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Poz. 700
UCHWAŁA NR XVIII/120/16
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2016r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j Dz. U.
z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2013r., poz. 856 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na trenie Gminy Sulęcin w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Szczepański
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Załącznik
do uchwały Nr XVIII/120/16
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 23 marca 2016r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2016 roku
Rozdział 1.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi
na terenie Gminy Sulęcin.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację, kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów;
2) usypianie ślepych miotów;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Sulęcin w schronisku;
4) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) odławianie bezdomnych zwierząt;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 2.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:
1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w tym zagubionych, wałęsających się, pozostających bez właściciela, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu adopcji, lub do czasu odnalezienia właściciela.
2. zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy oraz zwierzętom, które utraciły właściciela.
3. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku, z którymi
Gmina ma podpisaną umowę, zapewnienie bezterminowej opieki do czasu adopcji, wyłapanym i przekazanym
do schroniska zwierzętom.
§ 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:
1. wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku, przed przekazaniem ich nowym właścicielom.
2. współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości
poprzez wyłapywanie w celu poddania ich zabiegowi sterylizacji i kastracji wykonywanych przez podmiot
z którym Gmina ma zawartą umowę i wypuszczenie ich na wolność w miejscu złapania.
§ 4. Realizację działań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzić będzie:
1. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska poprzez skierowanie zwierząt
do gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.
2. Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska na podstawie
umowy zawartej z Gminą.
3. Firma adopcyjna, która prowadzi adopcję bezdomnych zwierząt na podstawie umowy zawartej z Gminą.
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Rozdział 3.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI
§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
2) wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla
zwierząt;
3) wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji, kastracji
i usypiania ślepych miotów w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina Sulęcin podpisała umowę;
4) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale przedstawiciela Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
Rozdział 4.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 6. 1. Odławianie ma charakter stały i podlegać mu będą zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
2. Pracownicy Urzędu podejmują decyzję o odłowieniu zwierzęcia.
3. Odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami do czasu ich przewiezienia do schroniska, realizować
będzie Urząd za pośrednictwem firmy „RACKER” Hotel dla Zwierząt Ewelina Kaczmarek, Brzozowiec
ul. Polna 26a, 66-446 Deszczno.
4. Mieszkańcy gminy zostaną poinformowani o odławianych zwierzętach bezpańskich obwieszczeniem
Burmistrza na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy oraz na stronie internetowej urzędu www.sulecin.pl
Rozdział 5.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POPRZEZ OBLIGATORYJNĄ STERYLIZACJĘ ALBO KASTRACJĘ ZWIERZĄT W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
§ 7. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację realizują podmioty wyłonione na podstawie przepisów prawo zamówień publicznych:
1) Schronisko VET-ZOO Serwis ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan ich zdrowia lub wiek;
2) Lekarze weterynarii: E. Cychowska „Gabinet Weterynaryjny” ul. Okopowa 7e Sulęcin, K. Chudziński
Przychodnia dla Zwierząt, ul. Wiejska 11 Sulęcin.
2. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wydają opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowania na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina Sulęcin podpisała umowę.
§ 8. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt przebywających na terenie
Gminy Sulęcin.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 100% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na
podstawie wystawionego rachunku.
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Rozdział 6.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 9. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów bezpańskich lub kotów.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia
dla nich właścicieli;
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 1 przeprowadzają wyłącznie lekarze weterynarii:
E. Cychowska „Gabinet Weterynaryjny” ul. Okopowa 7e Sulęcin, K. Chudziński Przychodnia dla Zwierząt,
ul. Wiejska 11 Sulęcin, z którymi Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi w tym zakresie;
3) Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie
z warunkami określonymi w umowie.
Rozdział 7.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 10. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej urzędu
www.sulecin.pl;
2) Firma „RACKER” Hotel dla Zwierząt Ewelina Kaczmarek, Brzozowiec ul. Polna 26a, 66-446 Deszczno
na podstawie zawartej umowy z Gminą;
3) Schronisko - VET-ZOO SERWIS z Trzcianki, na podstawie zawartej umowy z Gminą.
Rozdział 8.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO
§ 11. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2016r. wskazuje się gospodarstwo rolne
w Sulęcinie, ul. Podgórna 13.
Rozdział 9.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Lecznica dla zwierząt- Kazimierz Chudziński, Sulęcin ul. Wiejska 11, na podstawie zawartej
umowy z Gminą w tym zakresie.
Rozdział 10.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2016 roku zabezpieczone są w budżecie
Gminy Sulęcin w wysokości 30.000 zł na zadnia:
1. prowadzenie akcji sterylizacji, kastracji, usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych – 5.000 zł.
2. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sulęcin, przeprowadzanie adopcji i przekazywanie
do schroniska – 21.000 zł.
3. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
bezdomnych – 1.000 zł.
4. zbiórka i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 1.000 zł.
5. zakup karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących – 1.000 zł.
6. zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim – 1.000 zł.
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§ 14. Środki i finansowanie wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, oraz dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164 ze zm.).

