UCHWAŁA NR 432/XLI/14
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU
w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślesin na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia. 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2013., poz.594. ze zm.), art. 1la ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r., poz. 856) po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Koninie i kół łowieckich Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala,
co następuje:
§1

Przyjmuje się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ślesin na rok 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§3
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr 432/XLI/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 31 marca z 2014 roku w
sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślesin na rok 2014.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom należy do zadań własnych gmin, a do kompetencji Rady Gminy należy przyjęcie
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na podstawie art. 11 a ust. 1. ww. ustawy.
W celu realizacji tego ustawowego obowiązku został przygotowany program opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślesin
na rok 2014, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje on zasady opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności.
Celem Programu jest w szczególności:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy oraz poszukiwanie nowych
właścicieli dla zwierząt,
2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów,
sterylizację i kastrację psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, a także wprowadzenie
mechanizmów zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania tych zabiegów,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
4) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
właścicieli wobec zwierząt domowych.
Środki na realizację zadań wynikających
w budżecie Gminy Ślesin.

z programu zostały uwzględnione

Załącznik
do uchwały nr 432/XLI/14
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 31 marca 2014 r.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślesin na rok 2014

zapobiegania

§1
1. Uchwała ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów oraz do kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich pozbawionych opieki
właściciela przebywających na terenie Gminy.
2. Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy oraz poszukiwanie nowych
właścicieli dla zwierząt,
2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt przez usypianie ślepych miotów, sterylizację
i kastrację psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, a także wprowadzenie
mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania tych
zabiegów,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
§2
1.Działania związane z realizacją Programu prowadzą:
1) Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie,
2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
3) lekarze weterynarii.
2. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni stanowisko
ds. rolnictwa i ochrony nad zabytkami w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie.
§3
1.Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie- należy przez to rozumieć Gminę Ślesin,
2) schronisku- należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
położone przy ul. Gajowej,
3) przytulisku- należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące
schroniskiem,
4) kotach wolno żyjących- należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności.
§4
1. Zadania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu
Gminy realizują:
1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie- podmiot prowadzący odławianie
zwierząt,
2) Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie,

3) organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo ochroną zwierząt we współpracy
z Gminą,
4) osoby prowadzące przytuliska.
2. Zadania związane z zapewnieniem opieki kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Ślesin
w tym ich dokarmianie wykonują:
1) Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami,
2) Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie,
3) organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo ochroną zwierząt we współpracy
z Gminą.
3. Zadania związane z usypianiem ślepych miotów kotów i psów, zakłady lecznicze
dokonujące sterylizacji i kastracji wykonują;
1)
Lecznica dla zwierząt Ryszard Włazałek w Ślesinie ul. Kleczewska 40,
2)
Przychodnia Weterynaryjna PLAZA UL. Okólna 39 A, 62-510 Konin
4. Zadania związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich niehumanitarnie traktowanych
wykonuje gospodarstwo wskazane przez Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie po wcześniejszym
ustaleniu z rolnikiem.
5. Zadanie związane z zapewnieniem całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt zapewni Lecznica dla Zwierząt Ryszard Włazałek ul. Kleczewska 40 ,62561 Ślesin.
§5
1. Zadania związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych realizowane są
poprzez:
1) sterylizację i kastrację psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących,
2) usypianie ślepych miotów psów i kotów.
§6
1. Koty wolno żyjące na terenie Gminy Ślesin podlegają opiece Gminy, która zapewnia
następujące działania:
1) Gmina Ślesin zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm, urządzenia służące do
dokarmiania oraz schronienia.
2) Gmina Ślesin finansuje zabiegi, zmierzające do trwałego pozbawienia wolno żyjących
kotów zdolności płodzenia w miarę zabezpieczonych środków w budżecie gminy.
3) Zwierzę, poddane zabiegowi, o którym mowa wyżej, powinno zostać niezwłocznie po
zakończeniu okresu rekonwalescencji wypuszczone do miejsca, w którym zostało
schwytane.
4) Osoba stale i regularnie dokarmiająca koty, zwana dalej „opiekunem kotów”, może
zarejestrować się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie.
5) Zarejestrowany opiekun kotów ma prawo do zwrotu kosztów dokarmiana wolno żyjących
kotów po wcześniejszym uzgodnieniu współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy w Ślesinie.
6) Władze Gminy zachęcają opiekunów kotów do czynnej pomocy przy wyłapywaniu kotów
w celu przeprowadzenia zabiegów, o których mowa w pkt 2.

§7
Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
Usypianie ślepych miotów zapewnia podmiot w ramach umowy o sprawowanie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi. Niezwłocznie po dokonaniu uśpienia zwierzę należy przekazać
do utylizacji firmie, która ma podpisaną stosowną umowę na wywóz i utylizację zwierząt
padłych z Gminą Ślesin .
§8
1. Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zaadoptują bezdomnego psa lub kota
dofinansowanie w wysokości 20 % kosztów sterylizacji samic i kastracji samców.
2. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom zamieszkującym
na terenie Gminy Ślesin, które złożą wniosek o do finansowanie.
§9
Określa się następujące zasady uzyskiwania dofinansowania zabiegów, o których mowa
w §8:
1) Gmina zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów
sterylizacji i kastracji dofinansowywanych przez Gminę,
2) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji, zgłasza się
ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w pkt 1 oraz wypełnia
oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, o których mowa
w §8 ust. 2,
3) właściciel zwierzęcia dokonuje zapłaty 80 % kosztów zabiegu wg ceny usługi ustalonej
w umowie, o której mowa w pkt 1,
4) Gmina na podstawie dowodu księgowego wystawionego przez zakład leczniczy dla
zwierząt, do którego załączone zostało oświadczenie wskazane w pkt 2, dokonuje zapłaty
pozostałej części kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego, zgodnie z
warunkami zawartej umowy.
§ 10
1.W celu zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym, które nie zostaną przyjęte do
schroniska, Gmina zleci osobom posiadającym odpowiednie warunki prowadzenie
przytuliska.
2. Pobyt zwierząt w przytuliskach będzie trwał przez czas określony w umowie.
3. Zwierzęta przekazywane do przytuliska zostaną, na koszt Gminy, zbadane, zaszczepione
i wysterylizowane.
§ 11
1. Zapewnieniu opieki nad zwierzętami bezdomnymi służył będzie również system
adopcyjny polegający na utrzymywaniu zwierząt przez osobę fizyczną, która zgłosi chęć
odpłatnej opieki nad wyżej wymienionymi zwierzętami po zawarciu umowy na świadczenie
usługi.
2. Kandydat na opiekuna wypełni wniosek, w którym będą pytania dotyczące jego stosunku
do zwierząt oraz warunków mieszkaniowych.
3. Dopuszcza się możliwość adopcji, za odpłatnością, w formie bonu żywnościowego
przekazywanego opiekunowi przez Gminę. Kwotową wysokość bonu określa Burmistrz
Miasta i Gminy Ślesin.

4. Kontrolę warunków w jakich utrzymywane jest bezdomne zwierzę przeprowadza osoba
upoważniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. Pozytywny wynik kontroli będzie
podstawą wypłacenia wynagrodzenia.
§ 12
1. Na obszarze Gminy będzie się okresowo dokonywać wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywanie będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy lub jej
części.
§13
1.Burmistrz Miast i Gminy w Ślesinie ustala termin i obszar wyłapywania zwierząt.
2.Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie organizuje akcję wyłapywania zwierząt oraz może
w drodze umowy powierzyć wyłapywanie zwierząt podmiotowi prowadzącemu schronisko
dla zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie.
§ 14
Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie podaje do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie
na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Gminy i w prasie lokalnej, co najmniej na 21 dni
przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:
1) termin ich wyłapywania,
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
3) adres schroniska lub przytuliska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po
Wyłapywaniu – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie przy ulicy Gajowej
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
§ 15
1. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska lub przytuliska,
z którym Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie zawrze stosowne porozumienie – Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej.
2. Przed przewiezieniem do schroniska lub przytuliska wyłapane zwierzęta mogą być
przetrzymywane w miejscu ustalonym w umowie pomiędzy Gminą a podmiotem
prowadzącym wyłapywanie zwierząt lub na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości
Lubomyśle.
§ 16
Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności zwierzęcia,
pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów transportu, przetrzymywania
i leczenia zwierzęcia.
§ 17
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie prowadził będzie rejestr wyłapywanych i doprowadzonych
bezdomnych zwierząt, w którym zapisywana będzie informacja o dalszych losach zwierzęcia
(przekazanie do schroniska, pozostawienie w przytulisku, przekazanie do adopcji, nieodpłatne
przekazanie nowemu opiekunowi).

§ 18
W celu zapewnienia nowego miejsca dla zwierząt gospodarskich, które były niehumanitarnie
traktowane przez właścicieli lub którymi nie ma się kto zaopiekować Burmistrz Miasta
i Gminy Ślesin wskazuje gospodarstwo rolne i zawiera z jego właścicielem umowę
na świadczenie usługi dotyczącej przyjęcia i zaopiekowania się zwierzęciem gospodarskim.
§19
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych udziałem zwierząt
zapewni Lecznica dla Zwierząt w Ślesinie na podstawie zawartego porozumienia.
§ 20
1.Gmina, w ramach Programu, prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
których celem statutowym jest ochrona zwierząt, działania edukacyjne
w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania.
2. Działania edukacyjne prowadzone są poprzez:
1) opracowywanie i rozpowszechnianie ulotek, plakatów, spotów,
2) opracowywanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
3) propagowanie zastosowanych rozwiązań na stronie internetowej Gminy,
4) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji i imprez plenerowych, których celem jest
promowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
5) umieszczanie informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach na stronie internetowej
Gminy oraz tablicach ogłoszeniowych.
§ 21
Środki finansowe na realizację zadań Gminy w związku z przeciwdziałaniem bezdomności
zwierząt zostaną zagwarantowane w budżecie Gminy na rok 2014 w wysokości 45.000 zł.

