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UCHWAŁA Nr LVl l 449 l 14

Rady Miasta S a n o k a
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 20l4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz aft..40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca l990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z2013 T, , poz. 594 z późn, zm.) oraz ar1,. l 1a

ustawl,zdnia21 sierpnia I997r. o ochronie z,wterząt (Dz. U. z2013 r. poz. 856)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomntlści
zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do UchwĄ Nr LYIl449l14
Rady Miasta Sanoka z dnia20.03.2014r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
rwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2014 r.

§1

Celem programu jest zapobieganiebezdomności zwterząt na terenie Gminy Miasta Sanoka
oraz opieka nad zwlęrzętami bezdomnymi poprzez:
1) zapewnięnie bezdomnym zwterzętom miejsca rv schronisku dla zwierzą|
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomny ch zwieruąt,
4) obligatoryjnąsterylizację albo kastraĄęzwrcrzątw schroniskach dla zwterząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwterząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwterz{ gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkachzdarzeń drogowych

z udziałem zwterząt,

§2

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Sanoka miejsca w schronisku
dlazwierz{będzie realizowanęprzęz ich umieszczenię w schronisku dla zwierząt w Lesku
przy ul. Sanowej zwanym dalej,,Schroniskiem".

§3

Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w którym przebywająkoty wolno żyjące,
2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjącychpoprzęz zakup karmy

iptzekazywanie jej społecznym opiekunom kotów i Społecznemu Towarzystwu
Opi eki nad Zw tęt zętami,

3) steryIizacja lub kastracja kotów wolno żyjących,
4) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.

§4

1. Odławianie bezdomnych zwietząt będzie realizowane przęz Pana Karola Kusala
prowadzącego działalność gospodarcząjako Gabinet Weterynaryjny 38-600 Lesko
ul. Piłsudskiego 48.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały i będzie
dokonywane na zgłoszenie pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej
Ochrony Srodowiska i Zarządzania Kryzysowego, Strazy Miejskiej oraz Policji.

3. Społeczne Towarzystwo Opieki nadZwieruętami oraz społeczni opiekunowie kotów
mogąprzekazywac informację o bezdomnych zwierzętach pracownikom Wydziału
Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska t ZarządzantaKryzysowego w Urzędzie
Miasta Sanoka.

4. Odłowione bezdomne zwierzętaw przypadku nię ustalenia ich dotychczasowego
właścicie la, zo staną pr zekazane do S chroni ska.



1.

2.

§5

W celu zmniejszenia populacji bezdomnychzwierząt w Schronisku będzie prowadzona

obligatoryj na steryltzacja albo kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.

Zabiegi sterylizacji lub kastracj 1orazusypianie ślepych miotów będzie wykonywał Pan

Karol Kusal -Lekarz Weterynarii.

§6

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowanę prZęZ'.

- Schronisko - poprzezprowadzenie działańzmierząących do poszukiwania nowych

właś c i c i e 1 i, któr zy zap ew niĄ ązwi erz ęto m należyie warunki byto wani a,

- Gminę Miasta Sanoka - poprzęz ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Miasta
Sanoka.

§7

Bezdomne zwterzętagospodarskie oraz zwrcrzęta gospodarskie odebrane właścicięlom będą

amieszczane w Gospodarstwie Rolnym,,FOLWARK" Srogów Dolny 76.

§8

1. Całodobowa opieka weterynaryjnaw przypadkuzdarzeń drogowychzudziałemzwieruąt
na terenie Gminy Miasta Sanoka realizowanabędzie ptzęz zapewnienie całodobowego

dyżuru Pana Karola Kusala prowadzącego dzińa\ność gospodarcząjako Gabinet

Weterynaryjny w Lesku ul, Piłsudskiego 48. Kontakt telefoniczny pod nr. tel.:

605 823 821.
2. Usługa weterynaryjna wykonywana w zwtęku ze zdatzęniem drogowym z udztał-em

zwierzęcia będzie obej mował a w zależnośc i od potrzeby :

1 ) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w miej scu zdarzenia,

2) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciuw miejscu zdarzenia,

3) podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcla,
4) przeprow adzente Ie częnia ambulatoryj ne go i rehabi l itacj i,

5 ) okre sow e przetrzymywanie leczonych zwterząt,
6j w uzasadnionyctr pr zypadkachpoddanie zwierzęcia eutanailt poprzez Podanie

odpowiednich środków farmakolo giczny ch.

§9

Na realizacj ęzadańobjętych programem w 2014 roku Gmina Miasta Sanoka przęZnacza

środki finansowe w wysokości 58. 000,00 zł. (brutto) w tym :

- udostępnienie miejsca w schronisku
- dokarmianie kotów
- zapewnienie miej sc a dla zwier ząt go spodarski ch
w gospodarstwie rolnym

- sterylizacja lub kastracja
- pozostałe zadanta wynikaj ące z niniejszego pro gramu

- 6150 zł (brutto),
- 2000 zł (brutto),
- 2000 zł (brutto),

- 15000 zł (brutto),
- 32850 zł (brutto).


