Załącznik do Uchwały Nr XXI/75/16
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 stycznia 2016 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STAWISKI NA 2016 ROK
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt;
2) 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 pozostawały;
3) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem,
utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzystwa;
4) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim).
2. Koordynatorem programu jest Burmistrz Stawisk, za pośrednictwem właściwych merytorycznie stanowisk
pracy w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.
3. Realizatorami Programu są:
1) właściwe merytorycznie stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
2) schronisko dla bezdomnych zwierząt na podstawie podpisanej umowy;
3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, współpracujące z urzędem
i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Stawiski.
Rozdział II.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stawiski oraz miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów;
5) poszukiwanie nowych 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 przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Rozdział III.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stawiski w roku 2016 jest realizowane na
podstawie stosownej umowy pomiędzy Gminą Stawiski, a Schroniskiem dla Zwierząt Jerzy Kubrak z siedzibą w
Kolnie, ul. Wesoła 12, zawartej w dniu 22 grudnia 2014r.
2. Zakres opieki zawarty w umowie, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) odławianie i umieszczanie w schronisku zwierząt bezdomnych, zgubionych, błąkających się po terenie Gminy
Stawiski oraz poszkodowanych w wypadkach, zapewniając im właściwe warunki bytowe oraz opiekę lekarsko
– weterynaryjną, a także ich sterylizacje i kastrację.
2) w przypadku organizacji pozarządowej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt – poprawa warunków
bytowych oraz dokarmianie bezdomnych zwierząt.
§ 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez schronisko poprzez
prowadzenie działań, zmierzających do oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie będzie realizowanie przez Gminę
poprzez:
1) współpracę ze służbami weterynaryjnymi w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno
żyjących;
2) współpracę z opiekunami kotów wolno żyjących.
§ 6. Usypianie ślepych miotów będzie realizowane poprzez:
1) schronisko – dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Gminę – zlecenie wg wcześniejszych cenowych ustaleń miejscowemu lekarzowi weterynarii usypiania ślepych
miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.
§ 7. Firma Usługi Rolnicze - Gospodarstwo Rolne, Józef Andrzej Dzięgielewski, Tafiły 8, 18-520 Stawiski jest
przygotowane do przyjęcia i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Stawiski
w roku 2016 na podstawie porozumienia zawartego dnia 03 grudnia 2015 r.
§ 8. Gabinet Weterynaryjny, Wojciech Rumiński, ul. Łomżyńska 21, 18-520 Stawiski w przypadku zaistnienia
konieczności całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami biorącymi udział w zdarzeniach drogowych na
terenie Gminy Stawiski w roku 2016 zobowiązuje się udzielić opieki weterynaryjnej tym zwierzętom na podstawie
porozumienia zawartego dnia 03 grudnia 2015 r.
Rozdział IV.
DZIAŁANIA EDUKACYJNE
§ 9. W ramach realizacji niniejszego Programu Gmina Stawiski prowadzić będzie działania, mające na celu
podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt oraz ciążących na właścicielach i opiekunach zwierząt obowiązków.
Rozdział V.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 10. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone będą w budżecie Gminy
Stawiski na 2016 rok w kwocie 20.000 zł.
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