
UCHWAŁA NR XV/112/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Wąsosz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity. Dz.U. 
z 2015 poz. 1515 .) oraz art. 11a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r. 
poz. 856 ze zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Wąsosz stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza

Jacek Chorostkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XV/112/16

Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 24 lutego 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WĄSOSZ

WSTĘP

Podjęty przez Radę Miejską Wąsosza program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wąsosz, zwany dalej programem,  jest określeniem sposobu 
postępowania, względem bezdomnych zwierząt, kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Rozdział 1.

Cele i zadania programu

§ 1. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz, zwanej dalej 
Gminą oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętom i ich wyłapywanie.

2. Zadania priorytetowe Programu obejmują:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2. odławianie bezdomnych zwierząt;

3. ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w 
schronisku oraz usypianie ślepych miotów

4. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

5. poszukiwanie właścicieli dla 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

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wąsosz;

2. schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina ma zawartą 
umowę na świadczenie usług;

3. zakładzie leczniczym – należy przez to rozumieć podmiot, który świadczy usługi w zakresie opieki 
weterynaryjnej nad bezdomnymi lub rannymi w wypadkach drogowych zwierzętami, z którym Gmina zawarła 
umowa na świadczenie usług;

4. programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz

Rozdział 2.

Realizatorzy programu

§ 3. 1. Realizację programu koordynuje Burmistrz Wąsosza:

2. Uczestnikami programu są

1. Gmina Wąsosz

2. Schronisko

3. Zakład leczniczy

4. Podmiot prowadzący gospodarstwo rolne
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5. Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt

6. Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących.

Rozdział 3.
Realizacja założonych zadań

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i realizowany będzie przez podmiot prowadzący 
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie tj. Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom “Amicus” 
ul. Galileusza 8/29, 67-200 Głogów lub przez inny podmiot posiadający wymagane prawem uprawnienia na 
prowadzenie w/w działalności

§ 5. Bezdomne zwierzęta przewożone będą do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Głogowie, ul. 
Żukowicka 1A, Wróblin Głogowski, 67-200 Głogów.

§ 6. Informacje o bezdomnych zwierzętach odłowionych z terenu gminy a przekazanych do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt udostępniane będą przez Burmistrza Wąsosza.

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie jest realizowane przez

Wąsoskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami ,, Kundelek” na podstawie umowy z Gminą Wąsosz.

§ 8. Ograniczenie rozrodu zwierząt bezdomnych będzie sie odbywało przez wykonywanie na koszt Gminy 
obligatoryjnych zabiegów sterylizacji i kastracji w schronisku, o którym mowa w §5.

§ 9. Usypianie ślepych miotów będzie realizowane przez schronisko, o którym mowa w §5 lub zakład 
leczniczy, o którym mowa w § 11.

§ 10. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone będzie przez

1. schronisko, poprzez pozyskanie nowych właścicieli za pomocą adopcji lub aukcji bezdomnych zwierząt;

2. Gminę za pomocą publicznie dostępnych ogłoszeń poprzez umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących 
wyłapanych zwierąt, zachęcających do adopcji;

§ 11. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowana 
będzie przez zakład leczniczy, z którym Gmina zawarła umowę – Osiecki Radosław Specjalistyczna Przychodnia 
Weterynaryjna “ORIVET” ul. Marszałka Miedzińskiego 6f/11, 63-900 Rawicz.

§ 12. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie przez gospodarstwo rolne -  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “KARO” Sp. z o.o. Bronów 29, 56-200 Góra, z którym Gmina zawarła 
umowę.

ROZDIAŁ IV

Finansowanie programu

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy 
na 2016r. w kwocie 22 000 zł. Środki, te przeznacza się na:

1. odławianie, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz leczenie zwierząt poszkodowanych w 
zdarzeniach drogowych  - 17.000,00zł.

2. sterylizację, kastrację lub usypianie ślepych miotów – 3.000,00zł.

3. zakup karmy  -2.000,00 zł.

2. Zapłata odbywać się będzie po zrealizowaniu zadań, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, po 
otrzymaniu faktury/rachunku.
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Uzasadnienie

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.z 2013 poz. 856 ze zm), zwaną dalej ustawą, należy do zadań
własnych gminy. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy rada gminy wypełniając obowiązek określony w art. 11
ust. 1 ustawy, określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Koszty realizacji programu ponosi gmina.

Z uwagi na występujący na terenie Gminy Wąsosz problem bezdomnych zwierząt przyjęcie programu i jego
realizacja są uzasadnione.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy projekt programu został przedstawiony do zaopiniowania właściwemu
powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, działającej na obszarze gminy oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na
obszarze gminy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sp. R.Rojda
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