UCHWAŁA NR RG.0007.33.2019
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kobiór w roku 2019
Na podstawie Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 122 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami)
RADA GMINY
uchwala:
§ 1.
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kobiór w roku 2019”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady
mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik do uchwały Nr RG.0007.33.2019
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 lutego 2019 r.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kobiór w roku 2019”
Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych w granicach administracyjnych
gminy.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Celem programu jest zapewnienie realizacji zadań własnych Gminy w szczególności w zakresie:
1) Wyłapywania bezpańskich zwierząt i transport do schroniska.
2) Zapobiegania bezdomności zwierząt (sterylizacja, adopcja, uśmiercanie ślepych miotów).
3) Zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Kobiór, w tym ich dokarmianie.
4) Ograniczenia niekontrolowanego rozrodu psów i kotów.
5) Opieki nad zwierzętami bezdomnymi przez zapewnienie im miejsca w schronisku.
6) Zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Kobiór oraz porządku i czystości na jej terenie.
7) Edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz utrzymywania porządku.
8) Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
2. Wykonawcami programu są:
1) Gmina Kobiór - poprzez Urząd Gminy Kobiór- Referat Gospodarki Przestrzennej, pełniący rolę wiodącą
w realizacji ,,Programu”.
2) Gabinet weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE z siedzibą przy ul. Garbarskiej 10, 32-600 Oświęcim,
prowadzący ,,Schronisko dla bezdomnych zwierząt’’ w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67,w zakresie zadań
wymienionych § 2. ust. 1 pkt. 1 - 5, 7 – 8
3) Urząd Gminy w Kobiórze oraz Policja w zakresie przyjmowania informacji od mieszkańców gminy
o bezdomnych zwierzętach zdrowych jak również rannych w wyniku zdarzeń drogowych,
przekazywanie ich do podmiotu odławiającego bezdomne zwierzęta oraz świadczącego całodobową opiekę
weterynaryjną, tj., zadań wymienionych w § 2. ust. 1 pkt. 6 i 8
4) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy
Kobiór, oraz osoby prywatne które wyrażą chęć, w formie wolontariatu wykonywać zadanie wymienione w §
2 ust. 1 pkt. 3.
§ 3.
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, przewiduje się realizację następujących zadań
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
Miejscem docelowym zwierząt bezdomnych wyłapanych na terenie gminy Kobiór, będzie Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67, prowadzone przez Gabinet Weterynaryjny
ANIMAL-VET ZASOLE z siedzibą przy ul. Garbarskiej 10, 32-600 Oświęcim.
Schronisko będzie przyjmować bezdomne zwierzęta domowe dowiezione z terenu Gminy Kobiór, zgodnie
z podpisaną umową, zapewniając zwierzętom właściwe warunki sanitarne, humanitarne, regularne karmienie
i opiekę weterynaryjną.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, obejmuje:
1) Stwarzanie warunków bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia (piwnice, budki).
2) Zakup karmy dla dokarmiania kotów przez społecznych opiekunów.
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3) Poddawanie dokarmianych kotów sterylizacji.
4) Zapewnienie pomocy weterynaryjnej rannym i chorym kotom wolno żyjącym.
3. Ujęcie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska
1) Gabinet weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE z siedzibą przy ul. Garbarskiej 10, 32-600 Oświęcim
na podstawie zawartej z Gminą Kobiór umowy, będzie prowadził akcje ujęcia bezdomnych zwierząt
po otrzymaniu zgłoszenia od upoważnionych pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Gminy w Kobiórze lub Policji.
2) Ujęcie (wyłapanie) bezdomnych zwierząt, prowadzone będzie przez osoby posiadającego odpowiednie
umiejętności i sprzęt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadający im
cierpienia.
3) Wyłapane zwierzęta będą przewożone i umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku
przy ul. Jaworznickiej 67 środkiem transportu, zatwierdzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
4. Sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku.
1) Zwierzęta bezdomne poddawane będą obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67, przez lekarza weterynarii zgodnie
z podpisaną umową pomiędzy Gminą Kobiór a Gabinetem weterynaryjnym ANIMAL-VET ZASOLE
z siedzibą przy ul. Garbarskiej 10, 32-600 Oświęcim.
2) Zabiegom, o których mowa w pkt. 1 nie podlegają:
a) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, ze względu na możliwość zgłoszenia się
opiekuna lub właściciela,
b) zwierzęta dla których istnieją przeciwwskazania ze względu na wiek lub stan zdrowia.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez :
a) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku poprzez:
- przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, po odbyciu 14 dniowej kwarantanny i po
przeprowadzeniu zabiegów weterynaryjnych zgodnie z regulaminem Schroniska,
- prowadzenie galerii zwierząt do adopcji przebywających w Schronisku na stronie internetowej Schroniska,
- w przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie sprawdzanie w bazie danych identyfikujących
właściciela oraz w przypadku ustalenia właściciela podejmowanie próby nawiązania z nim kontaktu w celu
odebrania zagubionego zwierzęcia,
- oddawanie zwierząt poprzednim właścicielom po ich zgłoszeniu się i udokumentowaniu swoich praw do
zwierzęcia.
b) Urząd Gminy w Kobiórze poprzez:
- przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli, którzy poszukują swoich zaginionych zwierząt,
- przyjmowanie zgłoszeń osób chętnych do adopcji zwierząt,
- udzielanie zainteresowanym informacji o zwierzętach odłowionych i odwiezionych do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku
- publikacja na stronie Urzędu Gminy adresu strony internetowej- galerii zwierząt do adopcji udostępnionej na
stronie internetowej Schroniska.
Informacje o bezpańskich zwierzętach, bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie
Gminy Kobiór, będą przyjmowane pod numerem tel. 32 218 81 82.
6. Usypianie ślepych miotów
Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku.
Decyzję o zabiegach usypania ślepych miotów podejmuje i wykonuje je lekarz weterynarii zatrudniony
w Schronisku.
7. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we skazanym gospodarstwie rolnym
Zwierzęta gospodarskie znalezione na terenie Gminy Kobiór i nie posiadające właściciela oraz zwierzęta
odebrane czasowo na skutek decyzji Wójta, przekazywane będą (na podstawie zawartej umowy) do
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gospodarstwa rolnego z siedzibą w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 176 i pozostaną tam do momentu znalezienia
nowych właścicieli.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Gabinet weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE z siedzibą przy ul. Garbarskiej 10, 32-600 Oświęcim
zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych przy udziale zwierząt przez
lek. weterynarii Jarosława Kołodziejczyka.
§ 4.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
Celem edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt, planuje się realizację następujących zadań:
1) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych, poprzez stronę internetową Urzędu Gminy
2) Współpracę z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia ilości adopcji
bezpańskich zwierząt.
3) Promowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania ich bezdomności, poprzez
„akcje ulotkowe”
§ 5.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu na rok 2019
1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Kobiór, w wysokości 25.000 zł, które
będą wydatkowane następująco:
1) Zadania realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku łącznie z kastracją
i sterylizacją oraz usypianiem ślepych miotów - kwota 20.000,00 zł
2) Dokarmianie dziko żyjących kotów- kwota 1.000,00 zł
3) Sterylizacja dziko żyjących kotów – kwota 4.000,00 zł
4) Koszty transportu zwierząt gospodarskich do gospodarstwa, oraz ich utrzymania i leczenia pokrywane będą
z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.
2. Środki finansowe zabezpieczone są w budżecie wydatkowane będą w razie potrzeby poprzez zlecenie usług
i zadań wymienionych w niniejszym Programie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana Programu wymaga formy właściwej dla jego wprowadzenia.
2. Program wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały go wprowadzającej.

Przewodniczacy Rady
mgr Przemysław Sawicki
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