UCHWALA NR XLTVI?IOII4
RADY GMINY Kof srowor,l
z dnia26mwca2014r.
w sprawieprryjpcia programuopiekinad zwierzgtamibezdomnymiorazzapobiegania
bezdomnoSci
zwierzetna tereniegminyKorfiskowola
na 2014r,
gminnym( Dz. U. 22013r. poz.
Na podstawie
art. 18ust.2 pkt 15ustawyz dnia8 marca1990r. o samorzqdzie
594zp6in. zm.)i art 11 a ustawyz dnia2l sierpnia1997r. o ochroniezwierz6( Dz. U. 22013r. poz..856)po
zasipgnipciuopinii PowiatowegoLekrza Weterynariiw Pulawach,organizacjispolecmych,kt6rych statutowym
celemjestochrona^nieft4| atakzedziefiawc6wobwod6wlowieckichdzialaj4cych
natereniegminyKoriskowola
- RadaCminyuchwalaco nastgpuje:
bezdomnodcizwierzqtna
$ 1. Przyjmujesig Programopieki nad zvlierzetamibezdomnymioraz zapobiegania
tereniegminyKoriskowola
narok 2014w brzmieniuokeSlonymw zal4czniku
do uchwaly.
uchwalypowierzasigW6jtowiGminyKoriskowola.
$ 2. Wykonanie
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Zal4cznikNr I do Uchwaly Nr XLM210/14
Rady Gminy Koriskowola
z dnia26 mara2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIEMETAM] BEZDOMN\'1V{I ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI
ZWIERZAT NA TEREME GMINY KONSKOWOLA NA ROK 2OI4
$ 1. 1. CelemProgramujest:
l) zapewnienieopieki nad zwierzgtamibezdomnymiz terenugminy Kotiskowola;
2) zapobieganie
bezdomnoSci
zwierz4t.
2. Cele Programurealizowanesq poprzez:
l) zapewnieniebezdomnym zwierzgtom z terenu Gminy Koriskowola miejsca w schronisku dla zwierzqt,
2) ograniczeniepopulacjibezdomnychzwierz4tpoprzezich sterylizacjgalbo kastracjQ,
3) odlawianiebezdomnychzwierzqtz terenuGminy Kotiskowola,
4) usypiarie Slepychmiot6w,
5) poszukiwaniewlaicicieli dla bezdomnychzwierzqt,
6) sprawowanieopieki nad wolno 2,yj4cymikotami, w tym ich dokarmianie,
7) zapewnieniecalodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkachzdarzefi drogowych zudziaNemzwrerz4t,
rolnegow celu zapewnieniamiejscadla zwierzqtGospodarskich.
8) wskazaniegospodarstwa
$ 2. l. RealizatoramiProgramusq:
1) gmina,
2) schroniskadla zwierzqt na podstawie umowy zawartej z gminfo
3) organizaqe spoleczne, stowarzyszeni4 fundacje, kt6rych statutowym celem dziaiania jest przeciwdzialanie
bezdomnoScizwierzqt we wsp6lpracy z organami gminy.
2. Funkcjg koordynatora dzialari podejmowanych w ramach Programu pelni Referat Gospodarki Komunalnej
Urzgdu Gminy Koriskowola,Referat GospodarkiKomunalnejwspolpracujew tym zakresiez organamiinspekcji
weterynaryjnej i samorzqdemlekarsko - weterynaryjnym.
$3. Sprawowanieopieki nad wolno Zryj4cymikotami realizuj4 pracownicy Referatu KomunalnegoUrzgdu
Gminy Koriskowola Ungdu poprzez:
l. ustaleniemiejsc,w kt6rych przebywaj4wolno 2ryjqcekoty,
2. zapewnieniedokarmianiaoraz zapewnienieim wody pitnej w miejscachich przebywania,
na okes zimowy.
3. zapewnienie,w miarg moZliwoSci,miejsc schronienia,w szczeg6lnoSci
$ 4. l. Na terenieGminy wprowadzasig odlawianiebezdomnychzwierzqt.
2. Odlawianie bezdomnych z tierz4t ma charakter staly, a usluga odlawiania nastppuje kazdorazowo po
zgloszeniuinformacji o miejscu przebywaniazwierzpciado Urzgdu Gminy Koriskowola. ( zgloszenieosobiste,
pisemnelub telefonicznenr tel. 81 881 62 02)
w stosunku,
3. Odlawianiem bEdq objgte bezdomne zl'rtierzeta, pozostawione bez opieki,
do kt6rych nie istnieje mo2liwo66 ustalenia ich wlaiciciela lub innej osoby, pod kt6rej opiek4 dotychczas
pozostawalli, a w szrzeg6lno(ci zwierzgta chore lub zagru2ajqceL.ycil, zdrowiu i bezpieczeristwuludzi.
4. Zapewnieniebezdomnym zwierzgtom domowym dalszej opieki Gmina realizuje przez wsp6lpracaze
Schroniskiem dla bezdomnych zwierzqt w Pulawach przy ul. Dgblifiskiej 2, smieszczaiqc bezdomne zwierzeta
w tym schroniskuzgodnie z zawartq umow4.
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5. Odlawianie bezdomnych zwierzqt bgdzie prowadzone wylqcznie przy .urycirr specjalistycznego sprzQtu
prz,eznaczonegodo wylapywania zwierzqt, kt6ry nie stwarua zagrcaenia dla Llcia i zdrowia zvtierz4t, atak2e nie
bqdziezadawa{im cierpienia.
6. Trarsport bezdomnych ntierzqt bgdzie odbywal sig Srodkiemfansportu przystosowanym do bezpiecmego
i humanitamegoprzpwozrrzwierzqt.
S 5. l. Obligatoryjnqsterylizacjgalbo kastracjQzwierzqtrcalizui1
1) Schronisko dla zvtierzqt poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabieg6w sterylizacjii kastracji zwierz4t
przyjetych do Scfuoniska, z wyj4tkiem zwierzqt, u kt6rych istniejq przeciwwskazania do wykonania tych
zabieg6w,z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.Zabiegomo kt6rych mowa wpkt.l, nie podlegajqzwierzeta
w okesie 14 dni od umieszczeniaw Schronisku z uwagi na rno2liwo56 z$oszenia sig wlaSciciela lub
opiekuna.
2) W6jt Gminy Kotiskowola poprzez finansowaniezabieg6wsterylizacji i kastracji kot6w wolno iryj4cych,na
podstawie zawartej umowy z zaklad,emleczniczym- Gabinet Weterynaryjny lek.wet.Przemysiaw Reichert, 24100Pulawy,ul. Wr6blewskiego16d,/5.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogq byi przeprowadzanewyl4cznie przezlekarza Weterynarii.
$ 6. PoszukiwaniewlaScicielidla bezdomnychzwierzqtrealizuj4
\--

1. Schronisko dla rwierz1t poprzez prowadzenie dzialah zmierzaj4cych do poryskiwania nowych wladcicieli
m.in. umieszczenie
ogloszerio adopcjina stronieintemetowejSchroniska,
2. Organizacjepozarzqdowepoprznz prowadzenieakcji adopcyjnych i promocyjnych.
$ 7. UsypianieSlepychmiot6w realizujq:
1. Schronisko dla zwievqt poprzez dokonywanie wylqcznie puez lekarza weterynarii zabieg6w usypiania
Slepychmiot6w zwierz4tbezdomnych,
2. W6jt Gminy Korlskowolapoprzezfinansowaniezabieg6wusypianiaSlepychmiot6w kot6w wolno ,ryjqcych
na podstawie zawartej umowy zzauadem leczniczym- Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Przemyslaw Reichert, 24100Pulawyul. Wr6blewskiego16dl5.
$ 8. Zabiegi sterylizacji i kastracji kot6w wolno iryj4cychoraz usypianieich miot6w wykonywane bgd4 na
nastgpuj4cych zasadach:
l. Koty wolno Zyjqcebgdqdoprowadzonedo lecznicyweterynaryjnejprzezpracownik6wReferatuGospodarki
Komunalnej Urzgdu Gminy Koriskowola, opiekun6w spolecznych, czlonk6w organizacji spolecznych po
wcze6niejsrym uzyskaniu zgody na zabieg, kt6ra zostanie wydana przez Kierownika Referatu Gospodarki
KomunalnejUrzgduGminy Koriskowola.
2. Po wykonaniuzabiegukoty bpdqwypuszczone
pochwycenia.
w miejscuich wcze5niejszego
celu zapewnienia miejsca dla zwienqt gospodarskich wskazuje sig gospodarstwo rolne
$9.t.W
w miejscowoSciStNy PoL6g52, na podstawieumowy zawartejzwlaicicielem gospodarstwa.
2. Umowa dotyczy zapewnienia opieki bezdomnym zwierzetom gospodarskim lub te2 indywidualnych
przypadk6w przekazaniazwierzqt pod opiekQoraz koszt6w ztym zo'iryarrych.
$ 10. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzet drogowych z udziatem zwierz4t
realizujeGabinetWeterynaryjnylek. wet. PrzemysiawReichert,24-100Pulawy ul. Wr6blewskiegol6d,/5,telefon
508 43 43 51 na podstawiezawartejumowy.
$ 11. Realizacjazada6, o kt6rych mowa w$ 3- $ 7 moze zosta6 powierzona podmiotowi prowadz4cemu
schroniskodla zwierzqt.
na rok 2014
$ 12, 1. Programfinansowanybgdzieze Srodk6wbudzetuGminy Koriskowolazarezerwowanych
w wysokodci20.000zl.
2. Srodki wydatkowane bgd4 na zadania okreSlonew$ 4- $ l0 zgodnie z cenami uslug okre3lonymi
w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami oruz na zadaniaokreSlonew $ 3 w zale2noici od potrzeb.
3. Istniejemo2liwo3i zwigkszeniakwoty przeznaczonej
na realizacjepodmiotowegoprogramuw trakciejego
realizacji, j e5li Srodkiwymienionewust.1 bgdqniewystarczaj4ce.
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