
UCHWAŁA NR V/28/2015
RADY GMINY JASŁO

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierzat na terenie Gminy Jasło w 2015 roku

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. 
U. z 2013 r., poz.856) Rada Gminy Jasło uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Jasło w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr V/28/2015

Rady Gminy Jasło

z dnia 18 marca 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JASŁO W 2015 R.

Cele i zadania programu wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

§ 1. Rada Gminy Jasło określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt 
domowych:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

5) usypianie ślepych miotów,

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Realizacja założonych celów

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1) zbieranie z terenu Gminy Jasło zwierząt bezdomnych, w tym psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających 
się, pozostających bez opieki właściciela, po uprzednio otrzymanej informacji od Policji.

2) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych 
(zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela,

3) zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom 
zebranym z terenu Gminy oraz zwierzętom, które utraciły właściciela,

4) poszukiwanie ich poprzednich właścicieli, a w przypadku braku lub niemożności ich znalezienia poszukiwanie 
nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy Jasło, bądź też 
przekazywanie tych zwierząt do schroniska.

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

1) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Jasło,

2) dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach gdzie, stwierdzono ich skupiska.

§ 4. Zasady odławiania (wyłapywania) bezdomnych zwierząt

1) odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały i odbywać się będzie w zależności od potrzeby, 
po uprzedmio otrzymanej infrmacji od Policji o bezskutecznym ustaleniu opiekuna zwierzącia, prowadzone 
przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wyłapywania zwierząt,

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy z uprawnionym 
podmiotem „Pod Beskidem” Hotel Dla Zwierząt Diana Gałuszka, ul. Św. Jana z Dukli 54B, 38-200 Jasło,

3) wyłapane bezdomne zwierzęta w przypadku braku ustalenia dotychczasowego właściciela bądź pozyskania 
nowego właściciela będą umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt “Wesoły Kundelek” w Lesku, na 
podstawie zawartej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Karol Kusal, ul. Piłsudskiego 48,
38-600 Lesko.

§ 5. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:
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1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt 
oraz postępowania z nimi,

2) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji oraz oznakowania psów bezdomnych pozostających pod 
tymczasową opieką Gminy Jasło, przed przekazaniem ich nowym właścicielom,

3) usypianie na koszt Gminy ślepych miotów pochodzących od bezdomnych suk i kocic, w wyjątkowych 
przypadkach, o których decyduje wyłącznie lekarz weterynarii przeprowadzający eutanazję,

4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości 
polegającą na ich sterylizacji i kastracji, w wyjątkowych przypadkach.

§ 6. W przypadku odebrania zwierzęcia gospodarczego dotychczasowemu właścicielowi w porozumieniu 
z sołtysami, zainteresowanymi mieszkańcami lub organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Jasło, 
których statutowym celem jest ochrona zwierząt wskazane zostanie gospodarstwo w celu zapewnienia 
odpowiedniego dla niego miejsca.

§ 7. 1. Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt realizuje się na podstawie zawartej umowy z spółką cywilną ANIMAL Magdalena 
Potempa, Marcin Potempa s.c. ul. Czackiego 5, 38-200 Jasło.

2. Usługa weterynaryjna wykonywana w związku  ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierzęcia będzie 
obejmowała w zależności od potrzeby:

1) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie,

2) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie,

3) podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia,

4) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji,

5) okresowym przetrzymywaniu leczonych zwierząt,

6) poddaniu zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków farmakologicznych,

7) zabezpieczeniu i przekazaniu do unieszkodliwiania zwłok zwierzęcia.

3. Opieka nad zwierzęciem poszkodowanym podczas zdarzenia drogowego następuje po każdorazowym 
zgłoszeniu ustnym, telefonicznym lub mailowym informacji o miejscu zdarzenia do pracownika Urzędu Gminy 
Jasło.

Źródło finansowania realizacji programu.

§ 8. 1. Na realizację zadań w 2015 roku Gmina Jasło przeznaczy środki finansowe w wysokości

30.000,00 zł, w tym :

1) na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów w schroniskach - 25.000,00 zł,

2) dokarmianie bezdomnych zwierząt i działalność informacyjna – 2.000,00 zł,

3) na transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt – 3.000,00 zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą w zależności od zaistniałych
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