Załącznik
do Uchwały Nr …..../......../18
Rady Gminy Subkowy
z dnia ... marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Gminie Subkowy na 2018 rok
Rozdział 1
Cele i zadania programu
§1
1. Określa się następujące cele programu:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
3) zapobieganie bezdomności zwierząt;
4) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Rozdział 2
Przeciwdziałanie bezdomności psów
§2
Realizacja programu i zadań w zakresie zapobiegania bezdomności psów polega na:
1) odławianiu bezdomnych psów, na podstawie zgłoszeń mieszkańców, policji, organizacji
społecznych, zarządców nieruchomości;
2) odławianiu, w szczególności z miejsc publicznych, psów bezdomnych zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i zwierząt;
3) zapewnieniu opieki bezdomnym psom poprzez umieszczanie ich w schronisku oraz
poszukiwaniu dla nich nowych właścicieli;
4) zmniejszeniu populacji bezdomnych psów poprzez sterylizację albo kastrację;
5) usypianiu ślepych miotów przez lekarza weterynarii;
6) udzielanie pomocy zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych;
7) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli wobec nich;
8) prowadzenie działań promujących sterylizację albo kastrację psów i kotów jako
najskuteczniejszą metodę eliminacji nadpopulacji.
§3
Realizację zadań, o których mowa w § 2 pkt 1- 4 powierza się Schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Tczewie przy ul. Malinowskiej, 83 – 110 Tczew.

Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§4
1.Realizacja programu i zadań w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami polega na:
1) ustaleniu miejsc przebywania kotów wolno żyjących na podstawie zgłoszeń
mieszkańców, organizacji społecznych, zarządców nieruchomości;
2) zapewnieniu opieki wolno żyjącym kotom w szczególności poprzez finansowanie ich
dokarmiania;
3) usypianiu ślepych miotów przez lekarza weterynarii;
4) prowadzeniu działań promujących sterylizację albo kastrację kotów jako
najskuteczniejszą metodę eliminacji nadpopulacji;
5) edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania kotów wolno żyjących;
6) współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
2.Zabiegi sterylizacji albo kastracji wykonywane będą przez lekarza weterynarii wskazanego przez
Gminę.
3.Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się w miejscu ich przebywania w okresie zimowym,
tj. od 1 grudnia do 15 marca , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innych okresach.
Rozdział 4
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§5
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich bezdomnych następuje na podstawie umowy
cywilno – prawnej zawartej z Panem Stefanem Wantą właścicielem gospodarstwa rolnego w
miejscowości Brzuśce 1, 83 – 120 Subkowy.
Rozdział 5
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§6
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń nagłych, w szczególności
drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest na podstawie umowy cywilno – prawnej z Panem
Krzysztofem Kacprzakiem, Gabinet Weterynaryjny w Turzu, ul. Długa 25, 83 – 113 Turze.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§7
Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych gmina może
udzielić organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt ,
pomocy w formach:
1) udostępniania lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyka będzie
humanitarne traktowanie zwierząt oraz eliminowanie nadpopulacji zwierząt bezdomnych;
2) promocji podejmowanych działań w środkach masowego przekazu.

§8
1.Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
2.Na realizację programu przeznacza się łączną kwotę 32.000 zł, w tym:
1) 26.000 zł na zadania, o których mowa w rozdziale 2;
2) 2.000 zł na zadania, o których mowa w rozdziale 3;
3) 1.000 zł na zadania, o których mowa w rozdziale 4;
4) 3.000 zł na zadania, o których mowa w rozdziale 5.

