PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2021

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2020 r. poz. 638).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Kłaj uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kłaj, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań
określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ bezdomność tych zwierząt jest
największa w całym kraju.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kłaju,
2) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko, prowadzone przez Firmę PLAMA Jan
Michalski, 32-222 Racławice 91,
3) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta wskazane w art.4 pkt.
16 ustawy o ochronie zwierząt
4) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art.4 pkt.17
ustawy o ochronie zwierząt,
5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na
wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
6) Zakładzie leczniczym dla zwierząt , należy rozumieć placówkę ochrony zdrowia
zwierząt i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu
medycyny weterynaryjnej tj. gabinet weterynaryjny, przychodnię weterynaryjną,
lecznicę weterynaryjną bądź klinikę weterynaryjną.
7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2021 roku.

§ 2.
Realizatorami Programu są:

1) Wójt Gminy Kłaj
2) Sołtysi wsi wchodzących w skład Gminy Kłaj
3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
współpracujące z Gminą Kłaj.
4) Podmiot prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „PLAMA”
w Racławicach 32-222 , na podstawie umowy zawartej z Gmina Kłaj
5) Lecznica weterynaryjna Zbigniew Pawliński & Grzegorz Wroński Niepołomice ul.
Bohaterów Getta 7.
6) Policja

Rozdział 2
CEL PROGRAMU
§ 3.
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj oraz
zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez sterylizację
i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kłaj miejsca
w schronisku dla zwierząt
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi , dokarmianie, sterylizację/kastrację
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) odławianie bezdomnych zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
8) usypianie ślepych miotów

Rozdział 3
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4.
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kłaj realizują:

1) schronisko „PLAMA” Racławice poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt
bezdomnych dostarczanych do schroniska .
2) Lecznica Weterynarii w Niepołomicach lek. G. Wroński & Lek. Z. Pawliński .
2. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2021r.
wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez pana Tomasza Dziedzic zam. Łężkowice 19
oraz Piotra Włodarz zam. Brzezie 139
§ 5.
Opieka nad wolnożyjącymi kotami jest realizowana przez:
Podejmowanie interwencji dotyczących kotów wolnożyjących poprzez ich dokarmianie
suchą karmą (zakupioną w ramach środków budżetowych gminy przeznaczonych na ten cel)
przez wolontariuszy Urzędu Gminy Kłaj w okresie zimowym tj. od 15 listopada do 15 marca.
§ 6.
1.Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kłaj realizuje schronisko „PLAMA” Jan
Michalski Racławice 91 .
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym
obszarze Gminy lub jej części.
3.Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt a także nie będzie zadawał im cierpienia.
4.Transport bezdomnych zwierząt do Schroniska będzie odbywał się środkiem transportu
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 7.
1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje schronisko poprzez
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska,
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.
2. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu jego sterylizacji lub kastracji , zgłasza się
do zakładu leczniczego dla zwierząt, wypełniając wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr
2 uchwały. Dofinansowanie kosztów
sterylizacji i kastracji przysługuje wyłącznie
mieszkańcom, którzy przygarnęli bezdomnego psa lub kota ( po wcześniejszym zgłoszeniu do
Urzędu , że na terenie Gminy znajduje się bezdomny kot lub pies.
§ 8.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez;

1.Prowadzenie przez Schronisko działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
oraz oddawanie do adopcji zwierząt bezdomnych osobom zainteresowanym i zdolnym do
zapewnienia zwierzętom należytych warunków bytowania,
2.Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej
Urzędu Gminy.www.klaj.pl

§ 9.
1.Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizuje;
Lecznica Weterynaryjna lekarz wet. Zbigniew Pawliński & lekarz wet. Grzegorz
Wroński Niepołomice ul. Bohaterów Getta 7 .
2.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Lecznica Weterynaryjna lekarz wet. Zbigniew Pawliński &
lekarz wet. Grzegorz Wroński Niepołomice ul. Bohaterów Getta .
§ 10.
Wójt Gminy Kłaj w ramach programu prowadzi także działania informacyjne w zakresie
właściwej i odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,
propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji bezdomnych zwierząt.

Rozdział 4
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 11.
1. Rada Gminy Kłaj uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania środki
finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt
oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. W 2021r. ogólny budżet na realizację zadań wynikających z programu wynosi 57 000 zł.
Środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2021r.

L.p

Wysokość
środków

Przeznaczenie środków
Schronisko dla bezdomnych zwierząt.

1.
30 000,00

Zakup karmy dla kotów

2.
2000,00
3.
23 000,00

4.
5.
Ogółem;

1000,00
1000,00

Opiekę nad kotami wolno żyjącymi w tym sterylizacja
lub kastracja, całodobową opiekę weterynaryjną w
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
oraz pomoc w innych nieprzewidzianych sytuacjach z
udziałem zwierząt wymagających interwencji
weterynaryjnej, usypianie ślepych miotów psów i
kotów dostarczonych przez mieszkańców, sterylizację
i kastrację psów w schronisku
Edukacja
Pasza dla odebranych zwierząt gospodarskich oraz
koszty pielęgnacji zwierząt

57 000,00

3.Wskazane w ust.2 środki wydatkowane będą:
1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
2) na cele określone w Programie.

