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Rady Gminy w Imielnie

z dnia 30 Illarca 2015 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwier.ląt na terenie
gminy Imielno w roku 2015
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Cele programu

I. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
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\Vykonawcy progl'amu

l. Wójt Gminy lmielno.
2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radawicach 91. 32-222 Radawice
3. Lekarz Weterynarii Norbert Nowak. prowadzący Gabinet Weterynaryjny w Pińczowie przy

ul. Batalionów Chłopskich 83.
4. Funkcję koordynatora podejmowanych działaJl w ramach programu pełni stanowisko ds. rolnictwa

Urzędu Gminy w Imielnie.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schl'Onisku dla zwierzlIt

Gmina Imielno posiada zapewnione miejsce dla bezdomnych zwierząt domowych na podstawie umo\\)'
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Raclawicach 9 I. 32-222 Radawice.

Opieka nad kotami wolno żyjljcymi.

W przypadku pojawienia się kotów wolno żyjących Gmina podejmie dziaIania do zapewnienia pokarmu
i wody pitnej w miejscu ich przebywania. W miarę możliwości zapewnienie im schronienia w szczególności
na okres zimo\\)'.

Odławianie hczdomnych zwierzlIt

Wylapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki. w 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. Celem zapewnienia dalszej
opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina współpracuje ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
w Radawicach 91. 32-222 Radawice. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone \\)'łącznie
przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt. który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. a także nie będzie zdawał im cierpienia. Transp0l1 bezdomnych
zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego
przewozu zwierząt.



• Poszukiwanie właścicieli dla hezdomnych zwierząt.

Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych odbywać się będzie w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Imielno w tym na stronie internetowej gminy, adres: www.imielno.pl. Zachęcanie
nauczycieli w szkołach z terenu gminy lmielno do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony
środowiska. zagadnieli związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt. oraz ich prawidłową opiekę.
dążenie do zapobiegania bezdomności wśród zwierząt domowych.
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Usypianie ślepych miotów

Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt
z którym gmina ma podpisaną umowę. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia -
łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeli. sam zabieg uśpienia
powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz:lt gospodarskich

Gmina Imielno zapewnienia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz odebranych decyzją
administracyjną w gospodarstwie położonym w miejscowości Motkowice. ul. Kresowa I l.

Zapewnienie calodohowej opieki weterynaryjnej

W przypadku zdarzeli drogowych z udziałem zwierząt należy dzwonić pod nr tel. 510 953 482. po czym
zostaną niezwłocznie podjęte czynności zmierzające do zapewnienia opieki weterynaryjnej dla
poszkodowanego zwierzęcia. W/w rozwiązanie zostało \rybrane z uwagi na znikomą ilość zdarzeli
drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Imielno. jaką zaobserwowano w ostatnich latach.

Sterylizacja i kastracja zwiel-Lllt

Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach na zasadach ustalonych ze
schroniskiem.
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Źródła finansowania realizacji programu

Środki finansowe na realizację zadali wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Imielno w kwocie 14000,00 zł.

PRZEWODNrCZĄCY
RADY rNY

http://www.imielno.pl.
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