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UCHWAŁA NR VI/54/19
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2019 r. 506) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2019 r. w brzmieniu zgodnym z treścią niniejszej uchwały, zwany dalej
„Programem”.
2. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską we Wschowie uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2019 r.”,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1840 ze zm.) o ochronie zwierząt.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt uchwalany jest
w celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywania.
2. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
3. Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy Wschowa – Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa;
2) Miejskie Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie, ul. Żukowicka 1A, 67-200 Głogów;
3) Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa;
4) Gospodarstwo prowadzone przez Pana Tadeusza Brzechwę, z siedzibą: Konradowo 101, 67-400 Wschowa;
5) Adam Trzmiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Zdrowia Zwierząt "MUTLIVET"
Przychodnia Weterynaryjna Lek. Wet. Adam Trzmiel z siedzibą: Nowa Wieś 42, 67-400 Wschowa.
Rozdział 2.
CEL PROGRAMU
4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
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Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
5. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana również poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych,
tj. takich, które uciekły, zbłądziły lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub
innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. Wyłapywanie zwierząt odbywa się na
podstawie zgłoszenia.
6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wschowa realizują:
1) Miejskie Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie, ul. Żukowicka 1a, 67-200 Głogów;
2) Spółka Komunalna Wschowa, Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa poprzez wyłapywanie
oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Punktu przetrzymywania, usytuowanego
w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 24A, na podstawie
zawartej umowy;
3) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce
dla zwierząt gospodarskich;
7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale przedstawiciela Urzędu;
c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w przypadku istniejącej potrzeby podjęcia
ich leczenia (wydawanie zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów leczenia z budżetu gminy);
8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wschowa realizuje:
1) Spółka Komunalna Wschowa, Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa na podstawie zawartej
umowy w tym zakresie;
9. Transport zwierząt odbywał się będzie zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.).
10. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Program zakłada realizację następujących zadań:
1) Sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku. Program zapobiegający
bezdomności zwierząt traktuje sprawy bezdomnych zwierząt w szerszym aspekcie i ma na celu
m.in. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Można to osiągnąć dzięki sterylizacji albo kastracji
bezdomnych zwierząt. Powinno to ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt.
2) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
11. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Miejskie Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie ul. Żukowicka 1a, 67-200 Głogów.
2) Spółka Komunalna Wschowa, Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa poprzez prowadzenie
działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt
osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
3) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz z Punktu
przetrzymywania, a także poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Wschowa oraz na stronie internetowej www.wschowa.pl,
12. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt;
2) Spółka Komunalna Wschowa, Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa poprzez dokonywanie
przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów na podstawie zawartej umowy w tym
zakresie;
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13. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2019 r. wskazuje się
gospodarstwo rolne prowadzone przez Tadeusza Brzechwę, z siedzibą w Konradowie 101, 67-400 Wschowa,
z którym została zawarta stosowna umowa.
14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje:
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa w wyniku zapytania ofertowego zlecił zapewnienie dyżuru lekarza
weterynarii na podstawie zawartej umowy w tym zakresie z Adamem Trzmielem prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą Centrum Zdrowia Zwierząt "MUTLIVET" Przychodnia Weterynaryjna Lek. Wet.
Adam Trzmiel z siedzibą: Nowa Wieś 42, 67-400 Wschowa.
Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Wschowa na 2019 r. w kwocie łącznej 91 000,00 zł, w tym na:
1) wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Punktu przetrzymywania, w tym
zabiegi weterynaryjne, usypianie ślepych miotów – kwota 60 000,00 zł;
2) przetrzymywanie zwierząt w schronisku, kwota 12 000,00 zł;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
kwota 5 000,00 zł;
4) utylizację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, kwota 3 000,00 zł;
5) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, kwota 1 000,00 zł;
6) zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
kwota 500,00 zł – gotowość przyjęcia zwierząt, 2 500,00 zł – koszty przetrzymywania i żywienia zwierząt;
7) Rezerwa, zabezpieczanie na wypadek większych potrzeb, kwota 7 000,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Hanna Knaflewska-Walkowiak

