
Projekt

Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Bartniczka.

WPROWADZENIE

Program ma zastosowanie do wszystkich rwierząt domowych, w szczegó|ności psów

i kotów, w tym kotów wolno Ęjących oraz zwięrząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, ze skala

bezdomności psów i kotów jest w Gminie Bartniczka najbardziej zau'waŻa|na, większość

działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt'

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGOLNE

$ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

l) Schronisku, naleĘ przez to rozumieć Brodnickie Schronisko dla Zwierząt prowadzone

przez Towarzystwo ochrony Pra'w Zwierząt w Brodnicy z siedzibą przy u|. Ustronie 20 B,

87-300 Brodnica.

2) Programie, naleŻy przez to rozumieć Program opieki nad zwrcrzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwięrząt na terenie Gminy Bartniczka.

3) Towarzystwie, rozumie się przez to Towarzystwo ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy' z

siedzibą przy ulicy Ustronie 20B;

$ 2. l.Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Bartniczka.

2' Realizatorami Programu są:

l) Wójt Gminy Bartniczka, ptzy pomocy Wydziału Infrastruktury, ochrony Srodowiska i

Rolnictwa Urzędu Gminy Bartniczka;

Ż) organizacje' pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące

z Gminą Bartniczka.

3) Towarzystwo ochrony Praw Zwierząt z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Ustronie 20B.

Rozdzial2

CEL PROGRAMU



$ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomnoś ci zwierząt na terenie Gminy Bartniczka

oraz opieka nad zwterzętami bezdomnymi'

Rozdział 3

REALIZACJA ZADAŃ

$4.Zapewnienieopiekibezdomnymzw\erzętomzterenuGminyBartniczkarealizują:

1) Towarzystwo - poprzęz wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych

dostarczanych do schroniska przezPolicję lub inne uprawnione podmioty oraz mięszkańców

po uprzednim uzgodnieniu z Wojtem Gminy;

2)wójtGminypoprzezwskazaniegospodarstwarolnego,zapewniającegomiejscedla

zwierz$' go sPo darskich ;

3)organizacjepozarządowepoprzezrea|\zacjęzadahpublicznych,obejmującychopiekęnad

zvł ier zętami b e zdo mnym i'

$5.Sprawowanieopiekinadkotamiwolnozyjącymi,wtymichdokarmianierealizują:
1) wójt Gminy poprzez:

a) ustalenie miejsc w ktorych przebywają koty woln o zyjące' poprzez bieŻący monitoring

Sprawowany ptzez pracownika Urzędu Gminy Bartniczka i na podstawie informacji

pr zekazy wany ch pr zez mi e szkańc ó w'

b)zakupiwydawaniekarmyspołecznymopiekunom(karmicielom)kotówwolnoĘjących,

c)podejmowanieinterwencjiwsprawachkotowwolnoŻyjącychprzyudzialeorganizacji

pozarządowych i przedstawiciela Urzędu;

Ż)organizacjepozarządowepoprzezrealizacjęzadaipublicznychobejmującychopiekęnad

kotamiwolnoĘjącymiorazpodejmowanieinterwencjiwsprawachkotówwolnoŻy1ących.

3) społecznych karmicieli poprzez dokarmianie w miejscach ustalonych w sposób określony w

pkt 1 litera a w miarę potrzeb'

$6.odławianiebezdomnychzw\erzątzterenuGminyBartniczkaWójtGminyrealizuje
poplzez" , t:^ ^,Jtr^'',łon'

1) zawiadomienie schroniska lub specjalistycznej firmy o potrzebie odłowienia

zvł\erzęcia. odłowione zwierzęta przewożone są do schroniska' a w

zalvłaŻa|nychranlubchorobdozakładu|eczniczegonapodstawiezawartej

bezdomnego

przypadkach

umowY lub

zlecenia w tYm zakresie;

2) organ\zacje pozarządowe, ktore posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie

odławiania zw\erzątdomowych , a takŻe odpowiedni sprzęt' odłowionę zwterzęta pozostają



pod opieką organizacjt lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z

Wójtem Gminy.

$ 7. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierzątrea|izują:

1) Towarzystwo poprzez obligatoryjne przeprowadzanię zabiegów sterylizacji i kastracji

zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwieruąt, u których istnieją przeciwwskazania

do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;

2) Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do

wykonywa nia zabie gów sterylizacj i i kastracj i.

$ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierzątrealizują:

1) Towarzystwo poptzez prowadzenie działań zmlerzających do pozyskiwania nowych

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym

zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie

internetowej Urzędu Gminy Bańniczka.

$ 9. Usypianie ślepych miotów zwierzątrealizują:

1) Towarzystwo poprzez dokonywanie przez|ekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych

miotów;

Ż) Wójt Gminy Bartniczka poprzez zawięranię umów' lub udzielanie doraźnych zleceń z

zakładami |eczniczy mi dla zw ter ząt.

$ l0. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dlazwierząt gospodarskich. wskazuje

się gospodarstwo prowadzone przez Pana Stanisława Przerackiego' które znajduje się w

miejscowości Radoszki 42,87 -321 Bartniczka'

$ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w ptzypadkach zdarzeń drogowych z

udzi ałem zw ier ząt r ealizuj ą:

l ) Towarzystwo poprz ez zapewnienie dyzuru lękarza weterynarii ;

2) Wójt Gminy poptzez zawieranie umów z zakładami |eczniczymi dla zwierząt w zakresie

opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom podczas wypadkow drogowych i bezdomnym

kotom wolno Żyjącym z terenu Gminy Bartniczka.

Rozdział 4

EDUKACJA MIESZKANCOW

$ 12. Wójt Gminy Bartniczka w ramach Programu prowadzi we współpracy Zjednostkami

organizacyjnymi Gminy Bartniczka jednostkami oŚwiatowymi, Kołami Łowieckimi na terenie



Gminy Bartniczka otaz orgarLizacjani pozarządovłymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zvłierzętarri, ich humanitarnego traktowania,

propagowania sterylizacj i i kastracj i, a także adopcj i zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5

FINANSOWANIE PROGRAMU

$ 13. Środki finansowe na realizację zadń wynikających z Programu zabezpieczone są w

budżecie Gminy Bartniczka na rok 2022 w wysokości 10.000 zł. i wydatkowane będą na

zlecęniaświadczenia usług i dostaw zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


