Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 8/2019
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 24 stycznia 2019 r.
PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT ORAZ OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY JEŻÓW

I.

CELE PROGRAMU

1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami przewiduje się realizację następujących
zadań:
1) współdziałanie ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska,
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
4) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
5) współpraca gminy, schroniska, organizacji pozarządowych, których statutowym celem
jest ochrona zwierząt, innych osób prawnych i fizycznych na rzecz zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje współdziałanie Gminy Jeżów z wybranym
schroniskiem. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ich transportem do schroniska, zapewnieniem
miejsca w schronisku oraz poszukiwaniem nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmuje się
HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET
WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWOADOPCYJNE, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.
Przypadki bezdomności zwierząt należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Jeżowie,
95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa 1; nr tel. 46 875 53 71 lub 609 606 579.
Informacja o zwierzętach oczekujących na adopcję będzie propagowana przez Schronisko
w Wojtyszkach, Gmina Brąszewice prowadzone przez HOTEL DLA ZWIERZĄT I
PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY,
SCHRONISKO,
CENTRUM
REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE,
Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice oraz Gminę Jeżów.
Sprawy bezdomnych zwierząt wymagają współpracy Gminy, wybranego schroniska,
organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz innych osób
prawnych i fizycznych. Zakres tej współpracy będzie obejmował w szczególności prowadzenie
bazy danych o zwierzętach zaginionych i znalezionych oraz oczekujących na adopcję.
2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1) działania zmierzające do identyfikacji zwierząt domowych na terenie gminy,
2) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt odłowionych z terenu
Gminy Jeżów,
3) usypianie ślepych miotów.

Program zapobiegania bezdomności zwierząt traktuje sprawy bezdomnych zwierzą
t w szerszym aspekcie. Ma na celu m.in. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Można
to osiągnąć dzięki sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt. Powinno to ograniczyć
problem niekontrolowanego rozmnażania zwierząt.
Do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt przyczyni się również usypianie
ślepych miotów, a także działania zmierzające do identyfikacji zwierząt domowych (psy, koty)
ułatwiające przyporządkowanie zwierząt do ich właścicieli oraz prowadzenie profilaktyki
bezdomności.
Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku
dla zwierząt bezdomnych, lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do
zwierzęcia). Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie,
należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być
wykonywany przez lekarza weterynarii.
3. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez:
a) zakup karmy w przypadku zlokalizowania miejsc występowania kotów wolno żyjących,
b) zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania,
c) w miarę możliwości zapewnienie im miejsca schronienia, w szczególności w okresie
zimowym.
4. Edukacja w zakresie ochrony zwierząt.
W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących
zadań:
1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z
faktu nabycia, posiadania zwierzęcia.
Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem
Programu. Kampania ta będzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. W placówkach
oświatowych prowadzone będą pogadanki. Narzędziem edukacyjnym będą ulotki, broszury
publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. Akcja edukacyjna będzie
organizowana wspólnie przez gminę, organizacje społeczne, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt, a także przez zainteresowane placówki oświatowe. Będzie ona miała na celu
uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem,
posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
5.1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez HOTEL DLA
ZWIERZĄT I PTACTWA
DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET
WETERYNARYJNY,
SCHRONISKO,
CENTRUM
REHABILITACYJNOSZKOLENIOWO-ADOPCYJNE, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice, poprzez przekazywanie
zwierząt przebywających w Schronisku w Wojtyszkach do adopcji, organizowanie akcji
promujących adopcję zwierząt przebywających w schronisku, w tym umieszczanie zdjęć i danych
psów na stronie internetowej schroniska, szukanie chętnych i oddawania zwierząt do adopcji oraz
bezzwłoczne informowanie Gminy o przekazaniu zwierzęcia do adopcji.
5.2. Strony internetowe urzędu oraz schroniska, na których umieszczane są zdjęcia zwierząt
przebywających w schronisku i nadających się do adopcji są na bieżąco aktualizowana.
5.3. Adoptujący obiegający się o rekompensatę wskazaną w pkt 5.10 składa wniosek o adopcję.

5.4. Gmina prowadzi rejestr wniosków składanych przez osoby zainteresowane adopcją psów.
5.5. Gmina zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o oddaniu zwierzęcia do adopcji w zależności
od możliwości spełnienia wymogów stawianych adoptującemu określonych w ppkt 5.6.
5.6. Określa się wymagania stawiane adoptującemu:
a) zapewnienie zwierzęciu dożywotnej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków
utrzymania;
b) zapewnienie zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień
ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych;
c) zakazuje się przekazywania zwierzęcia innej osobie, a o jego ewentualnym zaginięciu wraz
z wyjaśnieniami okoliczności należy powiadomić Gminę;
d) w przypadku padnięcia zwierzęcia należy niezwłocznie powiadomić Gminę i fakt
ten udokumentować stosownym zaświadczeniem wydanym przez lekarza weterynarii.
5.7. Pracownik Urzędu działający w imieniu Wójta dokonuje rejestracji psa do adopcji na podstawie
zgłoszenia osoby zainteresowanej po stwierdzeniu, że spełnia ona wymagania określone
w pkt 5.6
5.8. Osoba, która zadeklarowała chęć adopcji psa i spełnia wymagania określone w pkt 5.6, odbiera
psa ze Schroniska w Wojtyszkach, Gmina Brąszewice prowadzonego przez HOTEL DLA
ZWIERZĄT
I
PTACTWA
DOMOWEGO
LONGIN
SIEMIŃSKI
GABINET
WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWOADOPCYJNE, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice wraz z dokumentem potwierdzającym odbiór
adoptowanego psa i kartą zwierzęcia, które dostarcza do Urzędu Gminy w Jeżowie w terminie 3
dni od dnia odebrania psa ze Schroniska celem zawarcia umowy o adopcję psa.
5.9. Karta zwierzęcia musi zawierać:
1) rasę, płeć, zdjęcie oraz opis psa;
2) dzień i miejsce wyłapania psa;
3) dzień wydania psa do adopcji;
4) numer identyfikacyjny psa tzw. nr chip.
5.10. Po przedstawieniu dokumentów określonych w pkt 5.8 i zawarciu z gminą Jeżów umowy o
adopcję psa, następuje wypłata rekompensaty w kwocie 1 000,00 zł na jednego psa w terminie nie
później niż w ciągu 30 dni.
5.11. Ewidencja wszystkich adoptowanych psów jest prowadzona przez Urząd Gminy w Jeżowie
5.12. Wójt wytypuje pracownika Urzędu, do kontroli warunków w jakich będzie przebywał pies.
Kontrola ta odbywa się przed podpisaniem umowy o adopcję psa a także może być
przeprowadzona w innym czasie tj..po podpisaniu umowy i wypłacie rekompensaty w celu
sprawdzenia warunków w jakich pies rzeczywiście przebywa.
5.13. Zawarcie umowy o adopcję psa stanowi potwierdzenie, że osoba adoptująca staje się
właścicielem zwierzęcia i jest zobowiązana do zapewnienia właściwej opieki.
5.14. Niewłaściwa opieka nad psem skutkować będzie: wypowiedzeniem umowy adopcji ze skutkiem
natychmiastowym, odebraniem psa oraz zwrotem pobranej przez Adoptującego rekompensaty
wraz z innymi kosztami jakie poniosła Gmina w związku z adopcją.
5.15. Zapisy zawarte w pkt 5.3 – 5.15 dotyczą wyłącznie mieszkańców z terenu województwa
łódzkiego
6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Dla zwierząt gospodarskich potrzebujących opieki zapewnia się miejsce
w gospodarstwie rolnym w miejscowości Strzelna 10, gm. Jeżów – tel. 691 386 443
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt sprawował będzie Gabinet Weterynaryjny – Michał Gawroński, ul. Słowackiego 4,
95-063 Rogów – tel. 606 677 711

II.

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU
1.
2.

III.

W budżecie Gminy Jeżów zabezpieczono środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł.
Rekompensata dla osób adoptujących psy wynosi 1000 zł na jednego psa, z tym że jeden
adoptujący nie może adoptować więcej niż 2 psy.

SPOSÓB WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Program realizowany będzie ze środków finansowych budżetu Gminy Jeżów w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami.
Zakłada się wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu
w kwocie 130.000,00 zł w następujący sposób:
1) na odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczenie i zapewnienie im opieki
w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację lub kastrację w schronisku
2) na zakup karmy dla kotów wolno żyjących
3) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zaistnienia zdarzeń
drogowych na terenie gminy Jeżów z udziałem zwierząt
4) na realizację zadania w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt
bezdomnych umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym

IV.

Wójt Gminy Jeżów przedkłada Radzie Gminy Jeżów sprawozdanie z realizacji Programu
za rok poprzedni w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

