UCHWAŁA

Nr XLI/295/2018
RADY GMINY JADÓW
z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie programu opieki nad

zwierzętami

bezdomności zwierząt

bezdomnymi oraz zapobiegania
na terenie Gminy Jadów

z

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875, z późn. zm.) i art.lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1840) Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje:
§1

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jadów", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.
§3
Uchwała

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik

do

Uchwały

Nr XLI/295/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 marca 20!8r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIRZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JADÓW

§1
Zapewnienie

zwierzętom

bezdomnym miejsca w schronisku

1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Jadów będą odławiane przez podmiot gospodarczy
,,OAZA" Hanna Leszek, 07-130 Łochów, Łojki nr 395/1.
2. Odłowione zwierzęta przewozi się do Schroniska dla Zwierząt w Boguszycach Małych 25
koło Rawy Mazowieckiej lub poddaje adopcji.
§2
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich

Bezdomne zwierzęta gospodarskie będą przekazywane do gospodarstwa rolnego w Sulejowie,
ul. Kwiatowa 10.
§3
Opieka nad kotami wolno żyjącymi

koty z terenu Gminy Jadów dokarmiane będą za pośrednictwem osób
sprawujących nad nimi opiekę, karma będzie wydawana na wniosek osobom, które mają
pod opieką co najmniej 4 koty, po uprzednim potwierdzeniu sprawowania przez
wnioskodawcę opieki nad wolnożyjącymi kotami. Zakup karmy ograniczony jest środkami
przewidzianymi w § 1O ust. 1 pkt 2 uchwały
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest również poprzez przeprowadzenie
zabiegów sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów na podstawie podpisanej umowy
z Lekarzem Weterynarii Dawidem Ruman prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą Gabinet Weterynaryjny Dawid Ruman, 07-104 Stoczek, ul. Węgrowska 7.
1.

Wolnożyjące

§4
Odławianie zwierząt

1.

Odławianie

1)

stały

bezdomnych

bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jadów ma charakter:
- w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających

się

bez opieki

zwierzętach,

2) okresowy - w odniesieniu do większych obszarów Gminy Jadów w miarę potrzeb.
2. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone będą przez Hannę Leszek
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „OAZA" Hanna Leszek, 07-130 Łochów,
Łojki nr 395/1

3.

Odłowione zwierzęta

przewozi się do Schroniska dla Zwierząt w Boguszycach
koło Rawy Mazowieckiej lub poddaje adopcji.

Małych

25

§5
Usypianie

ślepych

miotów

I. Gmina pokrywa 100% kosztów usypiania ślepych miotów psów i kotów.

2.

Określa się następujące

I)

uśpieniu mogą

zasady finansowania zabiegów:
podlegać wyłącznie zwierzęta, które

są

jeszcze

ślepe

( do IO dnia

życia),

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1 przeprowadza wyłącznie
lekarz weterynarii, Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski którzy prowadzą
działalność w formie Spółki Cywilnej pod nazwą Gabinet Weterynaryjny, Grażyna
i Janusz Armanowscy S.C. 07-130 Łochów, ul. Świerkowa 17,
3. Uśpione przez lekarza weterynarii zwierzęta, zabierane będą przez firmę, która ma
podpisaną umowę na odbiór martwych zwierząt z Gminą.
§6
Obligatoryjna sterylizacji albo kastracja

zwierząt

w schroniskn dla

zwierząt

I. Odłowione z terenu Gminy Jadów zwierzęta po odbyciu czternastodniowej kwarantanny

poddane są obowiązkowej sterylizacji.
2. Zabiegi sterylizacji przeprowadzane są w schronisku przez lekarza weterynarii
zapewniającego przebywającym w schronisku zwierzętom opiekę weterynaryjną.
§7

Poszukiwanie właścicieli dla

zwierząt

bezdomnych

I. Działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli i przekazywanie zwierząt do

adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowe, prowadzić będzie podmiot gospodarczy „OAZA" Hanna Leszek,
07-130 Łochów, Łojki nr 395/1 zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Jadów wraz ze Schroniskiem dla Zwierząt w Boguszycach Małych 25 koło
Rawy Mazowieckiej.
2. Gmina w przypadku otrzymania zgłoszenia o zabłąkanym psie, przed przekazaniem
go do schroniska prowadzić będzie działania polegające na podawaniu do publicznej
wiadomości informacji o miejscu odnalezienia zwierzęcia i poszukiwaniu jego właściciela
lub osoby chętnej do przejęcia nad nim opieki.
§8
Sterylizacja i kastracja psów i kotów

L Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów w liczbie 1 zabieg rocznie,
w wysokości 100 % kosztów, sterylizacji samic lub kastracji samców w granicach środków
przewidzianych w§ 10 ust. 1 pkt 4 uchwały.

2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę składa do Urzędu Gminy podanie
z prośbą o dofinansowanie sterylizacji, następnie po uzyskanej zgodzie udaje się do
lekarza weterynarii, Dawida Ruman prowadzącego działalność gospodarczą pod nazw
Gabinet Weterynaryjny Dawid Ruman, 07-104 Stoczek, ul. Węgrowska 7,

§9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń losowych
z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę zawartą z Lekarzem Weterynarii
Dawidem Ruman prowadzącym działalność gospodarczą pod nazw Gabinet Weterynaryjny
Dawid Ruman, 07-104 Stoczek, ul. Węgrowska 7.

Finansowanie programu
1. Rada Gminy uchwalając budżet na 2018 rok zabezpieczyła środki w budżecie, które będą
przeznaczone na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności
zwierząt:

zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku - 38 000,00 zł,
opieka nad kotami wolnożyjącymi- 900,00 zł,
usypianie ślepych miotów - 200,00 zł,
sterylizacja i kastracja psów - 3000,00 zł,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt - 1200, 00 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.
1579, i 2018r.).
3. Liczba zabiegów sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów będzie limitowana
wielkością środków finansowych corocznie przeznaczonyc na n cel w budżecie gminy.
1)
2)
3)
4)
5)

Przewodni
I

~

J,

