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UCHWAŁA NR 0007.29.2019
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2019 roku
Na podstawie art. 11a ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019
poz. 122) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Kargowa w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Pokorski
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Załącznik
do uchwały Nr 0007.29.2019
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 11 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Kargowa w 2019 roku
WPROWADZENIE
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów, kotów i kotów wolno żyjących
oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych
zwierząt jest największa w całym kraju, również w gminie Kargowa.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) panujące mody na dane rasy zwierząt,
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kargowej;
2) Schronisku - należy przez to rozumieć konsorcjum, w skład którego wchodzą:
Zenon Jażdżewski prowadzący działalność gospodarczą ,,VET-ZOO Serwis lek. wet. Zenon
Jażdżewski’’ z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 62, 62-980 Trzcianka,
Grzegorz Smykalla prowadzący działalność gospodarczą „Deliborn.eu” z siedzibą przy ul. Palucha 4,
60-409 Poznań,
Fundacja Zawsze Razem, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, które to konsorcjum reprezentuje
Zenon Jażdżewski – Lider Konsorcjum;
3) Gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć Gospodarstwo Rolne w Kargowej ul. Dolna 32,
66-120 Kargowa;
4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019
poz. 122);
5) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2019 roku.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku;
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2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 3. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację realizuje Schronisko
poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska,
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, w szczególności
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek oraz przez osoby, które zdecydują się na adopcję zwierzęcia przed
odłowieniem i umieszczeniem w Schronisku na zasadach określonych w § 6 pkt 2 lit. d.
Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kargowa realizują:
1) w stosunku do zwierząt domowych – Schronisko na podstawie umowy zawartej z Gminą Kargowa, poprzez
przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska, w szczególności przez pracowników
Schroniska lub przez pracowników Urzędu Miejskiego, Policję oraz mieszkańców;
2) w stosunku do zwierząt gospodarskich - Gospodarstwo rolne, poprzez udostępnienie wolnych pomieszczeń,
gdzie zapewni się właściwą opiekę i miejsce dla zwierząt gospodarskich odebranych dotychczasowym
właścicielom na mocy decyzji Burmistrza Kargowej o tymczasowym odebraniu zwierzęcia.
§ 5. 1. Koty wolno żyjące, tj. koty urodzone lub żyjące na wolności w stanie dzikim w otoczeniu człowieka
nie podlegają wyłapywaniu i umieszczaniu w Schronisku dla zwierząt.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje Gmina Kargowa poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy
dobrowolnie i nieodpłatnie sprawować będą opiekę nad nimi w ramach środków budżetowych
przeznaczonych na ten cel;
2) wydawanie opiekunom społecznym, o których mowa pkt. 1, zleceń na leczenie zwierząt w lecznicy
weterynaryjnej w ramach środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;
3) sterylizację i kastrację na podstawie wydawanych opiekunom społecznym, o których mowa pkt. 1, zleceń
dla Lecznicy dla Zwierząt, adres: ul. Krańcowa 1, 66-100 Sulechów w ramach środków budżetowych
przeznaczonych na ten cel;
4) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
5) organizacje społeczne prowadzące działalność na terenie Gminy Kargowa, których statutowym celem jest
opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania;
2) Gmina Kargowa poprzez:
a) promocję adopcji zwierząt ze Schroniska;
b) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli, między innymi umieszczanie
ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej Gminy Kargowa;
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c) udzielenie pomocy osobom, które zdecydują się na adopcję bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy
Kargowa przed jego odłowieniem i umieszczeniem w Schronisku, poprzez przekazanie karmy dla
zwierzęcia o wartości nieprzekraczającej 50,00 zł;
d) zlecanie niezbędnego leczenia umożliwiającego adopcję oraz zabiegów sterylizacji albo kastracji, a także
zabiegów w postaci szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczenia i odpchlenia wykonywanych na
koszt Gminy Kargowa które realizuje poprzez zlecenie Władysławowi Szymańskiemu prowadzącemu
działalność pod nazwą Lecznica dla Zwierząt, adres: ul. Krańcowa 1, 66-100 Sulechów przy czym
powyższe zabiegi, wykonywane będą jednorazowo przed przekazaniem zwierzęcia do adopcji, które
nie zostało odłowione i umieszczone w Schronisku.
§ 7. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Kargowa, odławiane będą w sposób stały przez Schronisko na
podstawie umowy zawartej przez Gminę Kargowa na wyłapywanie, transport i bezpośrednie umieszczenie
zwierząt w Schronisku.
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt Gmina Kargowa realizuje poprzez współpracę z Władysławem Szymańskim prowadzącym
działalność pod nazwą Lecznica dla Zwierząt, adres: ul. Krańcowa 1, 66-100 Sulechów, który wykonuje usługi
polegające na udzieleniu pomocy weterynaryjnej zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych.
§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest wyłącznie przez lekarza weterynarii, który uprawniony
jest do zakwalifikowania zwierząt przeznaczonych do uśpienia, jako tzw. ślepy miot.
2. Usypianie ślepych miotów zwierząt Gmina Kargowa realizuje w oparciu o umowę zawartą ze
Schroniskiem poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 10. 1. W budżecie Gminy Kargowa na rok 2019 na realizację zadań wynikających z Programu
zaplanowano kwotę w wysokości 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) w tym:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku, ich odławianie, zabiegi lecznicze
przeprowadzane w Schronisku – kwota w wysokości 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy
złotych 00/100)
2) zakup karmy 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
3) usługi weterynaryjne, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, usypiania ślepych miotów – kwota w wysokości
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – w kwocie 1 000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych 00/100).
2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu będą wydatkowane poprzez:
1) zawieranie umów lub wydawanie zleceń na świadczenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz
§ 6 załącznika do Zarządzenia Nr 120.15.2014 Burmistrza Kargowej z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie
wprowadzania regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości kwoty 30000 euro;
2) zlecanie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.)

