UCHWAŁA NR XLI/237/18
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2018 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1840) Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Dobiegniew w 2018 roku
Rozdział 1.
CEL PROGRAMU
§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Rozdział 2.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dobiegniew realizują:
1) Burmistrz zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt - umowa ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Młodolinie prowadzone przez firmę Madolin Group
Sp. z o.o. z siedzibą Młodolino 1, 66-520 Dobiegniew.
2) Burmistrz poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich.
3) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez
realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Burmistrz poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu,
c) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez
realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobiegniew realizują:
1) schronisko w Młodolinie prowadzone przez firmę Madolin Group Sp. z o.o. z siedzibą Młodolino
1, 66-520 Dobiegniew na podstawie zawartej umowy w tym zakresie,
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez
realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, które posiadają
przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni
sprzęt; odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do schroniska,
po wcześniejszym uzgodnieniu z tym organem.
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§ 6. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:
1) schronisko w Młodolinie prowadzone przez firmę Madolin Group Sp. z o.o. z siedzibą Młodolino
1, 66-520 Dobiegniew poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do
wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez
realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, obejmujących
zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy
Dobiegniew,
3) Burmistrz poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania
zabiegów sterylizacji i kastracji.
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko w Młodolinie prowadzone przez firmę Madolin Group Sp. z o.o. z siedzibą Młodolino
1, 66-520 Dobiegniew poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania.
2) Burmistrz poprzez promocję adopcji zwierząt z schroniska oraz prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji
zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.dobiegniew.pl
3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez
realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, poprzez
prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) Schronisko w Młodolinie prowadzone przez firmę Madolin Group Sp. z o.o. z siedzibą Młodolino
1, 66-520 Dobiegniew poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania
ślepych miotów.
2) Burmistrz poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.
§ 9. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2018 r.
wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Daniela Wardęgę, które znajduje się
w miejscowości Lubiewko 8, 66-520 Dobiegniew.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizują:
1) Schronisko w Młodolinie prowadzone przez firmę Madolin Group Sp. z o.o. z siedzibą Młodolino
1, 66-520 Dobiegniew na podstawie zawartej umowy w tym zakresie.
2) Burmistrz poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki
weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy
Dobiegniew.
Rozdział 3.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy Dobiegniew według poniższej tabeli.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/237/18
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 marca 2018 r.
PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DOBIEGNIEW W 2018 ROKU

Lp.

Nazwa zadania

Kwota brutto
na 2018 rok

1.

Zabiegi usypiania ślepych miotów oraz chorych bezdomnych
zwierząt – 100% Gmina

300,00

2.

Dokarmianie wolno żyjących kotów

600,00

3.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

4.

Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim

5.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie, kastracja i sterylizacja
bezdomnych, przysposobionych psów

4.000,00

6.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Dobiegniew w schronisku

74.800,00

7.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobiegniew
i transport do Schroniska

16.000,00
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UZASADNIENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew
w 2018 r.” jest art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U z
2017 r., poz.1840). Poniższa uchwała jest przyjmowana corocznie do dnia 31 marca. Opieka nad
zwierzętami bezdomnymi należy do zadań własnych gmin.
W związku z powyższym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew
w 2018 r.” Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 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;
Zgodnie z art. 11a ust. 7 w/w ustawy program został przedłożony do zaopiniowania
właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub
zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Koszty realizacji programu, zgodnie z art. 11a

ust. 5 ww. ustawy ponosi gmina,

a wysokość środków przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków
wskazane są w programie.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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