
Załącznik do uchwały Nr XIV.84.2016
Rady Gminy w Imielnie

z dnia 18 marca 2016 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Imielno w roku 2016
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Cele programu

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

Wykonawcy programu

1. Wójt Gminy Imielno/
2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w mleJscowoscl Bolesław/ ul. Parkowa 60/

32-329 Bolesław/ prowadzone przez firmę JUKO Sp. z 0.0./ Ul. Piłsudskiego 54/40/ 42-400
Zawiercie/

3. Lekarz Weterynarii Grzegorz WójcikI prowadzący Gabinet Weterynaryjny w Sobkowie przy
ul. Kieleckiej 1A/

4. Funkcję koordynatora podejmowanych działań w ramach programu pełni stanowisko ds. rolnictwa
Urzędu Gminy w Imielnie.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Gmina Imielno posiada zapewnione miejsce dla bezdomnych zwierząt domowych na podstawie umowy
w schronisku dla bezdomnych zwierząt Bolesław/ ul. Parkowa 60/ 32-329 Bolesław/ prowadzone przez
firmę JUKOSp. z 0.0./ Ul. Piłsudskiego 54/40/ 32-400 Zawiercie.
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Opieka nad kotami wolno żyjącymi.

W przypadku pojawienia się kotów wolno żyjących Gmina podejmie działania do zapewnienia pokarmu
i wody pitnej w miejscu ich przebywania. W miarę możliwości zapewnienie im schronienia
w szczególności na okres zimowy.
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Odławianie bezdomnych zwierząt

Wyłapywaniem 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
miejscowości Bolesław/ ul. Parkowa 60/ 32-329 Bolesław/ prowadzonym przez firmę JUKO Sp. z 0.0./ Ul.
Piłsudskiego 54/40/ 32-400 Zawiercie/. 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 zdawał im cierpienia. Transport bezdomnych
zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego
przewozu zwierząt.
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Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 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 Imielno do włączenia do treści programowych
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień 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 udręczeń, sam zabieg uśpienia
powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.
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Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Gmina Imielno zapewnienia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz odebranych decyzją
administracyjną w gospodarstwie położonym w miejscowości Motkowice, ul. Kresowa 11.
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Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

Całodobową opiekę i niesienie pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych
wykonywać będzie lekarz weterynarii Pan Grzegorz Wójcik, Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Wójcik,
ul. Kielecka 1A, 28-305 Sobków.
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Sterylizacja i kastracja zwierząt

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt następować będzie poprzez obligatoryjne
przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska dla zwierząt,
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan
zdrowia.
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Źródła finansowania realizacji programu

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy Imielno w kwocie 10000/00 zł, w tym:
1) odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym psom opieki w schronisku - 5 400,00zł,
2) opieka lekarsko - weterynaryjna zwierząt bezdomnych w tym opieka w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt - 4 OOO,OOzł,
3) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim - 400,00zł,
4) dokarmianie wolno żyjących kotów - 100,00zł.
5) usypianie ślepych miotów przez podmiot do tego uprawniony - 100,00zł.

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług, w zależności od potrzeb
podmiotom zewnętrznym z którymi Gmina ma zawarte umowy.

http://www.imielno.pl.
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