kontrolę  populacji  kotów  wolno

żyjących oraz stan ich zdrowotności,  Gmina Drelów finansuje zabiegi sterylizacji  i

kastracji  tych  zwierząt.  Realizacja  zadań  określonych  w  Programie  zmierza  do

ograniczenia  liczby  bezdomnych  zwierząt  i  zapewni  większe  bezpieczeństwo  i

porządek na terenie gminy oraz zapewni właściwą opiekę nad zwierzętami,  które

jako  istoty  żyjące,  zdolne  do  odczuwania  cierpienia  zasługują  na  poszanowanie,

ochronę i opiekę.
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Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Drelów;
2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w

Białej Podlaskiej przy ulicy Olszowej 4 pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół

Zwierząt „AZYL”;
3) zwierzętach bezdomnych,  należy przez to  rozumieć zwierzęta domowe lub

gospodarskie,  które  uciekły,  zabłąkały  się  lub  zostały  porzucone  przez

człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod

której opieką trwale dotąd pozostawały;
4) zwierzętach  domowych,  należy  przez  to  rozumieć  zwierzęta  tradycyjnie

przebywające  wraz  z  człowiekiem  w  jego  domu  lub  odpowiednim

pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na

wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
6) Programie,  należy  przez  to  rozumieć  Program  opieki  nad  zwierzętami

bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy

Drelów w 2014 roku.

§ 2

1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Drelów.
2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Drelów;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;
3) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,

współpracujące z Gminą i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Drelów;
4) Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Drelów.

Rozdział 2

Cel i zadania Programu

§ 3
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1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Drelów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  sterylizację

i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy;
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
4) odławianie bezdomnych zwierząt;
5) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt;
6) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami i zasad

humanitarnego traktowania zwierząt.

Rozdział 3

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

§ 4

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt

domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1) Schronisko  poprzez  obligatoryjne  przeprowadzanie  zabiegów  sterylizacji

i  kastracji  zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których

istnieją  przeciwwskazania  do  wykonania  tych  zabiegów,  z  uwagi  na  stan

zdrowia lub wiek;
2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących

zabiegi  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt  bezdomnych  i  kotów  wolno  żyjących

z terenu Gminy.

Rozdział 4

Opieka nad zwierzętami

§ 5

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:

1) Schronisko  poprzez  przyjmowanie  zwierząt  bezdomnych  dostarczanych  do

Schroniska przez Gminę;
2) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla

zwierząt gospodarskich, (Aleksandrówka 12, gm. Drelów);
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących

opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
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§ 6

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko  poprzez  prowadzenie  działań  zmierzających  do  pozyskiwania

nowych  właścicieli  i  oddawania  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt  osobom

zainteresowanym i  zdolnym zapewnić  im należyte  warunki  bytowania,  w  tym

organizację  dni  otwartych,  zajęć  edukacyjnych,  aktualizowanie  strony

internetowej zawierającej zdjęcia zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz z ich

charakterystyką;
2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska;
3) Organizacje  pozarządowe  poprzez  prowadzenie  akcji  adopcyjnych

i promocyjnych.

§ 7

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizują:

1. Schronisko poprzez stałe odławianie bezdomnych zwierząt i przewożenie ich do

Schroniska. Przed przewiezieniem zwierząt do Schroniska, w przypadku zwierząt

rannych bądź podejrzanych o  chorobę zakaźną lub które  pogryzły  człowieka,

odłowione  zwierzęta  przewożone  są  do  zakładu  leczniczego  dla  zwierząt

wyznaczonego  przez  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w  Białej  Podlaskiej

celem obserwacji;
2. Gmina  poprzez  wskazanie  gospodarstwa  rolnego  w  przypadku  odłowionego

bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego;
3. Organizacje  pozarządowe,  które  posiadają  przedstawicieli  przeszkolonych  w

zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione

zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska,

po wcześniejszym uzgodnieniu ze Schroniskiem.

§ 8

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt realizują:

1) w przypadku zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących - Schronisko poprzez

zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;
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2) w  przypadku  zwierząt  dzikich  –  Lekarz  weterynarii  z  którym  Gmina  posiada

podpisaną umowę ( NOVET Lecznica Weterynaryjna Kąkolewnica ul. Parkowa

5);
3) Gmina poprzez zawieranie umów z lecznicami weterynaryjnymi dla zwierząt w

zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom z terenu Gminy Drelów.

§ 9

Usypianie ślepych miotów realizują:

1) Schronisko  poprzez  dokonywanie  przez  lekarza  weterynarii  zabiegów

usypiania ślepych miotów pochodzących od bezdomnych zwierząt;
2) Schronisko  poprzez  prowadzenie  ewidencji  zawierającej  fakt  i  przyczynę

uśpienia ślepych miotów.

Rozdział 5

Edukacja mieszkańców

§ 10

Gmina  prowadzi  we  współpracy  ze  Schroniskiem,  działania  edukacyjne  m.in.  w

zakresie  odpowiedzialnej  i  właściwej  opieki  nad  zwierzętami,  ich  humanitarnego

traktowania,  propagowania  sterylizacji  i  kastracji,  a  także  adopcji  zwierząt

bezdomnych.

Rozdział 6

Finansowanie Programu

§ 11

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w

budżecie Gminy według poniższego zestawienia:

a) Sterylizacja bezdomnych kotów i psów 1000 zł;
b) Dokarmianie bezdomnych kotów 300 zł;
c) Pomoc  weterynaryjna  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  z  udziałem

zwierząt 1000 zł;
d) Przetrzymywanie psów w schronisku i  transport  z  Gminy do schroniska

3000 zł. 

§ 12

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw,

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
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