
Uchwała nr|I|9l2015
Zgr omadzenia Zw iązku G m in Re gio nu Słup e ckie go

z dniz 30 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia o,Programu opieki nad nvierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zrvierząt na tórenie gńin naleźących do Związka Gmin Regionu Słupeckiego

w roku 2015"

Na podstawie art 69 ust 3 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z2013 r. poz. 594 zpóźn. zm.) otaz rr:t, IIa ustawy z dnia 21 sierpnia I997r.

o ochronie zwierzqt (Dz. ij. z 2OI3, poz.856 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwala

co następuje:

$ 1. Przyjmuje się ,,Program opieki nad' zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
",*i",,qi 

nutlrenii gmii należących do Związku Gmin Regonu Słupeckiego w roku 2015", zwarly

dalej Progr€unem' który stanowi załącznikdo niniejszej uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza sięZarządowiZwiązku.

s 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ur.zędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Woj ewódŹwa Wielkopolskiego.



Zatącznlk do uchwały nr IU 9 l 20 1 5

ZgromadzetiaZwiązku
Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 30 marca f075 t'

PROGRAMOPIEKINADZWIERZĘTAMIBEZDoMNYMI
oRAZZAPoBIEGANIABEZDoMNOŚCIZW|BR:ZĄT

NATERENIE GMiN ŃłińząćYCH Do ZyIĄZKU GMIN REGI9NU SŁUPECKIEGo
w ROKU 201s

I. Wprowadzenie
1. ,,Program opieki tad zwieruętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierz4t,,, rwarty

w óalsĄ częsci Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Program określa Jgom" ,,,yty",i" doiyc,ącezapewnienia opieki nadzwięrzętami bezdomnymi

orazzapobiega bezdomności zwierzątpóp,,Z,okreś1enie cęlów, zadanrealizowanych w roku 2015

*1.u*uih Pro gramu wr az ze wskazaniem realizujących j e podmiotów.

3. W Programlę określono zadania, których wybór został'podyktowany zapisami art. 1la ustawy z

dniaflńrpnia t997 r. o ochronie zwićrząt(Dz. U. z2OI3 r., poz.856 ze.zmianami).

4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz'przeciwdzia\aniatezdomno ści zulierząt domowych,

u *,i","gólności psów i kotów oraz zwietząt gospodarskich.

II. Cele Programu
!. Zapewnienie opieki nad' zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnlaz]r

sierpnia 1997 r. o ochronie z:wierzql.(Dz. U. zf0|3 r.,poz.856 ze zmianami).

2. Zapobieganie bezdomnoś ct zvnerząt,
3 . Zmniej szenie populacj i bezdom ny ch zwrctząt.

IlI.Zadania w ramach Programu
W ramach Programu ZwiązekGmin Regionu Słupeckiego - właściciel schroniska dla bezdomnych

zwieruąt realizuj e następuj ąc ę zadania:
1 ) zapewnienie tezdomnym zwierzętom miej sca w schronisku,

2) opieka nad wolno iyjącymi kotami,
3 ) odławianie bezdomny ch zwterząt,
4) sterylizacja albo kastracja zwierzątw schronisku'
5 ) po szukiwanie właścicieli dla bezdomnych z-wierząt,

6) usypianie ślepych miotóq
7) zapewntenie miejsca dla bezdomnych zwierzątgospodarskich we wskazanym gospodarstwie

rolnym,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkachzdarzen drogowych zudziaŁem

zwlerząt.

IV Wykonawcy Programu
Realizację zadanw ramach Programu prowadzi: a 1
I. ZwiązekGmin Regionu Słupeckiegó-właściciel schroniskad\abęzdomnych zwierząt

znajduj4cego się *,,i. o,t,o*ó Koś.i"lne 35, który zrzesza9 gmin: miasto Słupcę, gminę-Słupca,

Zagorow,Wilczyn' Lądek, Powidz, orchowo, ostrowite, Strzałkowo zwany w dalszej części

,,Związkiem,,.
2.Schronisko dla bezdomnychzwterzątw miejscowości ostrowo Kościelne nr 35' gm. Strzałkowo,

zwane dalej,,Schroniskiem"

V. opieka nad wolno ryjącymi kotami



1. opiekę nad wolno iyjącymi kotami na teręnie 9 gmin rea|izuje Zultązek.
2. opieka nad wolno Żyjącymi kotami obejmuje:
1) w przypadku wystąpienia niesprzyjającychwarunków atmosferycznych zapewnienie
dokarmiania kotów wolno Żyjącychna terenię ich przebywania, zazgodą i w porozumieniu z
właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwieruęta przebyw ają,
2) udzielaniu pomocy lekarskiej chorym kotom,
3) sterylizację i kastrację kotów, które trafią do schroniska, w celu ograniczenia i kontroli ich
populacji,
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku.

VI. odławianie bezdomnych rwierząt
1. odławianiu podlegaj ązwierzętadomowe i gospodarskie, które uciekły, zabłqkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub irrnej osoby, pod
której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
f .Bezdomne zwierzęta na terenie gmin- członków Związkupodlegają stałemu odławianiu poptzęz

zgtoszetiaod mieszkańców gmin, Ł't&eprzyjmują urzędy gmin lub schronisko dla bezdomnych
zwierząt.
3.IJruędy po przyjęcluzgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności informują schronisko dla
b ezdomnych zvvier ząt o konie czno ś ci o dłow ienia rw ier zę cia,
4. odławianie rwierząt bezdomnych może być prowadzone Zapomocą specjalistycznego sprzętu'
który nie będzie stwarzał. zagroŻenia d|a żtyciai zdrowia wyłapanychzwierząt, atakŻe nie będzie

zadaw ał. im cierpienia'
5. Środki do ptzewozuzwierzątpowinny spełniaó warunki określone w ustawie o ochronie
zwieru4t.
6. odłowione zwierzęta domowe podlegają przewtezieniu do schroniska.
7. odłowione zwierzęta gospodarskie podlegająprzewiezieniu do gospodarstwa rolnego
w miejscowoŚci Kęty 4, na terenie gminy Stupca.
8. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następuj ącym czynnościom i zabiegom:

1 ) ocenie stanu zdrowia przez \ękarza weterynarii;
2) pomocy lekarsko - weterynaryjnej;
3) umieszczeniu w pomieszczeniu przęznaczonym na kwarantannę;
4) po opus zczeniu kwarantanny, niezbędnym szczepieniom profi laktycznym.

VII. Sterylizacja albo kastracja nvierzątw Schronisku
I. Związekrealizuje sterylizację albo kastrację zwierzątw Schronisku zgodnie z regulaminem
schroni ska dla zwierząt.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą byó prowadzone tylko przez|ekarzaweterynarii.
3. Zabiegikasiracji i sterylizacji uędą przeprowadzanewyłącznie u zwierz$' u których nie istnieją
przeciwwskazanta do wykonania tych zabiegów zu-wagi na stan zdrowia i wiek.

VIII. P o szukiw anie właŚcicieli dla bezdo m ny ch rw ierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowarLe przez Schronisko, poprzęz

przekazywarie zwierzęt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierz$,
przezraczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska (sdbz.pl).
2. Zasady adopcji bezdomnych zvmerząt zaw7etaregulamin Schroniska przyjęty uchwałą
Nr IW23|20I2 Zgromadzęnia Związku Gmin Regionu Słupeckieg o z dnia 23 kwietni af}If r,

IX. Usypianie ślepych miotów
1. Uśpieniu mogę być poddane zwieruęta. które ptzyszły na Świat w Schronisku.
2. Zabiegiusypiania ślepych miotów wykonuje \ekarzweterynarii zatrudniony w Schronisku.
3. Po uŚpieniu zwłoki ,ii",,ę""pozostawia się w Schronisku w celu przekazania ich do vty|izacji.



X. Zapewnienie miejsca dla rwierząt gospodarskich we wskazanym

gospodarstwie rolnym

1. W przypadkach znęcaniasię nad zwrcrzętami gospodarsktmibądźw wyniku zdarzei losowych

(np. śmierci lub poważnej choroby właścicie1a) ńpe*niu się opiekę zwierzętomw gospodarstwie

rolnym w miejscowości K4ty 4, na terenie gminy Słupca .

2. opiekę nad zwierzętami sprawuje właściciel gospodarstwa.

XI. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w prrypadkachzdarzefi drogowych z

udziałem
rwierząt :.l
!.Lekarzweterynarii, z którym Zwiqzekma podpisaną umowę zapewtia opiekę weterynary3ną w

przypadkach zdarzendrogowych zudzia\em zwićrząt,na terenie gminnaleiących do Związkll

Gmin Regionu Słupeckiego. : . -.:^1.: --.^+^*'.oxrinr .
Wykonawc a zobowiqzany jest do wykonania usługi pełnienia całodobowej opieki weterynaryjnej

dla bezdomnych zwier ząt uczestniczqcych w zdarueniach drogowych niezwło cznie, tj. w czasie nie

dł]riszym ńŻ 2 godziny od zgŁoszenia telefonicznego p,,", uprawnione osoby (Policję' Straz,

ZwiązekGmin Regionu Słupeckiego). 
dla hezrlomnvch z 1cych w zdarzęniach

2. Całodobowa opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt lczestruczący'cn'^: 
i:r::':::,

drogowych polega na udzieleniu pomocy rannym ź:wierzętomlv T'."j:"l 
zdarzenia lub w razie

koniecznoś ci ptzewiezienia przez Iekarza własnym transpo,t.- do zakładu Ieczniczego i udzielenia

niezbędnej pomocy na miejscu, a nastę|nie dośtarc'enia do schroniska d|azvtierząt znajdującego

się w m. ó,t,o*o i(oŚcielne 35,, gdzieuęazie kontynuowane ewentualne leczenie.

XII. Finansowanie Programu
Na realizacj ę zadanpowierzony chZwiązkowi, gminy naleiące do Związku Gmin Regionu

Słupeckiego w 201iroku w ramach stłaan człónkowskiej przeznaczą naopiekę nad bezdomnymi

zwier zętarti następuj ące kwoty :
-gmina Słupca 33.053,04 zł',
- miasto Słupca 48.333,72 zł.,
- gmina Lądek 20.22f,28 zł',
- gmina Strzałkowo 35.367,f4 zł',
. gmina orchowo 14,010,48 zł',
. gmina Zagórow 3I.35I,32 zł.,
- gmina ostrowite 18.085,56 zł
- gmina Wilczyn 22.0f4,92 zł,
- gmina Powidz ].488,96 zł'.
Łącznie 229.93] ,5fzł, słownie: dwieście dwadzieŚcia dziewięó tysięcy dziewięósettrzydzieści

siedem zŁotych 52lI00.



Uzasadnianie
do uchwaĘ nr|U9l2015

Zgr oma dzenia Zw iązku G m in Re gio nu Słup e ckie go
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nadrwierzętami bezdomnymi orazzapobiegania
. bezdomności zrvierząt naierenie gmin należących do Związka Gmin Regionu Słupeckiego

w roku 20t5"

Art. 1laustawy zdnia2l sierpnia1997rokuoochronie zwierząt(Dz.lJ.Z2013 r.nr856 zezm.)

zobowiązuje Radę Gminy do określenia corocznie w drodze uchwały do 31 marca Programu opieki

nadzwieriętami bezdomnymi orazzapobiegania bezdomnościzwierząt. Gminy naleiące do

Związku Gmin Regionu Siupeckieg o przekazały to zadanie Zgromadzeniu Zwt4zku poprzez

podjęcie przezRady Gmin uct,wat w sprawie zmiany statutu Związku, Zmtana statutu obowiązuje

odL stycznia 2015 roku.
Projeki programu zgodnie z art. 71 a ust. 7 ustawy o ochronie zwierzątprzekazl4e się do

zaopiniowania:
1 ) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii'
2) orgarizacjom społe cznym,których statutowym celem działartia jest ochrona zwlerząt,

działaj ący ch na obszarze gminy,
3) dzieizawcom lub zarządcomobwodów łowieckich, działĄących na obszar-ze gmmy.

Bior4c pod uwagę opinię lekarzaweterynarii w Koninie w uóhwale Zgromadzenia zmieniono zapis

w pki. XI dotycżący opi"t.i całodobowój weterynaryjnej' którą zgodnie z art. 11 a ust. 4 ustawy o

ochronie zwierząt zapewnia |ekarzweterynadi a nie schronisko.


