Załącznik nr 1do uchwały
Rady Gminy Sobków
z dnia
f.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy. Sobków w 2015 r.

WPROWADZENIE
Program 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, ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest w Gminie Sobków największa.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
~1
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt bezdomnych z którym
Wójt Gminy Sobków podpisze umowę;
2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w 2015 r.

~2
l. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Sobków.
2. Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy Sobków - Wójt Gminy Sobków;
2) organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Sobków, których celem statutowym
jest ochrona zwierząt.
Rozdział 2
Cel programu

Celem Programu jest;
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w sposób niestwarzający
zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, oraz nie zadający im cierpienia,
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy,
4) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
5) zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę.

Rozdział 3
Reałizacja zadań

~4
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Sobków realizują:
1) opiekunowie społeczni z którymi Wójt Gminy podpisze umowę o sprawowanie opieki,
2) schronisko z którym Wójt Gminy podpisze umowę,
3) lekarz weterynarii z którym zostanie podpisana umowa na niesienie pomocy zwierzętom
poszkodowanym w wypadkach drogowych.
4) wskazane przez Wójta Gminy budynki gospodarcze, zapewniając miejsce
dla zwierząt gospodarskich,
2. Wykaz podmiotów świadczących usługi określone w ust. 1 pkt 2 - 3 oraz lokalizację
budynków gospodarczych określonych w ust. 1 pkt 4 zawiera załącznik do niniejszego
programu.

~5
Realizację programu Gmina prowadzi przy współpracy:
1) gminnych jednostek organizacY.inych,
2) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 3) Komendy Powiatowej Policji,
4) Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) dzierżawców obwodów łowieckich na terenie Gminy Sobków,
6) organizacji społecznych, których celem statutowym jest opieka nad zwierzętami.

~6
l. Program będzie realizowany poprzez następujące działania:
1) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) przekazanych
pod opiekę psów, kotów lub innych zwierząt bezdomnych;
3) przekazywanie do schroniska dla zwierząt, zwierząt zagubionych, wałęsających się,
pozostających bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań
określonych w ustawie o ochronie zwierząt, jeżeli nie będzie możliwości przekazania
ich do adopcji lub tymczasowej opieki;
4) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych przez lekarza weterynarii, z którym
Gmina zawarła stosowna umowę,
5) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt,
przebywających u społecznych opiekunów, przed przekazaniem ich nowym
właścicielom;
6) zapewnienie całodobowej opieki'weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt;
7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie opieki innym zwierzętom ( egzotycznym) , poprzez skierowanie ich
do schroniska lub miejsca tymczasowego ich przetrzymywania.
9) pokrywania przez Gminę kosztów szczepienia bezdomnych zwierząt przeciw
wściekliźnie.

2. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu z ramienia Wójta Gminy
jest Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem.

Rozdział 4
Edukacja mieszkańców

p
Przedsięwzięcia w ramach Programu w zakresie edukacji będą polegały na:
l) współpracy Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju W si i Gospodarki
Mieniem Urzędu Gminy w Sobkowie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Sobków,
a w szczególności szkołami, Gminną Biblioteką Publiczną, świetlicami wiej skimi oraz
organizacjami społecznymi w celu prowadzenia działań edukacyjnych m.in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,
propagowania sterylizacji i kastracji oraz identyfikacji, a także adopcji zwierząt
bezdomnych,
2) informowaniu mieszkańców o zwierzętach do adopcji, w szczególności poprzez stronę
internetową Urzędu Gminy,
3) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt, prawidłową opieką, oraz podejmowaniem adopcji zwierząt,
4) organizacji konkursów, akcji i prelekcji w szkołach oraz świetlicach wiejskich
propagujących właściwą opiekę nad zwierzętami oraz prawidłowe zachowanie się
w stosunku do obcego zwierzęcia,
4) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji,
5) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5
Finansowanie Programu
~8
l. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Sobków na 2015 r. w kwocie 33 892 zł.
2. Środki fmansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późno zm.).
3.Środki wykazane w punkcie l. będą następująco rozdysponowane:
- umieszczanie zwierząt w schronisku 21 969zł (wyłapywanie zwierząt, transport, przejęcie
przez schronisko)
zakupy materiałów
potrzebny sprzęt)

5923 zł (zakup karmy do dożywiania zwierząt w czasowej opie"e,

- wynagrodzenia bezosobowe 2 500zł (obsługa zwierząt powierzonych pod opiekę)
- obsługa weterynaryjna 3 500 zł
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Oomińczak

Załącznik Nr l

do programu

Załącznik do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Sobków w 2015 r.

l. Ustalonym gospodarstwem rolnym zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich w
2015 r.jest lokalizacja w budynku me. Karsy 30 gm. Sobków
Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określi
zawarte porozumienie.
2. Zwierzęta bezdomne -psy i koty będą umieszczane w schronisku dla zwierząt w m.
Nowiny ul. Przemysłowa 89 na podstawie umowy z BAROS Maciej Glijer ul. Berezów 76d,
26-130 Suchedniów z którym Gmina Sobków zawarła umowę na wyłapywanie zwierząt,
transport i umieszczanie w schronisku dla zwierząt.
3.Całodobawą opiekę i niesienie pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach
drogowych wykonywać będzie lekarz weterynarii dotychczas był Pan Marcin Komorowicz,
Gabinet Weterynaryjny ul. Berberysowa 34,25-224 Kie1ce,( na 2015 r wpis zostanie
uzupełniony z osobą z którą Gmina zawrze umowę).

