PROJEKT

Załącznik do Uchwały NR …..............
Rady Gminy Zębowice
z dnia …......marca 2022 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2022 roku.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
(Dz.U. 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) przebywających na terenie Gminy Zębowice.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zębowice,
2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Zębowicach,
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zębowice,
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt ( Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.),
5) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące
na wolności w warunkach niezależnych od człowieka,
6) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Zębowice w 2022 roku.
§ 3. Koordynatorem niniejszego Programu jest Wójt, natomiast realizatorami
Programu są:
1) Gmina Zębowice,
2) schroniska dla zwierząt,
3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Rozdział 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 4. W okresie obowiązywania Programu Gmina realizuje obowiązek zapewnienia
miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku spełniającym warunki określone

w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) prowadzonym przez
,,Fundację S.O.S dla Zwierząt” z siedzibą w Chorzowie przy ul. Antoniów 1, 41-508
Chorzów.
Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 5. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach
określonych w rozdziale 4 niniejszego Programu.
§ 6. 1. Gmina organizuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami, obejmującą
w szczególności:
a) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
b) podejmowanie współpracy z wolontariuszami, działającymi jako społeczni
opiekunowie wolno żyjących kotów,
c) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
d) dokarmianie kotów przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących
(zakup i wydawanie opiekunom społecznym karmy dla kotów),
e) finansowanie leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia
zwierząt.
2. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi sterylizacji
zwierząt.
3. Wójt może wydać społecznemu opiekunowi skierowanie na dostarczenie kota,
w celu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji oraz leczenia, do firmy ,,ANIMAL – PRO
Sp. z o.o. ” w Dobrodzieniu, ul. Powstańców Śl. 55 , z którą Gmina ma zawartą
stosowną umowę.
4. Działania powyższe Gmina realizuje przede wszystkim w oparciu o współdziałanie
z wolontariuszami i aktywnością społeczną, zaś w zakresie wymagającym poniesienia
nakładów finansowych działania podejmowane są w granicach przeznaczonych na ten
cel środków w danym roku.

Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 7. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących zwierząt pozostawionych bez
opieki, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla ludzi lub innych
zwierząt.
§ 8. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych
w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, można
kierować bezpośrednio do Urzędu Gminy w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2 46-048
Zębowice.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia Gmina podejmie działania zmierzające do ustalenia
właściciela bądź opiekuna zwierząt.
3. W okresie obowiązywania Programu, w przypadku nieustalenia właściciela bądź
opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 2, Gmina przekazuje zlecenie
Przedsiębiorstwu Usług Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych ’’Gabi”
Gabriela Bartoszek ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, z którym ma podpisaną
umowę na wykonanie usługi odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Zębowice.
4. Odłowione zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska dla zwierząt
prowadzonego przez ,,Fundację S.O.S dla Zwierząt” z siedzibą w Chorzowie przy ul.
Antoniów 1, 41-508 Chorzów.
§ 9. Odłowione zwierzę(ta) zostanie(ą) wydane osobie, która udowodni swoje prawo
własności do zwierzęcia, bądź prawo to zostanie udowodnione, pod warunkiem
pokrycia przez właściciela poniesionych przez Gminę kosztów za odłowienie, opiekę
weterynaryjną oraz/lub za przewiezienie i umieszczenie zwierzęcia w schronisku – na
podstawie wystawionej noty księgowej.

Rozdział 5
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 10.1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację/kastrację
zwierząt w schroniskach dla zwierząt, w szczególności psów i kotów, z wyjątkiem
zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan
zdrowia lub wiek, realizuje schronisko prowadzone przez ,,Fundację S.O.S dla
Zwierząt” z siedzibą w Chorzowie przy ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów poprzez
obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt przyjętych do
Schroniska.
2. W sytuacjach nie wymagających umieszczenia zwierzęcia w schronisku
dopuszczalne jest zlecenie tych czynności innemu podmiotowi posiadającemu
niezbędne kwalifikacje formalne oraz warunki faktyczne dla wykonania zabiegu.
3. Psy i koty objęte niniejszym programem, które przebywają na terenie gminy mogą
zostać poddane zabiegowi kastracji lub sterylizacji, w ramach możliwości finansowych
wynikających ze środków przeznaczonych na realizację niniejszego programu.

Rozdział 6
Plan kastracji i znakowania psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców
Gminy oraz kotów wolno żyjących bytujących na jej terenie
§ 11.1 Gmina Zębowice wprowadza plan kastracji psów i kotów utrzymywanych przez
mieszkańców Gminy oraz kotów wolno żyjących bytujących na jej terenie przy pełnym
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta
pozostają. W ramach przedmiotowego planu zabiegi te będą w całości finansowane
ze środków przeznaczonych na realizację Programu „ ZWIERZOWA AKCJA
KASTRACJA”.

2. O dofinansowanie zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów, kotów) ubiegać się
mogą pełnoletni właściciele tych zwierząt lub pełnoletnie osoby, pod których opieką te
zwierzęta pozostają, będący mieszkańcami gminy Zębowice, zwani dalej
Wnioskodawcami.
3. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących
czynności:
a) złożenie przez Wnioskodawcę wniosku do Wójta Gminy Zębowice
o dofinansowanie wykonania zabiegu;
b) otrzymanie informacji o akceptacji wniosku i skierowania na wykonanie
zabiegu we wskazanym zakładzie weterynaryjnym, z którym gmina
Zębowice posiada podpisaną umowę w ramach w/w Programu; skierowania
zachowują ważność przez okres jednego miesiąca od daty wystawienia;
c) zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegu i jego zrealizowanie we wskazanym
zakładzie, z którym gmina posiada zawartą umowę.
4. Do dofinansowania zalicza się tylko usługę wykonania zabiegu kastracji oraz
trwałego oznakowania zwierzęcia w ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem
bezdomności zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją
przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki
pozabiegowej, w tym zakup leków – ponosi właściciel zwierzęcia.
5. Dofinansowanie wykonania zabiegu kastracji u psów i kotów przysługuje
Wnioskodawcom, których zwierzęta są trwale oznakowane lub zostaną trwale
oznakowane najpóźniej w dniu wykonania zabiegu kastracji. Trwałe oznakowanie
oznacza wprowadzenie pod skórę zwierzęcia mikroczipa (transpondera) oraz wpisanie
jego nr, informacji o zwierzęciu i danych opiekuna do bazy danych. W przypadku
zwierząt wcześniej trwale nieoznakowanych bazą danych będzie baza Safe Animal.
6. Wnioskodawcy posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa, kota), mogą
w bieżącym roku budżetowym uzyskać dofinansowanie z programu ZWIERZOWA
AKCJA KASTRACJA maksymalnie na kastrację dwóch psów i kastrację dwóch kotów.
W uzasadnionych przypadkach (gdy kastracja dwóch zwierząt nie pozwoli na
osiągnięcie zamierzonego celu), na wniosek, Gmina może wydać zgodę na
dofinansowanie kastracji większej liczby zwierząt.
7. Z możliwości wykonania zabiegów finansowanych przez Gminę Zębowice
wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej
hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych.
8. Dofinansowanie do zabiegu, będzie zrealizowane pod warunkiem, że zostanie
wykonane do dnia 30 października 2022 r.
9. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do
lekarza weterynarii, który oceni czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki
pozwalają na jego przeprowadzenie.
10. Zabiegi będą wykonywane przez lekarza weterynarii w Przychodni weterynaryjnej,
z którą Gmina Zębowice w ramach w/w Programu podpisze stosowną umowę na
świadczenie tego typu usług.

Rozdział 7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 12.1. Poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku
oraz dokonywanie adopcji zwierząt odbywa się za pośrednictwem schroniska
prowadzonego przez ,,Fundację S.O.S dla Zwierząt” z siedzibą w Chorzowie przy ul.
Antoniów 1, 41-508 Chorzów.
2. Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych
oraz nowych właścicieli lub opiekunów dla tych zwierząt realizują także Gmina,
organizacje, lecznice weterynaryjne.
§ 13. 1. Właściciel / opiekun zwierzęcia które zagubiło się lub uciekło, może zgłosić
jego zaginięcie w celu zamieszczenia tej informacji na stronie Urzędu oraz tablicy
ogłoszeń.
2. Informacje o zwierzętach bezdomnych, wyłapanych lub znalezionych oraz
informacje od mieszkańców Gminy o zwierzętach, które zaginęły umieszczone będą
na stronie internetowej Urzędu w zakładce ,, Zwierzęta zagubione-znalezione”
3.Informacje o każdym umieszczonym na stronie zwierzęciu to:
- data i miejsce jego znalezienia,
- płeć zwierzęcia,
- wiek, lub zbliżony wiek zwierzęcia,
- opis zwierzęcia ( cechy charakterystyczne),
- w przypadku zwierząt znalezionych informacji gdzie można je odebrać,
- w przypadku zwierząt zagubionych, informacja gdzie można zgłosić jego znalezienie,
- zdjęcie zwierzęcia.
§ 14. 1. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych
zwierząt poprzez:
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy,
tj. stworzenie elektronicznej bazy na stronie internetowej, umieszczenie zdjęć
i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy
informacyjnej w siedzibie Urzędu i Sołectwa,
2) współpracę ze społecznymi opiekunami do czasu znalezienia nowego właściciela
poprzez zakup i wydawanie karmy,
3) prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do
zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami,
4) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska,
5) współpracę z organizacjami pozarządowymi.
§ 15. 1 Gmina zapewnia miejsce w schronisku zwierzętom, których właściciel /
opiekun zmarł lub nie może sprawować opieki z przyczyn od niego nie zależnych,

maksymalnie przez okres 3 miesięcy (np. w przypadku przebywania w szpitalu lub
w areszcie ).
2. Po okresie wskazanym w ust. 1 spadkobiercy lub właściciel zwierzęcia bądź osoba
lub organizacja przez niego wskazana odbierze zwierzę.
3. Jeżeli po osobie zmarłej nie zostali spadkobiercy bądź zwierzę nie zostanie
odebrane przez spadkobierców albo jego właściciela / opiekuna po okresie
wskazanym w ust.1 stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 16. 1. Osoba, która uprawdopodobni swoją trudną sytuację życiową, może trwale
przekazać schronisku zwierzę pozostające pod jej opieką (trwała niemożność
sprawowania opieki przez właściciela / opiekuna zwierzęcia).
2. Przekazanie zwierzęcia wymaga złożenia w Urzędzie oświadczenia o trudnej
sytuacji życiowej i podpisania umowy o nieodpłatnym przekazaniu własności
zwierzęcia Gminie.
3. Zwierzę przekazane Gminie może zostać oddane do adopcji.

Rozdział 8
Usypianie ślepych miotów
§ 17. 1. Usypianie ślepych miotów realizowane może być wyłącznie w odpowiednich
zakładach weterynaryjnych, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
2. Usypianie ślepych miotów w odniesieniu do zwierząt bezdomnych realizowane jest
za pośrednictwem zakładu leczniczego dla zwierząt firmy ,,ANIMAL – PRO Sp. z o.o.
” w Dobrodzieniu, ul. Powstańców Śl. 55 , z którą Gmina ma zawartą stosowną umowę.
3. Kwalifikacji do uśpienia, względnie ustalenia przeciwwskazań do takiego działania,
dokonuje lekarz weterynarii.
4. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych na
terenie Gminy.

Rozdział 9
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 18. Celem zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim w sytuacjach
wymagających interwencyjnego podjęcia opieki nad tymi zwierzętami Wójt Gminy
Zębowice wyznaczy gospodarstwo rolne, w którym zostaną one umieszczone.

Rozdział 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt

§ 19 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez umowę zawartą z firmą
,ANIMAL – PRO Sp. z o.o. ” w Dobrodzieniu, ul. Powstańców Śl. 55.

Rozdział 11
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
§ 20. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
instytucjami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowanie sterylizacji i kastracji
zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 12
Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację Programu oraz
sposób wydatkowania tych środków
§ 21.1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy
Zębowice.
2. W 2022 roku Gmina Zębowice na realizację zadań wymienionych w Programie
zapewniła w budżecie kwotę 24 000,00 zł, w tym :
a)
ryczałt za utrzymywanie miejsca w gotowości na przyjęcie zwierząt do
schroniska w 2022 r. – 3 600,00 zł.
b)
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
– do 1 400,00 zł,
c)
odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku
i zapewnienie im opieki – do 12 000,00 zł,
d)
kastracja i znakowanie psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców
Gminy oraz kotów wolno żyjących bytujących na jej terenie ramach Programu
„ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA” - 2 000,00 zł,
(Środki finansowe
na realizację programu „ZWIERZOWA AKCJA
KASTRACJA” - będą wynosiły w sumie 4000,00 zł, w 50% zapewni je Gmina
z własnego budżetu tj. 2000,00 zł i w 50% tj. 2000,00 zł będzie pochodziło
z darowizny Fundacji Zwierz, udzielonej na realizację zadania na podstawie
zawartej z Fundacją umowy.)
e)
usypianie ślepych miotów zwierząt w lecznicach weterynaryjnych – do 1
000,00 zł,
f)
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu
gminy – do 1 000,00 zł,
g)
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt – 3 000,00 zł.
3. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu, wydatkowane będą
w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów
oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów
na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją programu.

4. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw,
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Informacja o Programie
„ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA” zostanie
umieszczona
na
stronie
internetowej
Urzędu
Gminy
http://www.zebowice.pl/23/strona-glowna.html oraz w Informatorze Gminnym.

Wójt Gminy Zębowice
Waldemar Czaja

