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INFORMACJA 

     Burmistrz Miasta i Gminy Końskie informuje, że dnia 31 marca 2022 roku Rada Miejska w Końskich 
podjęła  uchwałę  nr  XLII/406/2022  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2022 roku.
    Celem  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Końskie w 2022 roku , zwanego dalej „Programem” jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt  
domowych oraz zapewnienie właściwej opieki zwierzętom z terenu Gminy Końskie poprzez:     

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjna sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 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,
9) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w Gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt  

lub innych osób , pod których opieką zwierzęta pozostają.

W CELU OGRANICZENIA POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

1. Gmina finansuje koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów.
2. Gmina, do wysokości środków przeznaczonych na ten cel, pokrywa 50% kosztów sterylizacji i kastracji psów  
i kotów, których właściciele lub osoby, pod których opieką zwierzęta pozostają, zamieszkują na terenie Gminy ,  
wg ceny ustalonej w umowie przedstawiają się następująco:

1. kastracja i sterylizacja chirurgiczna suk i psów wraz z opieką pooperacyjną standardową ( osłona 
antybiotykowa+usunięcie szwów ):

a) suka  do 20 kg                        - koszt za 1 szt. 250,00 zł brutto,
b) suka powyżej 20 kg               - koszt za 1 szt. 300,00 zł brutto,
c) suka wysoko ciężarna            - koszt za 1 szt. 300,00 zł brutto,
d) pies do 20 kg                          - koszt za 1 szt. 150,00 zł brutto,
e) pies powyżej 20 kg                - koszt za  1 szt. 150,00 zł brutto,

2. kastracja  i  sterylizacja  chirurgiczna  kotów  i  kocic  wraz  z  opieką  pooperacyjną 
standardową    ( osłona antybiotykowa + usunięcie szwów )

a)            kot                                                 - koszt za1 szt. 80 ,00 zł brutto, 
b)            kocica                                           - koszt za 1 szt. 140,00 zł brutto,
c)            kocica  wysokociężarna          - koszt za 1 szt. 150,00 zł brutto.
Zabiegi dotyczące kastracji i sterylizacji wykonuje przychodnia weterynaryjna, z którą Gmina Końskie
 ma zawartą umowę. 
Wnioski  dotyczące  wykonania  zabiegu  można  pobrać  w  Wydziale  UKO  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy
w Końskich przy ul. Partyzantów 1- pokój nr 6 /zachodnie skrzydło/                                      
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