Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/233/2018
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 07 marca 2018r.


PROGRAM 
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY
SKARŻYSKO KOŚCIELNE NA ROK 2018

§ 1

Program ma zastosowanie w stosunku do zwierząt bezdomnych przebywających w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 2

Celem programu jest:

	Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt.
	zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
	Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
	Zapobieganie bezdomności zwierząt.
	Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów.
	Opieka nad bezdomnymi kotami wolno żyjącymi.
	Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje/kastracje psów i kotów.
	Usypianie ślepych miotów.
	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.
	Edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów.
	Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.


§ 3

Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów poprzez:

1.Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy tj. stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczanie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapywanych zwierząt na tej stronie oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2.Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie Gminy za pośrednictwem lekarza weterynarii oraz podmiotem gospodarczym wyłapującym bezdomne zwierzęta z którymi Gmina zawarła umowę.

3.Prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnej zachęcającej do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.

4.Współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt 
w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 4

Właściciel, który na skutek ważnych przyczyn życiowych lub zdrowotnych zmuszony jest zrezygnować 
z dalszego utrzymywania swojego zwierzęcia domowego winien zapewnić mu dalszą opiekę poprzez znalezienie mu nowego właściciela (opiekuna), przekazania do schroniska itp.
§  5

Opieka nad bezdomnymi kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez:

1.	Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące.
2.	Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania 
w okresach występowania niedoboru żeru naturalnego oraz wody pitnej.
3.	W miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.
4.	Ograniczenie rozrodu wolno żyjących kotów poprzez kastrację lub sterylizację.

§ 6

1.	Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone będą przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a Gminą wyłonionym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

2.	W roku 2018 podmiotem świadczącym usługi odławiania bezdomnych zwierząt oraz ich  transportu jest Hotel dla Psów „POD Lasem" Paweł  Boruń, Sadek 215, 26-500 Szydłowiec.

3.	Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt na interwencje, zgłoszenie w sytuacji gdy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

4.	Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta domowe pozostawione bez opieki, stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
5.	Sukcesywnie wyłapywane bezdomne zwierzę domowe będzie bezzwłocznie przekazywane do Gabinetu Weterynaryjnego świadczącego usługi weterynaryjne na podstawie umowy zawartej 
z Gminą Skarżysko Kościelne gdzie podlegać będzie następującym zabiegom:
1)	ocenie stanu zdrowia,
2)	niezbędnym zabiegom chirurgicznym dla ratowania ich zdrowia lub życia,
3)	niezbędnym zabiegom profilaktycznym.

	6.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

	7.Środki do przewozu odłowionych zwierząt powinny spełniać warunki o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 20l7r., poz. 1840.).

8.Odławianiu nie podlegają koty wolno żyjące, które stanowią element ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).

§ 7

1.	Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Skarżysko Kościelne, po zabiegu sterylizacji lub kastracji przekazywane będą nowym właścicielom posiadającym odpowiednie warunki do utrzymywania zwierząt domowych, pod warunkiem przejęcia pełnej odpowiedzialności właścicielskiej za przekazane zwierzę.
2.	Ogłoszenia o adopcji zwierząt umieszczane są na stronie internetowej Gminy Skarżysko Kościelne www.skarzysko.com.pl w zakładce „zwierzęta do adopcji”.
3.	W przypadku braku chętnych do adopcji bezdomne zwierzęta będą odwożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt tj. do schroniska prowadzonego przez: Fundację „Zwierzyniec Schronisko", 
z siedzibą: Szczyty ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn

§ 8

Gmina Skarżysko Kościelne pokrywa koszty sterylizacji samic lub kastracji samców psów lub kotów mieszkańcom Gminy, na zasadach określonych w § 9.

§ 9

Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w § 8.

1.	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne wyłania lekarza weterynarii w drodze zamówienia publicznego, na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji psów i kotów finansowanych z budżetu Gminy.

2.	Mieszkaniec Gminy Skarżysko Kościelne, który zadeklarował chęć kastracji lub sterylizacji zwierzęcia zgłasza się do Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym i wypełnia wniosek (załącznik nr l do niniejszego regulaminu).

3.	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne wystawia zlecenie zabiegu weterynaryjnego (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) i na warunkach określonych w umowie, pokrywa koszty zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na postawie wystawionego rachunku/faktury.

§ 10

1.	Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych, tj. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Piotr Czerwiński, ul. Tysiąclecia 3, 26-110 Skarżysko- Kamienna.

2.	Zabieg uśpienia winien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U.2004. Nr 205. poz. 2102 ze zm.).

3.	Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 11

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Skarżysko Kościelne realizowane jest przez:

1.	Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych.
2.	Sukcesywne wyłapywanie z terenu Gminy Skarżysko Kościelne zwierząt chorych, agresywnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, także potrąconych przez pojazdy mechaniczne.

§ 12

Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty oraz propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, jako najskuteczniejszej metody ograniczenia bezdomności zwierząt miedzy innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje i zebrania wiejskie.


§ 13

1.	Wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - gospodarstwo rolne położone w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Polna 8, 26-115 Skarżysko Kościelne
2.	Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Skarżysko Kościelne, a w przypadku gdy możliwe jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia kosztami opieki zostanie obciążony jego właściciel.

§ 14

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo tj. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Piotr Czerwiński, ul. Tysiąclecia 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo tj. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Piotr Czerwiński, ul. Tysiąclecia 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna

§ 15

1.	Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Skarżysko Kościelne.

2.	Środki finansowe przeznaczone na realizacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne zabezpieczone zostały w budżecie Gminy i wynoszą w 2018 roku 60 000,00zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), z czego na:

a)	świadczenie usług weterynaryjnych oraz sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt
przeznacza się 25 000,00 zł.
b)	odławianie bezdomnych zwierząt chorych, kontuzjowanych, potrąconych przez
pojazdy mechaniczne, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz umieszczenie ich w schronisku, przeznacza się 33 000,00 zł.
c)	zakup karmy dla wolno żyjących kotów 2 000,00zł.

3.	Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

















Załącznik nr 1
do Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi


Skarżysko Kościelne dn.  ...................................

.........................................................
(Imię i Nazwisko)
.........................................................

.........................................................
( Adres)
.........................................................
(telefon)


Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne


Wniosek
O wydanie zlecenia na zabieg weterynaryjny



Rodzaj zabiegu .........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Gatunek zwierzęcia ..................................................................................................................................
Rasa .......................................................................	płeć .......................................................................
Dodatkowe informacje .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Nr identyfikacyjny (chip) .........................................................................................................................

..............................................
(Podpis wnioskodawcy)

Akceptuję / nie akceptuję*

..............................................
               (Podpis Wójta)


*Niepotrzebne skreślić





Załącznik Nr 2
do Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi


Skarżysko Kościelne dn. ………….


Lekarz weterynarii
…………………………
…………………………






ZLECENIE ZABIEGU WETERYNARYJNEGO NR ………../2018



Rodzaj zabiegu: ........................................................................................................................................
Gatunek zwierzęcia: 	…………………………………………………………………………………...
Rasa:	 ………………………………………	płeć: ……………………………………………..
Właściciel zwierzęcia: ………………………………………………………………………………….
Zam.: ……………………………………………………………………………………………………





..............................................
(Podpis Wójta)















