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Poz. 576
UCHWAŁA NR XXXIX/344/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2017r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016r., poz. 446 ze zm.) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2013r., poz. 856 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Drezdenko w 2017r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 576

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/344/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 1 marca 2017r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Drezdenko w 2017r.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Drezdenko;
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Drezdenka;
3) urzędzie – należy przez to rozumieć pracowników Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Drezdenku;
4) programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2017r.”;
5) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie prowadzone
przez firmę VET-ZOO Serwis przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, z którym Gmina Drezdenko ma
podpisaną umowę na odławianie i zapewnienie opieki nad zwierzętami w schronisku;
6) gabinecie weterynaryjnym – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny s. c. T. Mohylak, M.
Mohylak, ul. Piłsudskiego 35, 66 – 530 Drezdenko, z którym Gmina Drezdenko ma podpisaną umowę;
7) opiekunach kotów wolnożyjących – należy przez to rozumieć osobę działającą społecznie, która
sprawuje opiekę nad kotami wolnożyjącymi znajdującymi się na terenie Gminy Drezdenko oraz wpisanej do
rejestru opiekunów kotów wolnożyjących w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.
§ 2. 1. Koordynatorem programu jest Burmistrz.
2. Realizatorami programu są:
1) Urząd;
2) schronisko;
3) gabinet weterynaryjny;
4) opiekunowie kotów wolnożyjących;
5) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Drezdenko.
2. Zadania priorytetowe programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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;
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
Rozdział 3.
OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych
zwierząt, oraz zwierząt które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych, realizuje:
1) Urząd poprzez zgłaszanie zwierząt do schroniska w celu odłowienia;
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Drezdenku poprzez zgłaszanie zwierząt do schroniska w celu odłowienia
poza godzinami pracy urzędu;
3) schronisko poprzez odławianie, przyjmowanie do schroniska i zapewnienie opieki, w tym całodobowej
opieki weterynaryjnej, zwierzętom zgłaszanym przez gminę oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Drezdenku.
2. Wyłapywane zostają zwierzęta bezdomne, w tym zagubione, wałęsające się, pozostające bez właściciela.
3. Odłowione zostają również zwierzęta, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych i nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela.
§ 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje:
1) Urząd poprzez prowadzenie rejestru opiekunów kotów wolnożyjących, zakup i wydawanie opiekunom
kotów wolnożyjących karmy dla kotów oraz wydawanie skierowań na leczenie kotów wolnożyjących
w gabinecie weterynaryjnym;
2) Opiekunowie kotów wolnożyjących poprzez dokarmianie kotów wolnożyjących oraz odławianie kotów
wolnożyjących celem ich leczenia w gabinecie weterynarii;
3) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, podejmujące
interwencje na rzecz kotów wolnożyjących;
4) Gabinet weterynaryjny poprzez realizowanie skierowań, o których mowa w pkt 1.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1) Urząd poprzez obwieszczenia o odłowionych z terenu gminy oraz umieszczonych w schronisku
zwierzętach. Obwieszczenia publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Drezdenku oraz zwyczajowo na tablicach ogłoszeń;
2) Schronisko poprzez prowadzenie strony internetowej, na której umieszczane są zdjęcia bezdomnych
zwierząt oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
3) Organizacje społeczne działające na rzecz zwierząt poprzez prowadzenie akcji informacyjnych.
§ 7. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich gmina wskazuje gospodarstwo rolne Kosin 11,
66 – 530 Drezdenko należące do Pana Andrzeja Bartkowiaka.
Rozdział 4.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 8. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt realizuje:
1) schronisko, z którym gmina ma zawartą umowę poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację
zwierząt w schronisku dla zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do
wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
2) Urząd poprzez wydawanie skierowań na zabiegi sterylizacji, kastracji albo usypiania ślepych miotów
kotów wolnożyjących opiekunom kotów wolnożyjących oraz organizacjom społecznym i osobom fizycznym,
co do wszystkich zwierząt bezdomnych;
3) opiekunowie kotów wolnożyjących poprzez odławianie kotów oraz dostarczanie ich do gabinetu
weterynaryjnego;
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4) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt poprzez dostarczanie ich do
gabinetu weterynaryjnego;
5) osoby fizyczne, które przygarnęły bezdomne zwierzę z terenu gminy;
6) gabinet weterynaryjny poprzez realizowanie skierowań, o których mowa w pkt 2.
§ 9. Gmina prowadzi działania edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2017 roku zabezpieczone są
w budżecie Gminy Drezdenko w wysokości 347 060,00 zł na zadania:
1) prowadzenie akcji sterylizacji, kastracji, usypiania ślepych miotów zwierząt, kotów wolnożyjących;
2) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Drezdenko;
3) transport odłowionych zwierząt do schroniska;
4) utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku;
5) sterylizacja, kastracja zwierząt w schronisku;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
bezdomnych;
8) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno
żyjących;
9) zakup karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących;
10) zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym;
11) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim;
12) prowadzenie działań edukacyjnych.
§ 11. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

