UCHWAŁA NR 359(XLIX)18
RADY GMINY PORAJ
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t. j. z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 t. j. z późn. zm.) w związku
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., nr 116, poz. 753)
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie, Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich,
działających na obszarze Gminy Poraj. Na terenie Gminy Poraj nie działają organizacje społeczne,
których statusowym celem działania jest ochrona zwierząt, w związku z tym nie przekazano im do
zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2018 roku
Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2018 roku” w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Traci moc Uchwała NR 344(XLVI)18 Rady Gminy Poraj z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Poraj w 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy
Andrzej Pawłowski
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Załącznik
do Uchwały Nr 359(XLIX)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Poraj w 2018 roku

Rozdział 1.
Wprowadzenie do Programu
§ 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1840 t. j. z późn. zm.) „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia,
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”, mając na uwadze
powyższe określa się i przyjmuje do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2018 roku”, zwany dalej Programem.
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Poraj Uchwały w sprawie Programu jest art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 t. j. z późn. zm.).
Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, a także ich
wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy, co wynika z postanowień art. 11 ust. 1 ustawy
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 t. j. z późn. zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności do psów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Koty wolno żyjące, bytujące głównie
w piwnicach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, są składnikiem środowiska wiejskiego,
a ich obecność zapobiega ekspansji gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami
bezdomnymi, w związku z tym nie zachodzi konieczność ich wyłapywania ani wywożenia, lecz
powinno się im stwarzać warunki do egzystencji w miejscach ich dotychczasowego bytowania.
W związku faktem, iż bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi
przyczynami są: porzucanie zwierząt przez właścicieli, panujące mody na różne rasy zwierząt,
ucieczki zwierząt, niekontrolowane rozmnażanie, brak wiedzy i świadomości społeczeństwa
w zakresie opieki nad zwierzętami, priorytetowe cele Programu to:
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt,
- prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie: sposobów zapobiegania
bezdomności zwierząt, z uwzględnieniem sterylizacji i kastracji (pozbawienia możliwości
niekontrolowanego rozmnażania); zapewniania zwierzętom właściwej opieki; zachęcania do
adopcji zwierząt bezdomnych; ograniczania liczby bezdomnych zwierząt poprzez m.in.
sprawowanie nad nimi skutecznego oraz właściwego dozoru zgodnie z obowiązującą regulacją
prawną.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w Rozdziale 3 Programu, zmierza do ograniczenia
zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj, a także zminimalizowania liczby
bezdomnych zwierząt trafiających z terenu Gminy Poraj pod opiekę schroniska dla zwierząt oraz
organizacji społecznych.
Rozdział 2.
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:
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1) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Poraju, przy pomocy którego Wójt Gminy
Poraj wykonuje zadania;
2) miejscu czasowego pobytu zwierząt, należy przez to rozumieć punkt krótkiego przetrzymywania
wyłapanych zwierząt, położony przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Poraj, w którym
zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy ochronie zwierząt;
3) TOZ w Polsce, należy przez to rozumieć Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 4, będące organizacją pozarządową;
4) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach przy
ul. Sosnowieckiej 16, 41-400 Mysłowice, obiekt prowadzony przez TOZ w Polsce;
5) przez lekarza weterynarii rozumie się:
a) lekarza weterynarii Gabinet Weterynaryjny „AZOR” Jarosław Synowiec Poraj ul. Generała
Okulickiego 1B, 42-360 Poraj;
b) lekarza weterynarii Klinikę Weterynaryjną Giszowiec z siedzibą w Katowicach ul. Mysłowicka
65 A, 40-453 Katowice lek. wet. Marcin Bojarski, współpracującym ze schroniskiem,
polegającym na zapewnieniu opieki lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom pochodzącym
z wypadku oraz w przypadkach nagłych zachorowań zwierząt przebywających w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt;
c) lekarza weterynarii, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Barbara
Zacharewicz ul. Wileńska 6, 41-500 Chorzów, współpracującym ze schroniskiem;
6) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości, ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
7) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne, przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza;
8) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności,
nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka;
9) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem
lub zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Poraj;
10) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2018 roku;
11) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1840 t. j. z późn. zm.);
12) organizacjach społecznych – należy przez to rozumieć, stowarzyszenia i fundacje, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt.
2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Poraj, działający za pośrednictwem Referatu
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Urzędu Gminy Poraj.
3. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Poraj;
2) Uprawnieni przedsiębiorcy, którym udzielono zamówienia na realizację zadań, związanych
z organizacją opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
3) Organizacje społeczne, współpracujące z Urzędem Gminy Poraj.
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Rozdział 3.
Cel i zadania Programu
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania Programu to:
1) odławianie bezdomnych zwierząt;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Poraj poprzez umieszczenie ich
w schronisku;
3) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację
zwierząt w schronisku dla zwierząt oraz znakowanie (czipowanie) wyłapanych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) zapewnienie schronienia zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym;
7) aktywne poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych (adopcja zwierząt);
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
9) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, obowiązków
spoczywających na właścicielach i opiekunach społecznych zwierząt domowych oraz
egzekwowanie przepisów;
10) współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się na podstawie zgłoszenia do Referatu
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Urzędu Gminy Poraj telefon (34) 3145251 wew. 35 bądź (34) 366 85 78, tel. kom. 728 330 895 informującego o wystąpieniu zwierzęcia
bezdomnego w danej miejscowości na terenie Gminy.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Poraj ma charakter stały i realizowane
będzie z częstotliwością wynikającą z potrzeb. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt będą wykonywane w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia
z zachowaniem ostrożności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewniając im pełną opiekę
w czasie transportu.
3. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta, pozostające 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.
4. Wymienione w § 4 ust. 3 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim potwierdzeniu, że
nie posiadają właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały przez sołtysa wsi
z terenu danego sołectwa i pracowników Urzędu Gminy Poraj.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu urządzeń
i środków nie mających stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
6. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poraj, zajmuje się schronisko, z którym
współpracuje gmina, bądź przygotowani do tego wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy.
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7. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się do schroniska dla zwierząt albo do
czasowego miejsca przetrzymywania odłowionych zwierząt, a następnie do schroniska dla zwierząt,
środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
8. Gmina Poraj po odłowieniu bezdomnego zwierzęcia będzie prowadzić działania, polegające na
podawaniu do publicznej wiadomości informacji o miejscu odnalezienia zwierzęcia i poszukiwaniu
jego właściciela lub osoby chętnej do adopcji.
9. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo gdy zachowuje się
agresywnie, mogą zostać podjęte pod nadzorem lekarza weterynarii, środki szczególne
z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
10. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone
w schronisku ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym
koszty opieki weterynaryjnej.
Rozdział 5.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt
§ 5. 1. Schronisko do którego przekazywane są zwierzęta bezdomne wyłapane z terenu Gminy
Poraj to: TOZ w Polsce, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 16,
41-400 Mysłowice (nr telefonu 793 153 377, (32) 316 08 85).
2. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki,
w szczególności zapewnieniu pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią
karmą, zapewnieniu stałego dostępu do wody, zapewnieniu opieki weterynaryjnej, traktowanie
w sposób humanitarny ciąży na schronisku.
3. Schronisko prowadzi ewidencję bezdomnych zwierząt wyłapywanych z terenu Gminy Poraj,
która umożliwia identyfikacje zwierząt oraz zawiera informacje o ich dalszych losach.
4. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela w ciągu 14 dni
od daty odłowienia za wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji
poprzez prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierząt.
5. Zabiegi obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt będą prowadzone w ramach Programu
przez lekarza weterynarii, z którym schronisko zawarło umowę na świadczenie usług tj.: Gabinet
Weterynaryjny lek. wet. Barbara Zacharewicz ul. Wileńska 6, 41 – 500 Chorzów, nr telefonu 668 280
667.
6. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi do ustawy, organ wykonawczy
gminy niezwłocznie zawiadomi właściwie rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych
uchybieniach.
7. Zasady współpracy pomiędzy Gminą, a schroniskiem określa zawarta umowa, uwzględniająca
postanowienia Programu.
Rozdział 6.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 6. 1. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w miejscowościach letniskowych, przyczyniają się do
ograniczenia liczby szkodliwych gryzoni są częścią ekosystemu i nie podlegają wyłapywaniu oraz
umieszczaniu ich w schronisku dla zwierząt.
2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami sprawuje Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Pozyskiwania Środków Urzędu Gminy Poraj i obejmuje:
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1) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących. Osoba chcąca pełnić funkcję
opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację do Referatu Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Pozyskiwania Środków. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Programu.
Współpraca ta obejmuje:
- dokarmianie wolno żyjących kotów w okresie zimowym tj.: od 1 listopada do 31 marca,
poprzez zakup i wykładanie karmy w miejscach bytowania kotów;
- w uzasadnionych przypadkach wydawanie skierowań na leczenie bądź przeprowadzenie
zabiegu sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów, przebywających w dużych skupiskach,
a nie przebywających wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu
w charakterze jego towarzysza.
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
społecznych.
3. Organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad kotami
wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, polega na monitorowaniu znanych i wskazanych przez
mieszkańców miejsc bytowania dużej ilości kotów wolno żyjących na terenie Gminy i ich
dokarmianie, w szczególności na zgłoszenie takiej potrzeby przez sołtysów lub mieszkańców Gminy.
5. Dokarmianie kotów wolno żyjących przez opiekunów społecznych odbywać się będzie na
podstawie zawartych umów w formie deklaracji, o której mowa w § 6 pkt. 2 ust. 1 z Gminą Poraj.
6. Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących odbywać się będzie w uzasadnionych
przypadkach na podstawie złożonego wniosku o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji
i kastracji kotów wolno żyjących. Wzór skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji stanowi załącznik
nr 2 do Programu.
Rozdział 7.
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych
§ 7. 1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację realizują:
1) schronisko do którego przekazywane są bezdomne zwierzęta wyłapane z terenu Gminy Poraj
poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska, za wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych
zabiegów (wiek lub stan zdrowia);
2) Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków poprzez wydawanie
opiekunom społecznym skierowań w uzasadnionych przypadkach na przeprowadzenie zabiegu
sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w Gabinecie Weterynaryjnym „AZOR” Jarosław
Synowiec Poraj ul. Generała Okulickiego 1B, 42-360 Poraj, z którym Gmina Poraj posiada
zawarta umowę;
3) organizację społeczne poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących zabiegi sterylizacji
i kastracji kotów wolno żyjących z terenu Gminy Poraj.
2. Opiekunowie społeczni zobowiązują się dostarczyć do Gabinetu Weterynaryjnego „AZOR”
Jarosław Synowiec Poraj ul. Generała Okulickiego 1B, 42-360 Poraj, z którym Gmina Poraj posiada
zawartą umowę kotów wolno żyjących w celu dokonania zabiegów sterylizacji i kastracji. Po
dokonanym zabiegu koty wolno żyjące wypuszczane będą w miejscu ich bytowania.
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Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów
§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt
z dnia 21 sierpnia 1997 r. może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii, współpracującego ze
schroniskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5 podpunkt a), b) niniejszego programu, jak i lekarza
weterynarii, z którym Gmina Poraj zawarła umowę, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5 podpunkt c)
niniejszego programu.
Rozdział 9.
Zapewnienie schronienia zwierzętom gospodarskim
§ 9. 1. Wskazuje się gospodarstwo rolne: Krzysztof Jurczyński Osiny ul. Osiedlowa 5, 42-260
Kamienica Polska, zapewniającego miejsce i odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt
gospodarskich oraz spełniające standardy sanitarne i weterynaryjne na podstawie zawartej umowy
z podmiotem świadczącym usługę w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy
Poraj.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt gospodarskich, wykonywane będzie przez wyznaczonych
pracowników Urzędu Gminy Poraj.
3. W przypadku braku możliwości odłowienia zwierzęcia gospodarskiego przez wyznaczonych
pracowników Urzędu Gminy Poraj, gmina może dodatkowo zlecić usługę wyłapywania bądź
powierzyć odłowienie organizacjom pozarządowym, które posiadają pracowników przeszkolonych
w zakresie odłowienia zwierząt, a także odpowiedni sprzęt.
Rozdział 10.
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych
§ 10. 1. W poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poraj
aktywnie uczestniczy Schronisko poprzez prowadzenie działań, zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, w szczególności poprzez podawanie informacji
o adopcjach do publicznej wiadomości.
2. Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków w ramach prowadzonych
działań, zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m. in. poprzez umieszczenie ogłoszeń
o adopcji zwierząt bezdomnych na tablicy ogłoszeń za pośrednictwem strony internetowej Urzędu
Gminy Poraj tj.: www.ugporaj.pl
3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Rozdział 11.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
i innych zdarzeń losowych na terenie Gminy Poraj z udziałem zwierząt wymagających udzielenia
niezbędnej pomocy weterynaryjnej będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Gabinetem
Weterynaryjnym „AZOR” lekarz weterynarii Jarosław Synowiec ul. Okulickiego 1B, 42-360 Poraj.
2. Schronisko do którego są przekazywane bezdomne zwierzęta wyłapane z terenu Gminy Poraj
poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku bądź na podstawie zawartej umowy
z całodobową Kliniką Weterynaryjną Giszowiec z siedzibą w Katowicach ul. Mysłowicka 65 A,
40-453 Katowice lek. wet. Marcin Bojarski.
3. W przypadkach nagłych i nieobecności lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę,
opiekę powierza się innemu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego zlecenia.

Id: 1F981822-69B4-4800-B6F7-C49C57116DC9. Podpisany

Strona 6

4. Gmina Poraj finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadku, gdy kontakt
z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
5. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi jest zobowiązany do zwrócenia Gminie Poraj
poniesionych kosztów transportu, leczenia, umieszczenia i opieki weterynaryjnej w schronisku dla
zwierząt.
Rozdział 12.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt
§ 12. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt bezdomnych realizuje schronisko w którym
umieszczane są wszystkie zwierzęta bezdomne przywiezione z terenu Gminy Poraj.
Rozdział 13.
Edukacja mieszkańców
§ 13. Urząd Gminy Poraj w ramach Programu prowadzi przy współpracy z organizacjami
społecznymi, działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji
zwierząt bezdomnych. Ponadto, prowadzi akcje informacyjne poprzez zamieszczanie artykułów
dotyczących sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w miesięczniku społecznokulturalno- oświatowym Gminy Poraj „Kurier Porajski” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Poraj www.ugporaj.pl
Rozdział 14.
Finansowanie Programu
§ 14. 1. Środki finansowe na realizację zadań, wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy w 2018 r. i wynoszą 11.500,00 zł.
2. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie na podstawie umów
zawartych z podmiotami świadczącymi usługi:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poraj
i umieszczeniem ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w tym:

wraz

z przewiezieniem

- zbieranie i utylizacja padłych zwierząt;
- usługi weterynaryjne, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, zabiegi sterylizacji i kastracji oraz czipowanie;
- usypianie ślepych miotów;
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.
2) Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z przeznaczeniem na ich dokarmianie.
3) Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 wydatkowane będą przez zlecanie świadczenia
usług i dostaw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację podmiotowego Programu,
w trakcie trwania realizacji, jeśli środki wymienione w ust. 1 nie będą wystarczające.
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Poraj
…………………………
miejscowość, dnia
Urząd Gminy w Poraju
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT
Imię i nazwisko opiekuna społecznego
zwierząt
Telefon
Adres zamieszkania
Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich
liczba i płeć
Miejsce przebywania zwierząt
Forma udzielonej opieki

……………………
Miejscowość, data
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…………………………………………
Podpis opiekuna społecznego zwierząt
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Załącznik Nr 2 do Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Poraj
…………………………
miejscowość, dnia
Urząd Gminy w Poraju
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI KOTÓW WOLNO ŻYJACYCH
w ramach „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)
Rodzaj zabiegu:
Sterylizacja (szt.)
Kastracja (szt.)
Miejsce przebywania zwierząt
Informacje dodatkowe

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu sterylizacji/kastracji* koty wolno żyjące są
kotami bezdomnymi (dzikimi)
* niepotrzebne skreślić
……………………
Miejscowość, data
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…………………………………………
Podpis opiekuna społecznego zwierząt
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