
                                    
                                                                                    

Załącznik

       do uchwały Nr ....

      Rady Miejskiej w Krzepicach

                    z dnia  .......... .

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Krzepice w 2020 roku

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
                    
                        § 1.
 
Ilekroć w  niniejszej  uchwale jest mowa o:

1. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Krzepice,

2. Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Krzepic,

3. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Krzepicach,

4. Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.)

5. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności

(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

6. Programie,  należy przez to rozumieć  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 roku. 

7. Właścicielu,  należy  przez  to  rozumieć  osobę  będącą  mieszkańcem  gminy  Krzepice

posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale, 

8. Schronisku, należy przez to rozumieć Fundację „Zwierzyniec” 98-300 Wieluń 

ul.  18 Stycznia  131,  Schronisko dla  zwierząt  w m.  Szczyty  ul.  Wieluńska  108,  98-355

Działoszyn,

9. Lekarzu  weterynarii  lub  zakładzie  leczniczym  dla  zwierząt,  należy  przez  to  rozumieć

Przychodnię weterynaryjną w Krzepicach S.C. 42-160 Krzepice ul. Targowa 19,

10. Przedsiębiorcy  posiadającym  zezwolenie  na  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt,  należy

przez to rozumieć Firmę Usługowo Handlową ”OSKAR” z siedzibą w Oleśnie przy 

ul. Rynek 22/1 
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11. Gospodarstwie rolnym zapewniającym miejsca dla zwierząt gospodarskich, należy przez to

rozumieć gospodarstwo rolne Pana Artura Bujaka zam. ul. Kuków 75, 

42-160 Krzepice.

  

         §  2. 

1) Koordynatorem  Programu  jest  Burmistrz  Krzepic, który swoje uprawnienia wykonuje za

pośrednictwem  Referatu  Gospodarki  Komunalnej,  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony

Środowiska i Rolnictwa.

2) Całodobowy  numer  telefonu  do  zgłaszania  interwencji  przez  mieszkańców  gminy  –

601690541. 

            Rozdział 2              

         OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§  3.

   Ograniczanie   populacji   bezdomnych   zwierząt   poprzez:

-   sterylizację   i   kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują     

Schroniska poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji    

zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją     

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

-  usypianie ślepych miotów pochodzących od bezdomnych zwierząt, czynności tych   

dokonuje: 

 lekarz weterynarii na podstawie umowy zawartej z gminą,

 schronisko  poprzez  dokonywanie  przez  lekarza  weterynarii  współpracującego  ze

schroniskiem, zabiegów usypiania ślepych miotów,

 miasto  Krzepice  poprzez  przeprowadzanie  zabiegów  usypiania  ślepych  miotów

kotów wolnożyjących objętych opieką społecznych opiekunów, w ramach umowy

zawartej z lekarzem weterynarii.

   Czynności związane z usypianiem ślepych miotów podejmowane są na zgłoszenie pracowników

Urzędu  Miejskiego  w  Krzepicach,  Zakładu  Działalności  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Straży

Pożarnej lub Policji.

Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości

zapewnienia  dla  nich  właścicieli.  Zabiegi  usypiania  ślepych  miotów  wykonywane  są  przy

zachowaniu humanitarnych zasad uśmiercania zwierząt.
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                                                 Rozdział 3 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 4. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krzepice realizują:

1). Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt  bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez

Przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt;

2). Gmina posiada gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich.

                                                                         § 5.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje:

1). Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska

        i Rolnictwa poprzez: 

- ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące,

- zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimy,

- zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,

którzy zarejestrowani są w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

           § 6.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1. Schronisko  poprzez  prowadzenie  działań  zmierzających  do  pozyskiwania  nowych

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym 

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2. Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska

i Rolnictwa  poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych 

w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  na  terenie  gminy  Krzepice  a  zwłaszcza  na  stronie

internetowej Urzędu Miejskiego a także na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach 

i osiedlach.

§ 7.

1. Odławianiu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez

człowieka na terenie gminy Krzepice a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej

osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Odławianie  bezdomnych  zwierząt  realizuje  Przedsiębiorca,  z  którym  gmina  ma  zawartą
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umowę.  

3.   Odłowienie bezdomnych  zwierząt następuje po wcześniejszym telefonicznym

  zgłoszeniu  Zastępcy Burmistrza pod numerem tel. 601690541.

4.   Odłowione zwierzęta przekazywane będą do schroniska.

§  8. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w  przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

realizują:

1. Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;

2. Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony  Środowiska 

i Rolnictwa poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt 

w  zakresie  opieki  weterynaryjnej,  udzielanej  zwierzętom  bezdomnym  i  kotom  wolno

żyjącym z terenu Gminy Krzepice.    

     

Rozdział 4

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 10. 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

w kwocie 30 884 zł brutto.

§ 11.

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez umowy i zlecenia na świadczenie usług 

i dostaw, zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych w tym na:

1. zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt w ramach Programu w kwocie  

28 234 zł

2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w kwocie 350,00 zł

3. usypianie ślepych miotów w kwocie 300,00 zł 

4. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

w kwocie 1500,00 zł 

5. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w kwocie 500,00 zł.
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