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Załącznik do uchwały nr XIX.131.2016 
Rady Gminy Stara Kamienica 
z dnia 31 marca 2016r. 
 

 

 

Program  

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Stara Kamienica w 2016 roku. 

 

§ 1. Program ma na celu: 

1.   zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5. ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację 

zwierząt domowych, 

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; 

9. edukacja mieszkańców Gminy Stara Kamienica w zakresie obowiązków   

spoczywających na  właścicielach i opiekunach zwierząt. 

§ 2. Zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla   zwierząt realizuje: 

Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze na podstawie zawartej umowy, które 

sprawuje opiekę nad zwierzętami  w schronisku poprzez właściwe ich żywienie  i 

zapewnienie optymalnych warunków ich bytowania, pielęgnację i opiekę 

weterynaryjną. 

§ 3. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje: 

       Gmina poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom  kotów wolno    

żyjących, oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt do lekarza weterynarii, w 

ramach stałej współpracy z Gminą. 

§ 4.Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje Schronisko dla Małych 

Zwierząt w Jeleniej Górze na podstawie zawartej umowy. 

§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1.Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym                     

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 

2.Gmina poprzez promocję adopcji ze Schroniska dla Małych Zwierząt. 

3.Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 6. Usypianie ślepych miotów realizuje: 

   Schronisko , poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 

miotów. 

§ 7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

-  na podstawie umowy zawartej przez Gminę z Panią Eweliną Więckowską, która prowadzi 

gospodarstwo rolne w Kopańcu nr 51, określającej szczegółowo sposób postępowania z 

przekazanymi zwierzętami. 

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych   z  

udziałem zwierząt realizuje w ramach stałej współpracy z Gminą Lekarz Weterynarii, na 

podstawie jednorazowych zleceń. 
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§ 9. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację  

zwierząt domowych  realizuje Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie 

zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, 

u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan 

zdrowia i/ lub wiek. 

§ 10. 1. Gmina w ramach Programu prowadzi we współpracy ze Schroniskiem, organizacjami 

pozarządowymi i placówkami oświatowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie 

odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

             2. Kształtowanie świadomości ludzi opierać się będzie w szczególności na: 

             1) wdrażaniu prawidłowych postaw i zasad traktowania zwierząt, 

             2) promowaniu humanitarnego postępowania, w tym poszanowanie praw                           

                 i obowiązków wynikających z posiadania zwierzęcia, 

             3. potępianiu i wyrażeniem sprzeciwu wobec osób źle traktujących zwierzęta, 

               zarówno tych pozostających pod ich opieką jak i bezdomne. 

§ 11. Na realizację zadań określonych w programie przeznacza się kwotę 40.000,00 zł, w 

tym: 

- 32.472,00 zł na realizację umowy zawartej ze Schroniskiem w Jeleniej Górze, 

-  6.000,00 zł  na realizację usług weterynaryjnych, 

-  1.528,00 zł na dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

 


