Uchwała Nr V/32/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 25 marca 2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
Na podstawie art. 11 a w związku z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (j. t. z 2013 r. poz.856 z późniejszymi zmianami), uchwala się,
co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr V/32/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 25 marca 2015 r.
PROGRAM
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów w 2015 roku.
§ 1.
Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
realizuje się poprzez:

bezdomności zwierząt

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Otmuchów miejsca
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej gmina Nysa;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane poprzez zakup
i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom), którzy dokarmiają
zwierzęta na terenie wspólnot mieszkaniowych, czy obiektów użyteczności publicznej,
zabezpieczając wyłożoną karmę przed dostępem osób niepowołanych, finansowanie
leczenia zwierząt, a także zabiegi sterylizacji i kastracji oraz usypianie ślepych miotów;
3) odławianie bezdomnych zwierząt przez podmiot posiadający kwalifikacje
i umieszczanie w schronisku dla zwierząt lub jeśli są to zwierzęta gospodarskie
przekazanie w miarę możliwości gospodarstwom rolnym, o ile spełniają warunki
zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, realizowanie tych zadań przez pracowników
Schroniska dla bezdomnych zwierząt lub upoważnionego i wskazanego pracownika
Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie;
4) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt w czasie pracy schroniska realizowaną przez lekarza weterynarii
zatrudnionego w schronisku, natomiast poza godzinami jego pracy poprzez zawarcie
umowy przez gminę z lekarzem weterynarii z terenu gminy Otmuchów;
5) Wskazuje się gospodarstwo rolne: Rol-Max DB Spółka Jawna M. Czajkowski,
Z. Skoczek w m. Rysiowice w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
6)
§ 2.
Powierza się podmiotowi prowadzącemu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
sterylizację lub kastrację, poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt poprzez
założenie strony internetowej i publikacje zagubionych zwierząt.
§ 3.
Z zapewnionej w budżecie Gminy kwoty na rok 2015 przeznacza się na:
1) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 28.000 zł;
2) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt - 2.500 zł, realizowaną na podstawie umowy lub uzgodnień z weterynarzem
z terenu Gminy Otmuchów, obowiązujących w 2015r., a także na podstawie
indywidualnych zgłoszeń do weterynarzy działających na terenie gminy;
3) sterylizację i kastrację bezpańskich kotów oraz usypianie ślepych miotów z terenu
gminy Otmuchów - 2. 500 zł, przyjmując koszt ok. 120 zł za 1 zabieg oraz średnią
ilość zwierząt, które zostaną poddane w/w zabiegom ok. 21 sztuk;

4) zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 1.500 zł ;
5) ulotki, plakaty, numery dla zwierząt posiadających właścicieli - 500 zł;
6) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy
Otmuchów – 1.000 zł.
§ 4.
W zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt Gmina Otmuchów współpracuje z:
- Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Opolu,
- Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt w Nysie.

