
RADA GMINY

Zat^cznikNr 1 do Uchwaiy Nr

Rady Gniiny Bedlno

z dnia 26 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzqt na terenie Gminy Bedlno w 2013 roku.

Rozdzial 1.
CEL PROGRAMU

§ 1. § 1 . Celera programu jest opieka nad zwierze.tami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzat
z terenu gminy w 2013 roku.

Rozdzial 2.
REALTZACJA ZADAN

§ 2. Program realizowany b^dzie poprzez:

1. Zapewnienie bezdornnym zwierzeiom miejsca w schronisku dla zwierza_t:

1) odlowienie zwierz^cia bezdomnego, oraz jego transport do schroniska,

2) przyje_cie zwierz^cia do schroniska po przeprowadzeniu niezb?dnych badari weterynaryjnych, wtym
przeprowadzenie obligatory]nej sterylizacji lub kastracji,

3) kwarantanna zwierz^cia oraz niezb?dny okreslony przez przepisy schroniska okres obserwacji przed
umieszczeniem go z pozostalymi zwierzetami;

2. Opiek? nad wolno zyjacymi kotami, w tym ich dokarmianie:

1) sprawowanie opieki w tym dokarmianie kotow wolno zyjacych przez Gmin^ Bedlno,

2) dokarmianie przez chejnych wolontariuszy (mieszkancow) na wniosek, karm? zapewnia Gmina;

3. Odlawianie bezdomnych zwierzat:

1) niezwloczne odfawianie zwierzat bezdomnych, w szczegolnosci zwierzat chorych i agresywnych, po
powzi?ciu informacji na temat obecnosci takiego zwierz^cia na terenie gminy,

2) odlawianie bezdomnych zwierzat powinno bye prowadzone za pomoca^ specjalistycznego sprze_tu, ktory nie
b^dzie slwarzal zagrozenia dla zycia i zdrowia wylapywanych zwierzat, a takze nie b?dzie zadawal im
cierpienia;

4. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzat:

1) obslugujace gmin? schronisko oraz Gmina Bedlno be_da^ zamieszczac na prowadzonych stronach
internetowych inforrnacje o mozliwosci adopcji konkretnego zwierz?cia,

2) organizacje pozarzatlowe statutowo zajmuja^ce si§ w/w problematykg. moga_ prowadzic akcje adopcyjnc
zwierzat;

5. Usypianie slepych miotow:

1) realizowane przez obsfugujqce gmim? schronisko - usypianie slepych miotow zwierzat bezdomnych wytacznie
za zgoda^ i przez lekarza weterynarii;

6. Prowadzenie dziatan edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierz^tami i huinanilarnego traktowania
zwierzat:

l)zach^canie nauczycieli w szkolach z terenu gminy do wlqczenia w tresci programowe w dziedzinie nauki
0 przyrodzie i srodowisku zagadnien zwia^zanych z humanitarnym traktowaniem zwierzat domowych
1 hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierze^ami,

2) wspolpraca z istniej^cymi organizacjami pozarzajdowymi, ktorycli statutowym celem dziatania jest ochrona
zwierzat oraz tworzenie korzystnych warunkow do aktywizacji mieszkancow w ramach dzialalnosci lego typu,
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3) organizowanie konkursow, akcji, prelekcji dla dzieci i m-lodziezy zterenu gminy na temat humanitarnego
traktowania zwierzaj, zapobiegania ich bezdomnosci, we wspolpracy zzainteresowanymi organizacjami
pozarzE^dowymi;

7. Wspolprac? ze spolecznymi opiekunami kotow wolno zyjacych w zakresie ograniczania ich rozrodczosci
poprzez:

1) prowadzenie akcji zach?caja_cej w-lascicieli oraz opiekunow kotow do wykonywania zabiegow sterylizacji
i kastracji;

8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzat gospodarskich:

1) na podstawie umowy zawartej przez Gmin? z wlascicielcm gospodarstwa w momencie zaistnienia okolicznosci
wymagaja^cej interwencji,

2) jednoczesnie z umieszczeniem zwierzat w gospodarstwie Grnina podejmie starania w zakresie znalezienia
nowego wJasciciela dla tych zwierzat;

9. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaiyjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udziatem
bezdomnych zwierzat realizuje Grnina poprzez udzielenie jednorazowych zlecen odpowiednim stuzbom
weterynaryjnym b^da^cym do dyspozycji w danym momencie;

10. Zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancoin Gminy realizowane poprzez:

l)nalozenie na w-rascicieli psow bezwzgl^dnego obowia^zku wyprowadzania psow na smyczy, aw przypadku
psow nalezg.cych do ras agresywnych, mieszancow tych ras oraz psow zachowujaj:ych si? agresywnie
w kontakcie z obcymi - takze obowiazku ich prowadzenia w miejscach publicznycli w kagancu,

2) egzekwowanie we wspolpracy z Inspekcja^ Wetei-ynaryjnq. obowia^zku corocznego szczepienia psow przeciwko
wsciekliznie,

3) konsekwentne egzekwowanie przepisow prawa wtym prawa lokalnego w zakresie obowia^zkow wlascicieli
zwierzat domowych, oki'eslonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach.

Rozdzial 3.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§3. 1. Srodki fmansowe na realizacje zadan wynikajc\cycli zProgramu okresla budzet Gminy Bedlno na rok
2013 i wynosz^one 3000,00 z\.

2. Srodki fmansowe wydatkowane b?d£(. na cele okreslone wniniejszym Programie na podstawie odr^bnie
zawartych umow.
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