Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jeżewo w 2016 roku

§1. Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jeżewo ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r.
poz. 1794 i z 2015 r. poz. 266), przebywających na terenie Gminy Jeżewo.
§2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 i z 2015 r. poz. 266);
2) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżewo
w 2016 roku;
3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Jeżewo.
§3. Cele i kierunki polityki gminy Jeżewo wobec problemu bezdomności zwierząt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
odławianie bezdomnych zwierząt;
obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
§4. Realizacja założonych celów.
1. Realizacja zadań, o których mowa w §3 pkt 1 i 3 - 6 ( w odniesieniu do zwierząt
domowych), została powierzona panu Arturowi Zielaskowskiemu, który prowadzi
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„Daniel” z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 14, na podstawie zawartej
w dniu 21.12.2015 r. umowy nr 8/S/2015, określającej szczegółowe warunki
realizacji w/w zadań, zgodnie z przepisami określonymi w §1 niniejszego
programu wraz z podaniem wysokości środków finansowych na ich realizację.
Sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie jednego miesiąca
od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela
lub opiekuna.
Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji
prowadzonej przez gminę.

2. Realizacja zadań, o których mowa w §3 pkt 3 i 7 ( w odniesieniu do zwierząt
gospodarskich), została powierzona właścicielowi gospodarstwa rolnego
położonego we wsi Piskarki 7, na podstawie zawartej umowy z dnia 26 stycznia
2012 r.
3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie tylko interwencyjnie,
na podstawie uchwały Rady Gminy w Jeżewie w oparciu o zgłoszenia
mieszkańców. Bezdomne zwierzęta domowe po wyłapaniu zostaną niezwłocznie
przewiezione do schroniska, o którym mowa w punkcie 1. Bezdomne zwierzęta
gospodarskie zostaną przewiezione do gospodarstwa rolnego w Piskarkach,
wskazanego w punkcie 2, gdzie zgodnie z art.1 ustawy o ochronie zwierząt znajdą
poszanowanie, ochronę i opiekę do czasu znalezienia nowego właściciela przez
inspektora ds. rolnictwa i obrotu gruntami Urzędu Gminy w Jeżewie.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie
stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im
cierpienia. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem
transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym w mediach lokalnych i na stronie
internetowej Urzędu Gminy Jeżewo;
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli zwierząt;
3) zlecenie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych
podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.
5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez:
1) zapewnienie opieki weterynaryjnej na koszt gminy w przypadku
niebezpiecznych zdarzeń z ich udziałem;
2) dokarmianie oraz zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania przez
wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy w Jeżewie lub osobę, z którą
zostanie podpisana umowa;
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności
na okres zimowy.
6. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt, zawarto porozumienie z dnia 02.06.2011 r.
pomiędzy Wójtem Gminy Jeżewo a Lekarzem Weterynarii, którego gabinet mieści
się w Laskowicach na ul. Parkowej 9.

§5. Finansowanie programu.
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone zostały
w budżecie gminy Jeżewo na 2016 rok w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na:
1) utrzymanie psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt - 11.000 zł;
2) usługi weterynaryjne, w tym opieka weterynaryjna nad wolno żyjącymi rannymi
lub chorymi kotami, usypianie ślepych miotów oraz opieka nad zwierzętami rannymi
w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 2.000 zł;
3) zimowe dokarmianie bezdomnych kotów na terenie gminy Jeżewo - 500 zł;
4) utrzymanie zwierząt w Gospodarstwie Rolnym w Piskarkach - 1.500 zł.
2. Środki zostaną wydatkowane na podstawie faktur od zleceniobiorców.
§6. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Jeżewo.

