UCHWAŁA NR XXXIII/246/14
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kobiór w roku 2014"
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.
594 ze zmianami)
RADA GMINY
uchwala:
§ 1.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kobiór w roku 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/246/14
Rady Gminy Kobiór
z dnia 4 września 2014 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kobiór w rok u 2014
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Program
określa
działania
podejmowane
w granicach administracyjnych Gminy Kobiór.

wobec

zwierząt

bezdomnych

przebywających

2. Celami programu jest:
1) Zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt,
2) Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów,
3) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli
zwierząt domowych,
4) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
5) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Kobiór.
3. Wykonawcami Programu są:
1) Urząd Gminy Kobiór,
2) Punkt Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt w Kobiórze,
3) Osoby prawne i fizyczne, działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
§ 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, przewiduje się realizację następujących zadań:
1) Finansowanie i nadzorowanie „Punktu Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt” (PZBZ), z siedzibą w Kobiórze, ul.
Wróblewskiego 159, prowadzonego przez podmiot prywatny w drodze umowy cywilno- prawnej, zawartej
z Urzędem Gminy.
2) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kobiór i doprowadzanie ich do PZBZ, będzie przez
podmiot
prowadzący
usługę
Punkt
Zatrzymań
Bezdomnych
Zwierząt.
Odławianie
będzie miało charakter stały, podejmowane przez pracownika w/w podmiotu na każdorazowe zgłoszenie
pracowników Urzędu Gminy.
3) Przekazywanie zwierząt (psów i kotów) z PZBZ do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą
w Mysłowicach, ul. Sosnowiecka 16.
4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, oraz
w przypadku zwierząt agresywnych, na podstawie umowy zawartej przez PZBZ z lekarzem weterynarii.
5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w PZBZ.
6) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, znalezionych na terenie Gminy Kobiór i nie posiadających
właściciela oraz zwierząt odebranych czasowo na skutek decyzji Wójta.
7) Podejmowanie interwencji, ze strony Urzędu Gminy w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie
z przepisami ustawy „prawo ochrony zwierząt”.
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2. Zwierzęta w Punkcie Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt będą miały zapewnione właściwe warunki
bytowania oraz zapewnioną opiekę lekarsko- weterynaryjną, który to obowiązek nałożono w pisemnej umowie na
osobę prowadząca PZBZ.
3. Informacje o bezpańskich zwierzętach, bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie
Gminy Kobiór, będą przyjmowane pod numerem tel. 32 218 81 82 – Urząd Gminy lub 605 203 851 - PZBZ.
4. Informacje o zwierzętach bezdomnych, zatrzymanych w PZBZ oczekujących na adopcję, będą prezentowane
na łamach prasy lokalnej, stronie internetowej Urzędu Gminy, oraz w Biuletynie Gminnym.
5. Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostały znalezione na terenie Gminy, będą
przekazywane do gospodarstwa rolnego z siedzibą w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 176, i będą tam przebywały do
momentu znalezienia nowych właścicieli.
§ 3.
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
1. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1) Sterylizację albo kastrację bezdomnych psów i kotów dziko żyjących realizowane przez podmiot prowadzący
usługi wyłapywania wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 1
2) Usypianie ślepych miotów w Punkcie Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt,
3) Wprowadzenie do końca 2015 roku, rejestru psów na terenie gminy, jako element przygotowujący
do elektronicznego oznakowania psów, należących do mieszkańców gminy.
§ 4.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
1. Celem edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt, planuje się realizację następujących zadań:
1) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych, poprzez prowadzenie ,,kącika adopcyjnego’’ na łamach prasy
lokalnej i strony internetowej Urzędu Gminy
2) Współpracę z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia ilości adopcji
bezpańskich zwierząt.
3) Promowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania ich bezdomności, poprzez
„akcje ulotkowe”
§ 5.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu na rok 2014
1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Kobiór, które są następujące:
1) Odławianie bezdomnych zwierząt, transport i lokowanie ich w schronisku wraz z opieką weterynaryjną,
szczepieniami, sterylizacją lub kastracją - kwota 15.600 zł
2) Karma dla zwierząt (zwierzęta przebywające w schronisku oraz dziko żyjące koty) - kwota 6.000 zł
3) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Mysłowicach prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - kwota
14.260,08 zł
2. Środki finansowe zabezpieczone są w budżecie wydatkowane będą w razie potrzeby poprzez zlecenie usług
i zadań wymienionych w niniejszym Programie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
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§6
Postanowienia końcowe
1. Program wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały go wprowadzającej.
2. Zmiana Programu wymaga formy właściwej dla jego wprowadzenia.
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