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RADY GMINY BEDLNO

: I z dnia 3 wrzesnia 2012 r.

\ sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zvvierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzqt na terenie Gminy Bedlno w 2012 roku"

' ! ' •

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt. I 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz, 1591, z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1,806] z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172,
poz.l|441, Ni- 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 1 8 1 , poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i jNr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, p o z . l l l l , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241; z2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz.1281; z2012 r. poz. 567) oraz art. l l a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzat (Ij. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92,
poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz.1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008r. Nr
199, poz, 1227, z2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z2010 r. Nr 47, poz. 278, z201 1 r. Nr
230, poz. 1373; z2012 r. poz.908, poz.985) po zasie.gnie.ciu opinii Powiatowego Tnspektoratii Weterynarii
w ICutnie, a takze organizacji spolecznych, ktorych statutowym cclcm dzialania jest ochrona zwierzat oraz
dzierzawcow i zarza^dcow obwodow lowieckich dzialajajsych na obszarze gminy, Rada Gminy Bedlno uchwala, co
mi,stc_puje:

§il. Uchwala si? ,,Program opieki nad zwierze.tami bezdomnymi oraz zapobicgania bezdomnosci zwierzajt na
terenie Gminy Bedlno w 2012 roku", stanowia^cy zafa_cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§;2. Wykonanie uchwaiy powlerza si? Wojtowi Gminy Bedlno.

§J3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen Urz?du Gminy
w Bedlnie.

Przewodnicza_cy Rady Gminy
Bedli
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R^PAGFVHNY
0EDLNO

Zafycznik do Uchwaly Nr XllSLlAl

Rady Gminy Bedlno

z dnia 3 wrzesnia 2012 r.

Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci

Rozdzial 1.
CEL PROGRAMU

§ 1. Celern programs jest opieka nad zwierzelami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzaj:
z terenu gminy w 2012 roku.

I Rozdzial 2.
REALIZACJA ZADAN

§ 1. program realizowany be_dzie poprzez:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierz^tom miejsca w schronisku dla zwierzaj.:

1) odlowienie zwierzecia bezdomnego, oraz jego transport do schroniska,

2) przyj?cie zwierz^cia do schroniska po przeprowadzeniu niezbejdnyeh badari weterynaryjnych, w tym
przeprowadzenie obligatoryjncj sterylizacji lub kastracji,

3) kwariantanna zwierz^cia oraz niezbe4ny okreslony przez przepisy schroniska okres obserwacji przed
umieszczeniem go z pozostatymi zwierze_tami;

2. Opiek^ nad wolno zyja^cymi kotami, w tym ich dokarmianie:

1) sprawowanie opieki w tym dokamiianie kotow wolno zyja^cych przez Gmin? Bedlno,

2) dokarmianie przez ch^tnych wolontariuszy (mieszkancow) na wniosek, karm^ zapewnia Gmina;

3. lO<jllawianic bezdomnych zwicrzat:

1) niezwJoczne odlawianie zwierzq.t bezdomnych, w szczegolnosci zwicrzat choiych i agresywnych, po powzi^ciu
informacji na temat obecnosci takicgo zwierzQcia na tcrenie gminy,

2) odlawianie bezdomnych zwierza^t powinno bye prowadzone za pomocq. specjalistycznego sprze.tu, ktory nie
b^dzje stwarzal zagrozenia dla zycia i zdrowia wylapywanych zwierzaj;, a takze nie b^dzie zadawal im
cierpienia;

!
4. Pqszukiwanic wlascicicli dla bezdomnych zwicrzat:

1) obslugajcj.ee gmin? schronisko oraz Gmina Bedlno poprzez zamieszczanie na prowadzonych stronach
internetowych informacji o mozliwosci adopcji konkretnego zwierz^cia,

2) organizacje pozarzii_dowe statutowo zajmujace si? w/w problematykq. mogq. prowadzic akeje adopcyjne
zwierzq.t;

5. Usypianie slcpych miotow realizowane poprzez obskigujci.ee gmin? schronisko:

1) usyp'ianie slepych miotow zwierza^l bezdomnych wyla_cznie za zgodt\ przez lekarza wetciynarii;

6.,Prpwadzenie dziaian edukacyjnych w zakrcsic opieki nad zwierz^tami i humanitarnego traktowama

l)zachgcanie nauczycieli w szkohich z terenu gminy do wlq.czenia w tresci programowe w dziedzinie nauki
0 prz'yrodzie i srodowisku zagadnien zwiazanych z humanitarnym traktowaniem zwicrzaj domowych
1 hoclowlanyeh oraz standardami opieki nad zwierz^tami,

2) wspplpraca z istnieja^cymi organizacjami pozarzq.dowymi, ktoiych statutowym celem dzialania jest ochrona
zwierzaj: oraz tworzenie korzystnych wamnkow do aktywizacji mieszkancow w ratnach dzialalnosci tego typu,
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3) organjzowanie konkursow, akcji, prelekcji dla d/Jcci i mlodziezy z Icrcnu gminy na temat humanitamego
traktow.ania zwierza,t, zapobiegania ich bezdomnosci, we wspolpracy z zainleresowanyrni organizacjann
pozarza_dowymi;

7. Wspolprac? ze spotecznymi opiekunumi kotow wolno zyjaeych w zakresie ograniczania ich rozrodczosci
poprzez:

1) prowadzcnic akcji zachc.caja^cej wlascicieli oraz opiekunow kotow do wykonywania zabiegow sterylizacji
i kastraeji przy pelnej odplatnosci kosztow zabiegow ponoszonych przez wiascicieli;

8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w cclu zapewnienia miejsca dla zwierzaj: gospodarskich:

1) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dia bezdomnych zwierzaj: gospodarskich
.nast^puje na podstawie umowy zawartcj przcz Gmin? z w-lascicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia
okolicznosci wymagaj^cej interwencji,

2) jednoczesnie z umieszczenicm zwierz^t w gospodarstwie Gmina podejmie slarania w zakresie znalezienia
nowego wtasciciela dla tycli 7,wierzt\t;

9. Zapewnienie caJodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeri drogowych z udziatem
bezdomnych 2wierz£i_t realizujc Gmina poprzez udzielenic jednorazowych zlcccii odpowiednim sluzbom
wcteiynai-yjnym b?d^cym do dyspozycji w danym momencie;

10. Zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancom Gminy realizowane poprzez:

1) nahjzenie na wlascicieli psow bezwzgli^dnego obowiqzku wyprowadzania psow na smyczy, a w przypadku
psp.w nalczcicych do ras agresywnycli, micszaikow tych ras oraz psow zachowuji(.cych si? agresywnic
w kontakcic z obcymi - takze obowia^zku ich prowadzenia w miejscach publicznych w kagaiicu,

2) egzekwowanie we wspolpracy z Iiispckcjq. Weterynaryjnti obowiajzku corocznego szczepienia psow przeciwko
wseiekliznie,

3) konsckwcntne egzekwowanie przepisow prawa w tym prawa lokalncgo w zakresie obowiqzkow wlascicieli
zwierza^t domowych, okreslouyeh przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach.

\- | Ku/dzial 3.
FINANSOWAN1IL PROGRAMU

i - • '
§ 1,-Srodki finansowe na realizacj? zadan wynikaja^cych z l>rogramu okresia budzet Gminy Bedlno na rok 2012

i wynoszci one 3000,00 zl. Srodki finansowe wydatkowane bedii na cclc okrcslonc wninicjszym Programie na
podslawie odr?bnie zawartych umow.

PRZEWOl
RADYG.
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