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Poz. 2436
UCHWAŁA NR XIII/93/16
RADY GMINY MĘDRZECHÓW
z dnia 30 marca 2016 roku

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015
r. poz. 1515 z poź.zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 856 z poź.zm.) uchwala się co następuje :
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mędrzechów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
Województwa Małopolskiego.

w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Szarkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/16
Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 marca 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MEDRZECHÓW
§1
Rada Gminy w Mędrzechowie określa następujące cele gminnego programu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
odławianie bezdomnych zwierząt;
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
§2

Realizacja założonych celów
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane poprzez:
1 W przypadku zaistniałej potrzeby nastąpi wyłapywanie z terenu Gminy bezdomnych
zwierząt i umieszczanie ich w schronisku PLAMA Jan Michalski 32-222 Racławice 91,
gdzie będą miały zapewnione właściwe warunki bytowania oraz zapewnioną opiekę
weterynaryjną.
2. Gmina
poprzez współpracę z Gabinetem Weterynaryjnym - Mędrzechów 225, w
przypadku
istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów pokryje koszty w całości oraz
dostarczać będzie nieodpłatnie karmy karmicielom kotów.
3. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez pracowników schroniska lub przedsiębiorcy
prowadzącym działalność w tym zakresie i spełniających wymogi określone obowiązującymi
przepisami
na
podstawie
umowy
zawartej
z
Gminą
.
4. Gmina pokryje w całości koszty sterylizacji i kastracji zwierząt trafiających do schroniska
i adopcji.
5. Gmina sprawuje opiekę nad zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli m in. umieszczanie ogłoszeń o możliwości adopcji
zwierząt, rozmowy w terenie z mieszkańcami.
6. W przypadku ślepych miotów zwierząt bezdomnych Gmina zapewni
humanitarne uśpienie .

bezpłatne ,
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7.Gmina zapewnia miejsca pobytu bezdomnym zwierzętom gospodarskim, oraz zwierzętom
gospodarskim, które w wyniku podjętych interwencji zostały czasowo odebrane
dotychczasowym właścicielom w gospodarstwach:.
- gospodarstwo rolne Mędrzechów 120
- gospodarstwo rolne Wola Mędrzechowska 57.
8. Informację o bezdomnych zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie
Gminy trzeba zgłaszać pod numer 14 6442429 a Gmina podejmie dalsze działania poprzez
przekazanie zwierzęcia
do Gabinetu Weterynaryjnego – Mędrzechów 225 w celu
zapewnienia całodobowej opieki.
§3
Źródła finansowania realizacji programu:
1.Środki finansowe na realizację zadań określonych w programie zabezpieczone
budżecie Gminy Mędrzechów na rok 2016 r. w kwocie 3.000,- zł

są w

2. Wymienione wyżej środki wydatkowane będą na następujące zadania: wyłapywanie w
razie potrzeby zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej z wypadków drogowych, usypianie ślepych miotów , sterylizacja i kastracja
zwierząt , dożywianie i leczenie w razie istniejącej potrzeby kotów wolno żyjących,
dożywianie psów oczekujących na adopcję, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez świadczenie usług i dostaw zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa .
3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego
programu w trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w § 3 ust. 1 będą
niewystarczające.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Szarkowski

