UCHWAŁA NR XXIX/261/2014
RADY GMINY BANIE
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2014 r.”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), po uzyskaniu opinii: powiatowego lekarza
weterynarii, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie na 2014 rok” w brzmieniu określonym w załączniku
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Zawadzka-Zając
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/261/2014
Rady Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Banie na 2014 rok”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, kotów wolno żyjących
oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Banie.

§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Banie;
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie;
3) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie 104 64- 913
Czarnków prowadzone przez VET AGRO SERWIS z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62 64-980 Trzcianka;
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856);
5) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami m. in. kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Banie oraz posiada legitymację
społecznego opiekuna wydaną przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Banie, zgodnie z wzorem
legitymacji stanowiącym załącznik nr 4 do programu.

§ 3. 1. Celem niniejszego programu jest:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki i schronienia;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy;
3) ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych
zwierząt, a także w uzasadnionych przypadkach usypianie ślepych miotów;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
5) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt
domowych i gospodarskich;
6) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.
2. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt program obejmuje realizację następujących
zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
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2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 4. 1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie 104 (dalej: Schronisko), na podstawie zawartej umowy, która obejmuje
również obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Banie, co zapewnia nie tylko ochronę
ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt.
2. Odłowione z terenu gminy chore lub ranne zwierzęta poddawane będą niezwłocznemu leczeniu w
Schronisku.
3. Nowoprzybyłe zwierzę do Schroniska zostanie poddane niezbędnym badaniom i zabiegom
weterynaryjnym, w tym wymaganym szczepieniom profilaktycznym.
4. Bezdomne zwierzęta trafiające do Schroniska, jeżeli nie udało się odnaleźć ich właściciela po 14
dniach pobytu będą trwale znakowane i poddawane zabiegowi sterylizacji lub kastracji.

§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy, w tym ich dokarmianie
realizowane będzie we współpracy z opiekunami społecznymi.
2. Opieka ta polegać będzie w szczególności na:
1) dokarmianiu kotów, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym karmą zakupioną przez Gminę, po uprzednim
złożeniu wniosku przez opiekuna społecznego o zakup karmy (druk wniosku stanowi załącznik nr 8 do
programu);
2) finansowaniu zabiegów kastracji lub sterylizacji wolno żyjących kotów, po uprzednim złożeniu wniosku
przez opiekuna społecznego o uzyskanie skierowania na zabieg (druk wniosku stanowi załącznik nr 5 do
programu) i otrzymaniu skierowania na zabieg od upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Banie (druk
skierowania stanowi załącznik nr 6 do programu);
3) zapewnieniu opieki w tym weterynaryjnej rannym i chorym kotom znajdującym się w Schronisku.
3. Po wykonanym zabiegu sterylizacji lub kastracji, o którym mowa w ust. 5 i okresie rekonwalescencji
zaleconym przez lekarza weterynarii przeprowadzającego zabieg wolno żyjące koty będą wypuszczane w
miejscu ich stałego przebywania.
4. Gmina Banie pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów kotów
żyjących na wolności.
5. Zabiegi sterylizacji, kastracji lub usypianie ślepych miotów wykonywane będą przez lekarzy
weterynarii z lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina Banie zawrze umowę na świadczenie takich usług.
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§ 6. 1. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Banie
wykonywane będzie przez przeszkolonych pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie interwencyjnie, po telefonicznym zgłoszeniu
takiej potrzeby do schroniska przez upoważnionych: pracowników Urzędu Gminy Banie, sołtysów sołectw
Gminy Banie, policjantów posterunku Policji Widuchowa – Banie.
3. Odłowione zwierzęta domowe przewożone będą i oddawane pod opiekę Schroniska.
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane będą pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w §
10.
5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.

§ 7. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie udało się odnaleźć ich właściciela, z
wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia
lub wiek, poddawane będą obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji.
2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii zatrudnionego
w Schronisku.

§ 8. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt gmina realizować będzie poprzez:
1) informacje o możliwości adopcji na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy Banie www.bip.banie.pl – zakładka: „Bezdomne zwierzęta” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy;
2) działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli i możliwości adopcji bezdomnych zwierząt
prowadzone przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie.
2. Gmina Banie może pokryć koszty zakupu budy i wyżywienia przez okres do 6 m-cy dla bezdomnego
psa, dla którego w wyniku działań określonych w ust. 1, znajdzie się nowy właściciel.

§ 9. 1. Ślepe mioty na wniosek opiekuna społecznego będą usypiane. Usypianie dokonywane będzie
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywać będzie lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku
lub w lecznicy dla zwierząt na podstawie umowy zawartej z gminą.

§ 10. 1. Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz zwierzętom gospodarskim czasowo
odebranym właścicielowi lub opiekunowi z terenu gminy Banie zapewni gospodarstwo rolne prowadzone przez
Pana Adama Walterowicza zam. Parnica 19 74-110 Banie.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy
Gminą a gospodarstwem rolnym.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
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zwierząt na terenie gminy Banie i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane będzie przez lecznicę
weterynaryjną, z którą współpracuje Schronisko oraz na podstawie odrębnie zawartej umowy na świadczenie
takich usług z Gabinetem Weterynaryjnym Usługi lekarsko-weterynaryjne s. c. Zbigniew Jarosławski,
Waldemar Pazik ul. 9 Maja 19 74-101 Gryfino.

Rozdział 2
Inne formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt i opieki nad nimi

§ 12. Do innych form zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie i opieki nad nimi
zaliczyć należy również:
1) wprowadzenie obowiązku trwałego oznakowania /zaczipowania/ psów przez ich właścicieli;
2) utworzenie i prowadzenie rejestru oznakowanych psów we współpracy z gabinetem weterynaryjnym,
świadczącym takie usługi dla Gminy;
3) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy;
4) utworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów zwierząt;
5) utworzenie i prowadzenie rejestru bezdomnych zwierząt zgłoszonych do odłowienia przez Schronisko;
6) finansowanie zabiegów sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów bezdomnych psów, dla których
w wyniku działań określonych w § 8 ust. 1, znajdzie się nowy właściciel; § 5 ust. 2-4 stosuje się
odpowiednio.

§ 13. Zabiegi czipowania psów, o których mowa w § 12 pkt 1, wykonywane będą na następujących
zasadach:
1) Gmina Banie w 2014 r. pokryje koszt trwałego oznakowania /zaczipowania/ 100 psów na wnioski
właścicieli, którzy nie wykonali tego obowiązku w roku ubiegłym; o bezpłatnym zaczipowaniu decydować
będzie kolejność zgłoszeń;
2) zabiegi czipowania wykonywane będą przez lekarzy weterynarii z lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina
Banie zawrze umowę na kontynuację świadczenia takich usług;
3) czipowanie psów odbywać się będzie, po doprowadzeniu na zabieg psa przez jego właściciela, w
wyznaczonych wcześniej terminach i miejscach.

Rozdział 3
Działania edukacyjne

§ 14. 1. Gmina Banie podejmując działania na rzecz: ochrony zwierząt i zapobiegania bezdomności
zwierząt, o których mowa w § 3- w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu
podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Banie:
1) w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
2) w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt;
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3) zachęcające do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.
2. Do innych form edukacyjnych zalicza się:
1) zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu gminy do włączania do treści programowych w dziedzinie
ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz standardami
opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt bezdomnych przez sterylizację i kastrację;
2) w ramach współpracy z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt - organizowanie prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego
traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;
3) organizowanie edukacyjnych wyjazdów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy do schronisk dla
bezdomnych zwierząt.

Rozdział 4
Środki finansowe na realizację programu

§ 15. 1. Rada Gminy Banie uchwałą Nr XIX/159/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 listopada 2012 r. poz. 2593) wprowadziła opłatę od posiadania
psów. Wpływy do budżetu z tych opłat przeznaczone będą na realizację zadań określonych w niniejszym
„Programie…”.
2. W budżecie Gminy Banie na 2014 rok zapewnione są środki finansowe w wysokości 30.000 zł, z
których realizowane będą następujące zadania gminy związane z opieką i przeciwdziałaniem bezdomności
zwierząt:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi w Schronisku;
2) czipowanie psów;
3) sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt;
4) usypianie ślepych miotów i koszty utylizacji;
5) opieka weterynaryjna zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych;
6) dokarmianie wolno żyjących kotów;
7) akcje edukacyjne;
8) zakup bud i wyżywienia dla psów bezdomnych oddanych do domów zastępczych;
9) inne koszty (np. koszty dojazdu weterynarzy, koszty leczenia).
3. Finansowanie przez gminę zadań realizowanych w ramach niniejszej uchwały jest ograniczone i
limitowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w 2014 r. w uchwale budżetowej gminy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. W przypadku odłowienia psa posiadającego trwałe oznakowanie /zaczipowanego/ - koszty jego
wyłapania i dostarczenia do właściciela ponosi właściciel psa.
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2. Ustne bądź telefoniczne zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia odnotowane zostanie na KARCIE
ZGŁOSZENIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA – załącznik nr 1 do niniejszego programu.

3.

Informacje

z karty zgłoszenia

umieszczane

będą w REJESTRZE

ZGŁOSZONYCH

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT - załącznik nr 2 do niniejszego programu.

4. Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zwierząt zobowiązana jest złożyć deklarację do
Urzędu Gminy Banie. Wzór DEKLARACJI OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego programu. Zdeklarowany opiekun społeczny otrzyma LEGITYMACJĘ OPIEKUNA
SPOŁECZNEGO, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego programu. Wzór REJESTRU
ZDEKLAROWANYCH OPIEKUNÓW SPOLECZNYCH stanowi załącznik nr 7 do niniejszego programu

5. Zdeklarowany opiekun społeczny lub osoba chcąca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji,
kastracji lub uśpienia ślepego miotu obowiązana jest uzyskać skierowanie na zabieg z Urzędu Gminy Banie.
Wzór WNIOSKU O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG… stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
programu, wzór SKIEROWANIA NA ZABIEG stanowi załącznik nr 6 do niniejszego programu.
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Załącznik nr 1 do Programu

KARTA ZGŁOSZENIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA NR …………/2014
na potrzeby realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2014 r.”

Data zgłoszenia: ………………………………………….………….

Forma zgłoszenia: (ustnie, telefonicznie*)

Imię i nazwisko
osoby zgłaszającej

Adres
zamieszkania

Numer
telefonu kontaktowego

…………………………

……………………..…………

…………………………

…………………………

…….……….…………………

…………….…..………

…………………………………

Informacje
o zwierzęciu
Gatunek: ………………..………………………………….
Maść: ……………………………..………………………..
Wiek: …………………………….…………….…………..
Pies/suka: ………………………….……..…...……………
Rozmiar: …………………..………..……….……………..
Agresywne: tak/nie*
Ranne: tak/nie*
Opis ran:………………….……………………………..….
…………………………………………………...…………
Miejsce
przebywania:………….……………………………………
……………………………………………………...………
Możliwość przetrzymania: tak/nie*
Jeśli tak – gdzie
……………………………………...…………….…….….
……………….……………………………………….……

Przyjmujący zgłoszenie: ………………………………………………………………………….
Zgłoszono do schroniska w dniu …………………………………………………………………
Data odbioru przez schronisko ……………………………………………………………….…..
______________________
podpis
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Załącznik nr 2 do Programu

REJESTR ZGŁOSZONYCH BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
na potrzeby realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2014 r.”

Lp.

Imię i nazwisko
osoby zgłaszającej
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Adres
zamieszkania

Nr karty zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia

Strona 1

Załącznik nr 3 do Programu

Banie, dnia……………

Urząd Gminy Banie
ul. Skośna 6
74-110 Banie

DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT
Imię i nazwisko opiekuna społecznego
____________________________________

Adres zamieszkania, numer telefonu
____________________________________

Liczba zwierząt objętych opieką oraz ich płeć

Miejsce przebywania zwierząt

Forma udzielanej zwierzętom opieki

Informacje dodatkowe /np. informacja o
konieczności wykonania zabiegów: sterylizacji,
kastracji zwierząt lub usypiania ślepych miotów/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb wynikających
z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Banie, ………………………………
data
………………………………..
podpis opiekuna społecznego
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Załącznik nr 4 do Programu

LEGITYMACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO
Nr _____
Imię
i nazwisko
opiekuna
społecznego
Adres
zamieszkania,
numer
telefonu
Teren
działania
Informacje
dodatkowe

_________________
pieczęć organu wydającego

__________________
podpis
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Załącznik nr 5 do Programu

Banie, dnia…………………..

Urząd Gminy Banie
ul. Skośna 6
74 – 110 Banie

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU*
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Banie w 2014 r.”
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego, który za składanie
nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że zwierzęta dla których
ubiegam się o wydanie skierowania na ww. zabieg/i są zwierzętami bezdomnymi.

Imię i nazwisko osoby / opiekuna
społecznego

____________________________________

Adres zamieszkania, numer telefonu

Gatunek i ilość zwierząt zgłoszonych do
zabiegu (szt.)
Rodzaj zabiegu:
- sterylizacja
- kastracja
- uśpienie ślepego miotu

----------------------------- (szt.)
----------------------------- (szt.)
----------------------------- (szt.)

Miejsce przebywania zwierząt

Informacje dodatkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających
z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

…………………………….
miejscowość, data

…………………………….
podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do Programu

Banie, dnia…………………..

SKIEROWANIE NA ZABIEG
STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU*
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Banie w 2014 r.”
Niniejszym kieruję bezdomne zwierzęta (koty/psy)* zgłoszone przez Pana/Panią* lub opiekuna
społecznego:
…………………………………………………………….…………………………………na zabieg
(imię i nazwisko)

sterylizacji/kastracji/uśpienia ślepego miotu, który wykonany zostanie w:
Gabinecie Weterynaryjnym Usługi lekarsko-weterynaryjne s. c.
Zbigniew Jarosławski, Waldemar Pazik
ul. 9 Maja 19 74-101 Gryfino

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ……………………………….. szt.
Rodzaj zabiegu:
- sterylizacja - …………………. szt.
- kastracja - …………………. szt.
- uśpienie ślepego miotu - ………………….. szt.
Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:
…………………………………………………………………………………………………...
Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez:
…………………………………………………………………………………………………...
* niepotrzebne skreślić

…………………………………..
Podpis
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Załącznik nr 7 do Programu

REJESTR OPIEKUNÓW SPOŁECZNYCH
zdeklarowanych w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie”

Lp.

Imię i nazwisko
opiekuna społecznego
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Adres
zamieszkania

Numer
telefonu

Numer
legitymacji
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Załącznik nr 8 do Programu

Banie, dnia…………………..

Urząd Gminy Banie
ul. Skośna 6
74 – 110 Banie

WNIOSEK
O ZAKUP KARMY DLA BEZDOMNYCH KOTÓW
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Banie w 2014 r.”
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych
zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że koty dla których ubiegam się o
zakupienie karmy są kotami bezdomnymi.
Imię i nazwisko osoby /
opiekuna społecznego
Adres zamieszkania, numer telefonu
Ilość zwierząt objętych dokarmianiem (szt.)
Miejsce przebywania zwierząt

Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających
z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

…………………………….
miejscowość, data

…………………………….
podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gminy. Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856), Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę.
Z uwagi na występujący w Gminie Banie problem bezdomnych zwierząt (zwłaszcza psów i
kotów) postanowiono przyjąć ww. program w celu złagodzenie uciążliwości związanych z
bezpańskimi psami i kotami.
Koszty realizacji programu ponosi gmina ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy.
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