Uchwata Nr V I / 3 2 / 1 5
Rady Gminy Pacanow
z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie przyjfcia programu opieki nad zwierzftami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Pacanow w 2015r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie
gminnym ( tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 z pozn. zm.) i art.l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierzat (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.856 z pozn. zm.) Rada Gminy Pacanow
uchwala, co nast?puje:
§1.
Przyjmuje si? „Program opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Pacanow w 2015r.", ktory stanowi zal^cznik
do niniejszej uchwaiy.
§2.
Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow.
§3.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego.

Zal^cznik do Uchwaiy Nr VI/32/15
Rady Gminy Pacanow z dnia 19 marca 2015r.

Program opieki nad zwierzftami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzat na terenie Gminy Pacanow narok2015.

§1
Ilekroc w uchwale jest mowa o:
1. Zwierz?tach bezdomnych
nalezy przez to rozumiec zwierz?ta domowe lub
gospodarskie ktore uciekly, zabl^katy si? lub zostaly porzucone przez czlowieka, a nie
ma mozliwosci ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby pod ktorq^ trwale dot^d
pozostawaly.
2. Zwierz?tach domowych nalezy rozumiec zwierz?ta tradycyjnie przebywaj^ce wraz z
cztowiekiem w jego domu lub pomieszczeniu, utrzymywane przez czlowieka w
charakterze jego towarzysza.
3. Schronisku dla zwierzat - nalezy przez to rozumiec: Fundacje Opieki nad Zwierz?tami
Bezdomnymi Przytulisko w Zbludowicach , ul. Korczyriska 48, 28-100 Busko-Zdroj,
4. Kotach wolno zyj^cych nalezy rozumiec przez to koty urodzone lub zyj^ce na wolnosci
(zyj^ce w otoczeniu czlowieka w stanie dzikim).
5. Programie - nalezy przez to rozumiec „Program opieki nad zwierz?tami bezdomnymi
oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Pacanow w 2015 r.
§2.
Celem Programu jest:
1. Zapobieganie bezdomnosci zwierzat.
2. Zapewnienie opieki nad zwierz?tami bezdomnymi z terenu Gminy Pacanow.
§3.
Cele programu realizowane s^ poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierz?tom miejsca w schronisku dla zwierzat,
2) opiek? nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odlawianie bezdomnych zwierzat,
4) obligatoryjn^^ sterylizacj? albo kastracj? zwierzat w schronisku dla zwierzat,
5) usypianie slepych miotow,
6) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzat,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych
zwierzat gospodarskich,
8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych
z udzialem zwierzat.

§4.
Wykonawcami programu s^:
1 .Wojt Gminy Pacanow za posrednictwem Urz?du Gminy Pacanow.
2. Schronisko dla zwierzat - Fundacja Opieki Nad Zwierz?tami Bezdomnymi Przytulisko
Zbludowice, ul. Korczyhska 48, 28-100 Busko-Zdroj.
3. Gabinet Weterynaryjny mieszcz^cy si? w Ratajach Slupskich 156, 28-133 Pacanow,
4. Gospodarstwo rolne: Kolko - Zabieckie 21, 28-133 Pacanow.

§5.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz?tom z terenu gminy Pacanow realizuj^:
1. Schronisko dla zwierzat - Fundacja Opieki Nad Zwierz?tami Bezdomnymi Przytulisko,
Zbludowice, ul.Korczyhska 48, 28-100 Busko-Zdroj.
2. Wojt Gminy Pacanow - poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniaj^cego miejsca
dla zwierzq^t gospodarskich, tj. w gospodarstwie rolnym w miejscowosci Kolko-Zabieckie 21,
28-133 Pacanow.
§6.
Opieka nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmianie, b?dzie realizowana przez:
1. Zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania.
2. Zapewnienie w miar? mozliwosci schronienia, szczegolnie w okresie zimowym.

§7.
Na terenie Gminy Pacanow wprowadza si? odlawianie bezdomnych zwierzat na:
1. Interwencj? tj. zgloszenie mieszkahcow, policji i innych sluzb porz^dkowych.
2. Odlawianiem bezdomnych zwierzat z terenu Gminy Pacanow i dowoz ich do schroniska
dla zwierzat - Przytulisko, Zbludowice ul. Korczyhska 48, zajmuje si? podmiot Inseminacja i Profilaktyka Zwierzat Mariusz Sciana, Skrobaczow 34, 28-130 Stopnica.
3. Odlawianiem b?d^^ obj?te zwierz?ta pozostawione bez opieki, w stosunku do ktorych nie
istnieje mozliwosc ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiek^ dotychczas
pozostawaly, w szczegolnosci zwierz?ta chore lub zagrazaj^ce zyciu, zdrowiu i
bezpieczehstwu ludzi.
4.Odlawianie zwierzq^t bezdomnych, a nast?pnie ich transport prowadzone b?dzie przy uzyciu
sprz?tu specjalistycznego, w sposob wykluczaj^cy zb?dne cierpienie i zagrozenie dla zycia i
zdrowia zwierzat.
§8.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierzat realizowane b?dzie poprzez:
l.Sterylizacj? albo kastracj? zwierzat w schroniskach na zasadach ustalonych z jednostk^
prowadz^^cq^ schronisko.
2. Przeprowadzenie zabiegow sterylizacji albo kastracji zwierzat bezdomnych mog^ bye
wykonane wyl^cznie przez lekarza weterynarii.
3. Gmina Pacanow b?dzie prowadzila akcj? zach?caj^c^ wlascicieli psow i kotow do
wykonywania zabiegow sterylizacji lub kastracji.
4. Wlasciciel chcq^cy poddac zabiegowi posiadane zwierz? zglasza je do lekarza weterynarii,
z ktorym Gmina ma zawart^ umow? na swiadczenie uslug, w celu przeprowadzenia zabiegu
oraz wypelnia oswiadczenie, ktorego wzor stanowi zal^cznik do Programu zapobiegania
bezdomnosci zwierzat domowych na terenie Gminy Pacanow.
Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaze podpisane oswiadczenie do Urz?du
Gminy w Pacanowie .
5. Wlasciciel zwierz?cia oplaca lekarzowi weterynarii 50%kosztu zabiegu po jego wykonaniu,
6. Na warunkach okreslonych w umowie z lekarzem, Gmina pokryje pozostale 50% kosztow
zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do ktorego dol^czone
b?dzie oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 4.
7. Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane s^ tylko tym wlascicielom psow, ktorzy
dopelnili obowi^^zku zaszczepienia psa przeciw wsciekliznie.
8. Dofinansowanie przyshiguje wlascicielom psow i kotow do 1 sztuki zwierzat rocznie.

§9.
Usypianie slepych miotow moze bye realizowane poprzez:
1) usypianie slepych miotow moze bye wykonywane przez lekarza weterynarii w schronisku
dla zwierzat lub lecznicy dla zwierzat.
2) zabieg uspienia powinien bye wykonany przez lekarza weterynarii.
3) fakt uspienia slepych zwierzat nalezy odnotowac w ewidencji prowadzonej przez Gmin?.
§10.
Poszukiwanie nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierzat realizuj^ :
1) schronisko - poprzez prowadzenie dzialah zmierzaj^cych do pozyskiwania nowych
wlascicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierzat osobom zainteresowanym i
zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowania.
2) wojt gminy - poprzez promocj? adopcji zwierzat ze schroniska oraz prowadzenia dzialah
zmierzaj^cych do pozyskiwania nowych wlascicieli, m.in. poprzez ogloszenie na stronie
internetowej Urz?du Gminy Pacanow www.pacanow.pl.
3) .Wsp61dzialanie z organizacjami spolecznymi w zakresie poszukiwania nowych wlascicieli.
§11.
celu zapewnienia

Wskazanie gospodarstwa rolnego w
miejsca dla bezdomnych
zwierzat gospodarskich.
1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierzat gospodarskich Gmina posiada
zgod? wlasciciela gospodarstwa P. Urszuli Tutak zam. Kolko-Zabieckie 21, gm. Pacanow
o gotowosci sprawowania opieki nad zwierz?tami bezdomnymi gospodarskimi.
2. Z chwil^ umieszczenia zwierzat w w/w gospodarstwie Urz^d Gminy Pacanow podejmie
starania w kierunku znalezienia nowego wlasciciela dla zwierzat.
§12.
Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeh drogowych
z udzialem 2:wierz^t realizowane b?dzie przez Gabinet Weterynaryjny mieszcz^cy si? Rataje
Slupskie 156, lek. wet. Zbigniew Adlis.
§13.
Finansowanie programu.
1. Koszty realizacji zadah okreslonych w niniejszym programie ponosi Gmina Pacanow.
2. Srodki finansowe na realizacj? zadah wynikaj^cych z programu zostaly zabezpieczone
w budzecie Gminy Pacanow narok2015 wkwocie pi?tnascie tysi?cy ztotych.
3. Wydatkowanie srodkow nast^i poprzez zawieranie umow z wykonawcami zadah
przewidzianych w programie.

Zal^cznik do programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzat na terenie Gminy Pacanow w 2015r.
OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONANIA ZABIEGU WETERYNARYIN^EGO
W RAMACH PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZAT NA TERENIE GMINY PACANOW
1. Imi? i nazwisko wlasciciela zwierz^cia:

2. Adres zamieszkania wlasciciela zwierz^cia, numer telefonu:

3. Gatunek

zwierz?cia

kot,

pies*,

masc,

imi?,

plec,

nr

identyfikacyjny

4. Rodzaj wykonanego zabiegu (sterylizacja, kastracja, uspienie slepego miotu*)
5. Dol^czam kserokopi? pokwitowania wykonania zaszczepienia psa
wscieklizny w biezq^cym roku
6. Zobowi^zuj? si? do oplacenia lekarzowi weterynarii 50%
sterylizacji/kastracji w kwocie
zl slownie
oraz do szczegolnej opieki nad zwierz?ciem w okresie pozabiegowym.

w kierunku

kosztow

zabiegu

W>Tazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb
wynikaj^cych z realizacji programu zapobiegania bezdomnosci zwierzat domowych na terenie Gminy
Pacanow zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926 z pozniejszymi zmianami)

Miejscowosc, data

•

niepotrzebne skreslic

podpis wlasciciela zwierz^cia

