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UCHWAŁA NR XXXVIII/327/17
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku i uchylenia uchwały
Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U.
z 2013r., poz. 856 z póź. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach,
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Nowym Sączu, Koło Łowieckie „Bażant’’ - Rada Miejska
w Bobowej uchwala co następuje :
§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
§ 4. Z chwilą wejścia w życie uchwały, o której mowa w § 1, traci moc uchwałą Nr XXXI/260/17 Rady
Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 roku.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/327/17
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 25 września 2017 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE BOBOWA NA ROK 2017
§1
Postanowienia ogólne, cele programu
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma zastosowanie
do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich, przebywających na terenie Gminy Bobowa.
2. Celem programu jest realizacja zadań własnych gminy obejmujących:
I. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
II. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
III. odławianie bezdomnych zwierząt;
IV. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
V. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
VI. usypianie ślepych miotów;
VII. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
VIII. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) zapewnienie zwierzętom schronienia w Azylu dla Psów i Kotów przy ul. Komunalnej 31
w Tarnowie, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zwanym dalej schroniskiem,
2) umożliwienie przekazania do schroniska zwierzęcia znalezionego, porzuconego lub w przypadku kiedy
właściciel na skutek wypadków losowych nie może kontynuować dalszej opieki nad zwierzęciem,
3) zapewnienie w schronisku właściwych warunków egzystencji, zgodnych z potrzebami danego gatunku,
rasy, płci i wieku,
4) zapewnienie w schronisku odpowiedniego wyżywienia,
5) zapewnienie w schronisku właściwej pielęgnacji oraz opieki weterynaryjnej.
II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana będzie poprzez:
1) zakup karmy dla kotów i przekazanie jej społecznym opiekunom kotów,
2) dokarmianie kotów przez społecznych opiekunów kotów,
3) organizowanie przy udziale społecznych opiekunów kotów domów tymczasowych i zastępczych oraz
zapewnienie opieki weterynaryjnej kotom po wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych,
4) prowadzenie i aktualizowanie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w Gminie Bobowa,
celem współpracy w zakresie opieki nad kotami.
III. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) zawarcie umowy z Lekarzem weterynarii Danielem Cieślą prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „LECZNICA DLA ZWIERZĄT, adres: 38-300 Gorlice ul. Kościuszki 44a, w zakresie wyłapywania
zwierząt i dalszego postępowania ze zwierzętami,
2) wyłapywanie w sposób stały, zwierząt błąkających się i pozostających bez właściciela oraz tych, które
uciekły, lub zostały porzucone przez człowieka,
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3) wyłapywanie zwierząt w wyniku interwencji zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Bobowa,
4) zapewnienie wyłapanym zwierzętom pobytu na terenie Lecznicy dla Zwierząt przy ul. Kościuszki 44a
w Gorlicach do czasu przewiezienia ich do schroniska lub wydania ich właścicielom bądź osobom chętnym
do ich przyjęcia oraz zapewnienie właściwej opieki obejmującej w szczególności:
a) Opiekę weterynaryjną,
b) Karmienie i pielęgnowanie zwierząt zgodnie z normami żywienia.
IV. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt realizowana będzie
poprzez:
wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w schronisku,
u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania w/w zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.
V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych przez osoby zdolne zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) umieszczanie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bobowej informacji
o zwierzętach oczekujących na adopcję.
VI. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie poprzez:
poddawanie zabiegowi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych oraz ślepych miotów zwierząt
dostarczanych przez mieszkańców Gminy Bobowa przez lekarza weterynarii Daniela Cieślę
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „LECZNICA DLA ZWIERZĄT, adres: 38-300
Gorlice ul. Kościuszki 44a.
VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Wskazuje się gospodarstwo rolne, położone w Jankowej pod adresem Jankowa 86, 38-350 Bobowa
jako miejsce zapewniające przechowanie bezdomnych zwierząt gospodarskich bądź odebranych
właścicielowi lub opiekunowi z powodu złego traktowania albo nieodpowiednich warunków bytowych.
VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez:

w przypadkach

zdarzeń

drogowych

zawarcie umowy z Lekarzem weterynarii Danielem Cieślą prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „LECZNICA DLA ZWIERZĄT, adres: 38-300 Gorlice ul. Kościuszki 44a.
IX. Plan znakowania zwierząt realizowany będzie poprzez:
elektroniczne znakowanie psów bezdomnych w schronisku przez wszczepienie pod skórę psa
mikroprocesora, po upływie okresu kwarantanny, przed przekazaniem do adopcji
i zarejestrowanie zwierzęcia na nowego właściciela – osobę adoptującą.
X. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt realizowany będzie poprzez:
1) wykonywanie na koszt Gminy Bobowa, po upływie okresu kwarantanny zabiegów sterylizacji
i kastracji zwierząt bezdomnych (psów, suk) przebywających w schronisku,
2) prowadzenie akcji na terenie gminy zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji.
§ 2. Realizacja założonych celów programu
1. Koordynatorem programu jest Burmistrz Bobowej.
2. Realizacja założonych celów programu odbywać się będzie przy udziale podmiotów, z którymi
podpisano umowy na wykonywanie zadań, o których mowa w § 1 programu.
§ 3. Finansowanie programu
1. Koszt realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
2. Wysokość środków na realizację programu określona jest w budżecie gminy na rok 2017
w wysokości: 8.000,00 zł, w tym:
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– 4.500,00 zł – na zapewnienie opieki bezdomnym psom poprzez przekazanie ich do schroniska, czasowe
przetrzymywanie przed przekazaniem do schroniska, a także koszt sterylizacji, kastracji, usługi
weterynaryjnej w przypadku, gdy mieszkaniec gminy adoptuje bezdomne zwierzę,
– 500,00 zł – na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
– 1 000,00 zł – na usypianie ślepych miotów,
– 2 000,00 zł – na całodobową opiekę weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych.
3. Środki finansowe będą wydawane poprzez zlecanie usług podmiotom zewnętrznym, z którymi zawarto
umowy.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś

