UCHWAŁA NR 195/XIX/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami oraz zapobiegania bazdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ślesin na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) –
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 2020 stanowiący załącznik 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.

Przewodniczący Rady
Paweł Bielicki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 195/XIX/20
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Ślesin
„Zwierzę, jako istota żywa, zdolna do odczuwania cierpienia, bólu nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."
I
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących, oraz zwierząt gospodarskich pozbawionych opieki właściciela przebywających na terenie Miasta
i Gminy Ślesin.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ślesin,
2) Schronisku- należy przez to rozumieć Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowościach:
Choszczno, ul. Komunalna 14, 73-200 Choszczno, Jędrzejewo 104, 64-700 Czarnków, Sułaszewo, 64-830
Margonin.
3) Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe, gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości, ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
4) Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności.
5) Zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
6) Programie — należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ślesin.
II. Wykonawcy programu
§ 3. 1. Działania związane z realizacją programu prowadzi stanowisko ds. rolnictwa
i ochrony zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy pomocy:
1) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
2) podmiotu udzielającego pomocy bezdomnym zwierzętom,
III. Cel i zadania programu
§ 4. 1. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Miasta i Gminy Ślesin,
2) ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych,
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku do zwierząt,
2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie zwierząt bezdomnych,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,
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5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych,
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
domowych.
IV.
Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku
§ 5. 1. Gmina Ślesin zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom przy pomocy i współpracy z Fundacją
„Zawsze Razem”, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka oraz Stowarzyszeniem WioskowoMi, które
prowadzi przytulisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Grabowa 2, 62-511 Kramsk.
2. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres 14 dni, bezpośrednio po ich przyjęciu.
3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu bezpośrednio po ich przyjęciu.
4. Zwierzęta bezdomne trafiające do Schroniska dla bezdomnych zwierząt lub do przytuliska w przypadku
nie odnalezienia właściciela, są trwale znakowane poprzez podskórne wszczepienie elektronicznych
identyfikatorów oraz wprowadzane do bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania
administracyjnego.
5. Szczegółowy sposób postępowania określa regulamin schroniska oraz przytuliska.
V. Opieka nad kotami wolno żyjącymi
§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terytorium Miasta i Gminy Ślesin, w tym ich
dokarmianie, realizowane jest przy współpracy z\organizacjami społecznymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.
2. Opieka obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie, odrobaczanie i zwalczanie pasożytów zewnętrznych u kotów przebywających poza
schroniskiem, w okresie jesienno-zimowo-wiosennym we współdziałaniu
z organizacjami społecznymi, opiekującymi się wolno żyjącymi kotami, karmą oraz innymi środkami
zakupionymi przez Gminę Ślesin,
2) finansowanie kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących,
3) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w schronisku lub w przytulisku.
VI.
Odławianie zwierząt bezdomnych
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terytorium Miasta i Gminy Ślesin prowadzi
się przy pomocy Fundacji „ Zawsze Razem” prowadzącej Schroniska dla bezpańskich zwierząt: ul. Komunalna
14, 73-200 Choszczno, Jędrzejewo 104, 64-700 Czarnków, Sułaszewo 64-830 Margonin oraz Stowarzyszenie
WioskowoMi, Grabowe 2, 62-511 Kramsk.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.
3. Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazuje się pod opiekę tymczasową Stowarzyszenia
WioskowoMi, następnie do jednego z ww. Schronisk a zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę
gospodarstwa rolnego wskazanego w § 11 niniejszego Programu.
4. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, po okresie
2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie
przepisami prawa.
VII.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
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§ 8. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do
Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, w przypadku
nie znalezienia ich właściciela, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji z wyjątkiem zwierząt,
których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie w/w zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii, pod którego opieką
znajdują się zwierzęta.
VIII. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych
§ 9. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się w następujący sposób:
1) zamieszczanie na stronie internetowej aktualnych informacji dotyczących zwierząt przebywających
w schronisku, przeznaczonych do adopcji wraz ze zdjęciami;
2) promocje adopcji zwierząt odbywają się poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych oraz
na stronie internetowej Gminy Ślesin, a także organizowanie akcji adopcyjnych.
IX. Usypianie ślepych miotów
§ 10. 1 Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usypianie ślepych miotów zapewnia podmiot sprawujący opiekę nad zwierzętami bezdomnymi - Gabinet
Weterynaryjny w Ślesinie z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 40
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem oraz
Stowarzyszeniem WioskowoMi w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
4. Niezwłocznie po dokonaniu uśpienia zwierzę należy przekazać do utylizacji firmie, która zajmuje się
wywozem i utylizacją zwierząt padłych ( Zbiornica Kat. I i II, Dawid Krygier, ul. Sportowa 36, 88-230
Piotrków Kujawski ).
X. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 11. 1 Gospodarstwo rolne położone w miejscowości Grabowe 2, 62-511 Kramsk przyjmuje
i zapewnia opiekę bezdomnym i przebywającym w złych warunkach zwierzętom gospodarskim z terenu Miasta
i Gminy Ślesin.
XI. Zapewnienie całodobowej
z udziałem zwierząt

opieki

weterynaryjnej

w przypadkach

zdarzeń

drogowych

§ 12. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia
Gabinet Weterynaryjny w Ślesinie z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 40, 62-561 Ślesin.
XII. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
§ 13. Gmina, w ramach Programu podejmuje działania propagujące właściwe obchodzenie się ze
zwierzętami, zmierzające do zmniejszenia liczby zwierząt bezdomnych oraz do zwiększenia liczby adopcji
poprzez :

᠆ współpracę z mediami,
᠆ zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej,
᠆ współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wymiany informacji i doświadczeń,
sporządzania diagnozy problemów i potrzeb oraz wypracowywania nowych rozwiązań z problemem
bezdomnych zwierząt.
XIII. Finansowanie programu
§ 14. Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach niniejszego programu w kwocie
90.000 zł zostały zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Ślesin i wydatkowane będą zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 195/XIX/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami oraz zapobiegania bazdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ślesin na rok 2020

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2020 r., poz. 638)
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gmin, a do kompetencji
Rady Gminy należy przyjęcie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
W celu realizacji tego ustawowego obowiązku został przygotowany Program zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślesin na rok 2020, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania 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 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.
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