Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobieganiu bezdomności zwierząt
Wójt Gminy Hrubieszów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy
do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hrubieszów
w 2018 roku zgodnie z art. 11a ust. 7, pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997 r. ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
Uwagi do programu można zgłaszać do Urzędu Gminy w Hrubieszowie na
załączonym formularzu konsultacji, w terminie do dnia 19 lutego 2018 roku.
Wójt Gminy
/-/ Jan Mołodecki

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY
HRUBIESZÓW W 2018 ROKU
§1
Celem Programu zgodnie z art. 11a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt,
2) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
4) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu bezdomnych psów i kotów,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
§2
Działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt:
1) wyłapywanie zagubionych, wałęsających się, pozostających bez właściciela psów
i umieszczanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Psów w Zamościu,
ul. Braterstwa Broni 161, na podstawie umowy zawartej z Miastem Zamość,
2) finansowanie kosztów leczenia, sterylizacji lub kastracji bezdomnych psów lub
kotów, przed oddaniem ich do adopcji,
3) finansowanie kosztów uśpienia miotów bezpańskich psów lub kotów (ślepych),
w przypadku, gdy nie ma możliwości znalezienia dla nich właściciela,
4) wyłapywanie zwierząt gospodarskich, które uciekły od właściciela i zabłąkały się.
§3

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez Gminę poprzez ustalanie miejsc,
w których przebywają koty i ich dokarmianie.
§4
1. Ustala się, że na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się na
podstawie zgłoszenia do Urzędu Gminy Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, informującego o wystąpieniu zwierzęcia bezdomnego
w danej miejscowości na terenie Gminy. Odłowieniem może być objęte zwierzę
pozostawione bez opieki, chore, zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi,
w stosunku do którego nie ustalono właściciela.
2. W celu zapewnienia odłowienia i transportu zwierzęcia do schroniska lub lecznicy, Gmina
posiada podpisaną umowę z uprawnioną osobą prowadzącą działalność w tym zakresie Panem Piotrem Łachno, Usługi Sanitarno- Porządkowe Zamość.
3. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt będą prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz
nie będzie zadawał zwierzętom cierpienia.
§5
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt odłowionych
z jej terenu na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna
oraz zwierzęta przeznaczone do adopcji, w terminie określonym w ogłoszeniu
o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§6
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez
umieszczanie ogłoszeń z informacją o możliwości adopcji zwierzęcia bezdomnego
w schronisku, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy i w Urzędzie oraz zachęcanie osób
zgłaszających pojawienie się bezdomnego zwierzęcia w danej miejscowości, do adopcji
zgodnie z § 2 pkt 2 niniejszego programu.
§7
Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt może nastąpić w schronisku dla
bezdomnych zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt, przez lekarza weterynarii – Pawła Kulika,
zam. Zamość, z którym Gmina ma podpisaną umowę na dokonywanie zabiegów usypiania.
§8
1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które uciekły od właściciela
i zabłąkały się lub były niewłaściwie traktowane przez właścicieli, Gmina wskazuje
gospodarstwo rolne – Mieniany 42, w którym zwierzęta te mogą być tymczasowo
przetrzymywane.
2. Rozliczenie za opiekę nad zwierzętami następować będzie na podstawie umowy zawartej
przez Gminę z właścicielem gospodarstwa, o którym mowa w ust.1.

§9
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt Gmina realizuje na podstawie podpisanej umowy na świadczenie
całodobowej usługi z lek. wet. Pawłem Kulikiem, zam. Zamość.
2. Realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie telefonicznego powiadomienia przez
jednostkę Policji, Gminne Centrum Kryzysowe lub pracownika Urzędu Gminy Pana Piotra Łachno, który zgodnie z umową zapewnia odłowienie i transport do lecznicy
zwierzęcia uczestniczącego w zdarzeniu drogowym.
3. Zakres usługi weterynaryjnej związanej z leczeniem powypadkowym zwierzęcia, strony
umowy, o której mowa w ust. 1 określać będą dla każdego indywidualnego przypadku.
§ 10
1. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zabezpieczone są w budżecie
Gminy na rok 2018 w kwocie 50 000 zł.
2. Środki te wydatkowane będą na:
1) przekazanie psów do Schroniska dla Bezdomnych Psów w Zamościu oraz odpłatność
za tymczasowe przetrzymywanie zwierząt gospodarskich – 30 000 zł,
2) odławianie i transport bezdomnych psów do schroniska – 4 500 zł,
3) zabiegi weterynaryjne (leczenie, kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów) –
10 000 zł,
4) zakup karmy dla kotów – 500 zł,
5) stałe dyżury związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 5 000 zł.
3. Środki, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą na podstawie wystawianych faktur
i rachunków, wynikających z podpisanych umów, związanych z realizacją niniejszego
programu.

Formularz do zgłaszania uwag
do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Hrubieszów w 2018 roku ”.
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