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RiOŚ.6140.6.2012

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Informuję,  że  został  opracowany   projekt  „Programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Bedlno  w  2012 
roku”. 

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 
2003 r. nr 106 poz. 1002 ze zmianami), Wójt Gminy Bedlno   projekt „Programu...” przekazuje do 
zaopiniowania  wskazanym  w  ustawie  podmiotom  (tj.  właściwemu  powiatowemu  lekarzowi 
weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na 
obszarze gminy).

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z projektem „Programu...”   i wydanie 
opinii    o  projekcie  „Programu...”.  Opinie  proszę kierować na adres: Urząd Gminy w Bedlnie 
Bedlno 24 99-311 Bedlno lub na adres e-mail: ug@bedlno.pl lub fax 24 282 17 50.

Termin  przeprowadzenia  konsultacji:  21  dni  od  dnia  zamieszczenia  informacji  o 
konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno. Niewydanie opinii w tym terminie 
uznaje się za akceptację przesłanego programu.

  

Wójt Gminy Bedlno
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======================================================================
(projekt)

                                                                                                                                         Załącznik Nr 1
                                                                                                                            do uchwały Nr ..................
                                                                                                                             Rady Gminy Bedlno 
                                                                                                                             z dnia  .................2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2012 roku.

Rozdział 1 

CEL PROGRAMU

      § 1. Celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt z terenu gminy w  2012 roku.

Rozdział 2

REALIZACJA ZADAŃ

    § 2. Program realizowany będzie poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
    a) odłowienie zwierzęcia bezdomnego, oraz jego transport do schroniska,
    b) przyjęcie zwierzęcia do schroniska po przeprowadzeniu niezbędnych badań weterynaryjnych, 
w tym przeprowadzenie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji,
   c) kwarantanna zwierzęcia oraz niezbędny określony przez przepisy schroniska okres obserwacji 
przed umieszczeniem go z pozostałymi zwierzętami;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:
     a) sprawowanie opieki  w tym  dokarmianie kotów wolno żyjących przez Gminę Bedlno, 
    b)  dokarmianie  przez  chętnych wolontariuszy (mieszkańców)  na  wniosek,  karmę zapewnia 
Gmina; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt:
a) niezwłoczne odławianie zwierząt bezdomnych, w szczególności zwierząt chorych i agresywnych, 
bez  zbędnej  zwłoki  po  powzięciu  informacji  na  temat  obecności  takiego  zwierzęcia  na  terenie 
gminy,
b) odławianie bezdomnych zwierząt może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt, a także nie będzie 
zadawał im cierpienia;

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 
a)  obsługujące  gminę  schronisko oraz  Gmina Bedlno  poprzez  zamieszczanie  na  prowadzonych 
stronach  internetowych   informacji o możliwości adopcji konkretnego zwierzęcia,
b) organizacje pozarządowe prowadzące akcje adopcyjne zwierząt;

5) usypianie ślepych miotów realizowane poprzez obsługujące gminę schronisko:
a) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych wyłącznie za zgodą i przez lekarza weterynarii;



6)  prowadzenie  działań  edukacyjnych  w  zakresie  opieki  nad  zwierzętami  i  humanitarnego 
traktowania zwierząt:
a)  zachęcanie  nauczycieli  w  szkołach  z  terenu  gminy  do  włączenia  w  treści  programowe  w 
dziedzinie nauki o przyrodzie i środowisku zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 
zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami,
b) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania 
jest  ochrona  zwierząt  oraz  tworzenie  korzystnych  warunków  do  aktywizacji  mieszkańców  w 
ramach działalności tego typu,
c)  organizowanie  konkursów,  akcji,  prelekcji  dla  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  gminy na  temat 
humanitarnego  traktowania  zwierząt,  zapobiegania  ich  bezdomności,  we  współpracy  z 
zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi;

7)  współpraca  ze  społecznymi  opiekunami  kotów wolno  żyjących  w zakresie  ograniczania  ich 
rozrodczości poprzez:
    a) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli oraz opiekunów psów i kotów do wykonywania 
zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  przy  pełnej  odpłatności  kosztów zabiegów ponoszonych  przez 
właścicieli;

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich:
    a)  wskazanie  gospodarstwa rolnego w celu  zapewnienia  miejsca  dla  bezdomnych zwierząt 
gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem gospodarstwa 
w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji,
    b) jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie 
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt;

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
bezdomnych  zwierząt  realizuje  Gmina  poprzez  udzielenie  jednorazowych  zleceń  odpowiednim 
służbom weterynaryjnym będącym do dyspozycji w danym momencie;

10) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane poprzez:
      a) nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a 
w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras oraz psów zachowujących 
się agresywnie w kontakcie z obcymi – także obowiązku ich prowadzenia w miejscach publicznych 
w kagańcu, 
     b) egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego szczepienia 
psów przeciwko wściekliźnie,
   c)  konsekwentne  egzekwowanie  przepisów  prawa  w  tym  prawa  lokalnego  w  zakresie 
obowiązków właścicieli  zwierząt  domowych,  określonych  przepisami  o  utrzymaniu  czystości  i 
porządku.

Rozdział 3

FINANSOWANIE PROGRAMU

        § 3. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu określa  budżet  Gminy 
Bedlno.

        


