PROJEKT
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Krasne w 2020 roku
Wprowadzenie
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krasne uchwały w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Krasne w 2020 roku” jest art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie,

należy

przez

to

rozumieć

ustawę

z

dnia

21

sierpnia

1997r.

o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.);
2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Krasne;
3) pracowniku Urzędu Gminy, należy przez to rozumieć pracownika właściwego
merytorycznie w sprawach opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
4) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Krasne;
5) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Krasne;
6) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krasne;
7) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2020 roku”;
8) zwierzęciu,

należy

przez

to

rozumieć

zwierzę,

jako

istotę

żyjącą,

zdolną

do odczuwania cierpienia, nie będącą rzeczą, człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę;
9) zwierzętach domowych, rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzystwa;
10) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
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możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały;
11) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
12) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c., ul.
Bąkówka, 07-300 Ostrów Maz., z którym Gmina ma podpisaną umowę;
13) osobie odławiającej zwierzęta, należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do
odławiania zwierząt przez właściciela Schroniska, o którym mowa w pkt 12, z którym
Gmina ma podpisaną umowę w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt;
14) gospodarstwo rolne, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne prowadzone Panią
Wiesławę Wojtalewską zlokalizowane w miejscowości Kozin 11, 06-408 Krasne, gm.
Krasne;
15) strona

internetowa

Urzędu,

należy

przez

to

rozumieć

stronę

internetową

o następującym adresie: www.krasne.pl;
16) sterylizacji

i

kastracji

zwierząt

bezdomnych,

należy

przez

to

rozumieć

najskuteczniejszą metodę unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt;
17) lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć gabinet weterynaryjny Piotr Rzewnicki
Usługi weterynaryjne, ul. Obojskiego 31, 06-300 Przasnysz reprezentowany przez lekarza
weterynarii Piotra Rzewnickiego, z którym Gmina podpisała umowę;
18) Społeczni opiekunowie kotów, należy przez to rozumieć osobę sprawującą bezpośrednią
opiekę

nad

zwierzętami,

nigdzie

niezrzeszoną,

działającą

systematycznie

m.in. dokarmianie.
Rozdział 2
Cele i zadania programu
§2
Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Krasne w roku 2020.

§3
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Priorytetowymi zadaniami Programu są:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
9) edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli zwierząt domowych.
Rozdział 3
Opieka nad zwierzętami
§4
Zadania z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krasne
realizują:
1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska
przez osobę odławiającą zwierzęta z terenu gminy;
2) gospodarstwo rolne, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich;
§5
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wójt poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, opieka
nad nimi, w tym ich dokarmianie, przy współpracy z osobą odławiającą zwierzęta;
2) Wójt poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli i
oddawania do adopcji kotów wolno żyjących osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania;
3) pracownik Urzędu Gminy poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych, promocję adopcji
kotów wolno żyjących, m. in. umieszczenie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej
Urzędu oraz tablicy informacyjnej Urzędu, a także w zakresie ich dokarmiania,
4) społeczni opiekunowie kotów w zakresie ich dokarmiania.
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§6
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje osoba odławiająca zwierzęta,
o której mowa w § 1 pkt 13 Programu.
2. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki
zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
3. Zgłoszenia

o

zwierzętach

przebywających

na

terenach

ogólnie

dostępnych

w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować
będzie pracownik Urzędu Gminy, który podejmie działania zmierzające do ustalenia
właściciela bądź opiekuna zwierząt. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna
zwierzęcia, o którym mowa w ust. 2, Urząd podejmuje działania zmierzające
do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.
4. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie się odbywało wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, a także nie będzie sprawiał im cierpienia.
5. Odłowione zwierzęta bezdomne będą niezwłocznie przewożone do Schroniska środkiem
transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt i
przetrzymywane w Schronisku, prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w § 1 pkt
12 Programu.
6. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną wyłapane oraz przewiezione i umieszczone
w gospodarstwie rolnym określonym w § 1 pkt 14 Programu; wyłapanie bezdomnych
zwierząt gospodarskich odbywać się będzie w sposób określony w ust. 4, natomiast ich
przewóz – środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego
przewozu zwierząt.
§7
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;
2) pracownik Urzędu Gminy poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt, m. in.
umieszczenie linku do strony internetowej schroniska na stronie internetowej Urzędu;
3) lekarz weterynarii poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt.
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§8
Wójt prowadzi edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt
oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych przez: akcje adopcyjne, rozpowszechnianie
materiałów i ulotek edukacyjnych promujących odpowiedzialną i właściwą opiekę
nad zwierzętami i ich humanitarne traktowanie, propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt,
organizowanie konkursów i akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat
humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich bezdomnością.
Edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli zwierząt domowych może się odbywać we współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
§9
Usypianie

ślepych

miotów

zwierząt

bezdomnych

realizuje

Schronisko

poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii, z którym współpracuje, zabiegów usypiania
ślepych miotów.
§ 10
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazane zostało gospodarstwo
rolne opisane w § 1 ust. 14 Programu.
§ 11
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizują:
1) Wójt poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej
udzielanej zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;
2) Schronisko poprzez zapewnienie dyżurów lekarza weterynarii.
Rozdział 4
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 12
Ograniczenie

populacji

bezdomnych

zwierząt

poprzez

obligatoryjną

sterylizację

i kastrację zwierząt bezdomnych, w szczególności psów, realizują:
1) Schronisko poprzez przygotowanie psa do sterylizacji albo kastracji oraz zapewnienie mu
opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu;
2) lekarz weterynarii poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
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przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem tych, u których istnieją przeciwwskazania do
wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowotny i/lub wiek;
Rozdział 5
Finansowanie programu
§ 13
1) Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu
zabezpieczone są w budżecie Gminy i wynoszą na 2020 rok 10.000,00 zł (słownie:
dziesięc tysięcy złotych zero groszy).
2) Środki finansowe określone w pkt 1 przeznacza się na realizację poniższych działań:
a) 8.970,39 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych trzydzieści
dziewięć groszy) na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w
schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie
ślepych miotów;
b) 200,00 zł (słownie: dwieście złotych zero groszy) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w
tym ich dokarmianie;
c) 829,61 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
§ 14
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia świadczenia usług i dostaw zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.
1843 z późn. zm).
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