
 

 

UCHWAŁA NR XLV/382/2018  

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1840) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje: 

§ 1.  Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta i gminy Wronki na rok 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

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

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Śniegowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 kwietnia 2018 r.

Poz. 3149



Załącznik do Uchwały Nr XLV/382/2018 

Rady Miasta i Gminy Wronki 

z dnia 29 marca 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta i gminy Wronki na rok 2018 

WPROWADZENIE 

Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub 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 (art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem, którego głównymi przyczynami są m.in. niekontrolowane 

rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, 

panujące mody na dane rasy zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania 

bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Wronki uchwały w sprawie „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki”, 

zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. 

Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych oraz gospodarskich. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Wronki przy ul Ratuszowej 5, jednostkę 

organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wykonuje zadania; 

2) Referacie Ochrony Środowiska należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy 

Wronki; 

3) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko mieszczące się w Parku Edukacji Przyrodniczej 

w Przyborówku, prowadzone przez Fundację „Radość Psiaka”, z którą Gmina Wronki ma podpisaną 

umowę na przyjmowanie i opiekę nad bezdomnymi psami; 

4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską Wronek, która jest komórką organizacyjną 

Urzędu Miasta i Gminy Wronki; 

5) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza; 

6) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki w 2018 roku. 

§ 2. 1.  Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, za pośrednictwem Referatu 

Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wronki. 

2.  Realizatorami Programu są: 

1) Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska – stanowiska ds. 

ochrony środowiska; 

2) Schronisko mieszczące się w Parku Edukacji Przyrodniczej w Przyborówku; 

3) Straż Miejska Wronek; 

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem 

Miasta i Gminy Wronki. 
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Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wronki oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Główne zadania Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wronki; 

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt umieszczonych 

w schronisku, w szczególności psów i kotów; 

3) realizacja planu dofinansowania sterylizacji i kastracji zwierząt domowych na terenie Gminy Wronki; 

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) odławianie bezdomnych zwierząt; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

8) edukacja mieszkańców Gminy Wronki w zakresie opieki nad zwierzętami 

Rozdział 3. 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów, realizuje: 

1) Schronisko - poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych 

do Schroniska. 

2) Straż Miejska – poprzez realizację planu dofinansowania kastracji i sterylizacji zwierząt domowych na 

terenie Gminy Wronki. 

Rozdział 4. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Wronki realizują: 

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez Straż Miejską. 

2) Straż Miejska – poprzez wskazywanie miejsca dla zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie 

rolnym, którym na terenie Gminy Wronki jest gospodarstwo Krzysztofa Szulca mieszczące się w Stróżkach 

7. 

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) Straż Miejska poprzez zakup i wydawanie karmy dla bezdomnych kotów, oraz poprzez poszukiwanie 

i rejestrowanie społecznych opiekunów (karmicieli) kotów wolno żyjących. 

2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno 

żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 7. 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) Straż Miejska promując adopcję zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej 

miasta i gminy Wronki – www.wronki.pl 

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 
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§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Wronki realizują: 

1) Organizacje pozarządowe lub przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy posiadają 

wymagane zezwolenia w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych. Odłowione zwierzęta muszą być 

przekazywane do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu ze Strażą Miejską. 

2) Straż Miejska poprzez prowadzenie ewidencji odłowionych zwierząt domowych oraz przewożenie ich do 

Schroniska. W przypadku zwierząt rannych również przez przewożenie zwierząt do zakładu leczniczego, 

z którym umowę podpisała Gmina Wronki. 

3) Straż Miejska, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub życia zwierząt. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje Referat Ochrony Środowiska poprzez zawarcie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt 

w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu miasta 

i gminy Wronki. Zakładem, z którym Gmina Wronki podpisała umowę na całodobową opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych jest Gabinet Weterynaryjny „PULS” Michała 

Wojciechowskiego, mieszczący się przy ul. Zwycięzców 9, we Wronkach. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt 

realizuje Referat Ochrony Środowiska poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym „PULS” 

Michała Wojciechowskiego, ul. Zwycięzców 9, 64 – 510 Wronki. 

Rozdział 5. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 11. Urząd Miasta i Gminy Wronki prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania 

edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania a także adopcji zwierząt bezdomnych, poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej 

gminy (www.wronki.pl), tablicach informacyjnych na terenie miasta Wronki oraz sołeckich tablicach 

informacyjnych. 

Rozdział 6. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzić będą z budżetu Gminy 

Wronki, zgodnie z poniższą tabelą w wysokości nie mniejszej niż 66 000 zł oraz środków własnych organizacji 

pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujących z Urzędem Miasta 

i Gminy Wronki. 

Finansowanie z budżetu Gminy Wronki zadań programowych z rozbiciem na zadania szczegółowe. 

LP. ZADANIA 
ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

KOSZTY 

REALIZACJI 

ZADANIA 

(ZŁ/ROK) 

1 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

Budżet Gminy 

66 000 

a 
zapewnienie opieki bezpańskim psom z terenu Gminy 

Wronki 40 000 

b 
dokarmianie bezpańskich zwierząt w tym kotów wolno 

żyjących 3 000 

c 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 3 000 

d 
realizacja planu kastracji i sterylizacji zwierząt 

domowych z terenu Gminy Wronki 20 000 
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