
 

 

UCHWAŁA NR 363/XXXII/2018 

RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wieleń w 2018 roku 

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

poz. 1875, poz. 2232, z 2018r., poz. 130) i art. 11a ust. 1 i 2 oraz ust. 3a, w związku z art. 11 ust. 3 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1840) po zaopiniowaniu przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie,  organizacje społeczne działające na obszarze gminy, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających 

na terenie gminy, Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Wieleń na 2018 rok, jak  w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Mirosław Myszkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 3305



Załącznik do Uchwały Nr 363/XXXII/2018 

Rady Miejskiej w Wieleniu 

z dnia 28 marca 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wieleń w 2018 roku 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wieleń określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wieleń. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozmieć gminę Wieleń; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć – Schronisko w Jędrzejewie prowadzone przez VET-ZOO SERWIS, 

ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka; 

3) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim). 

§ 2. Realizatorami Programu są: 

1) Burmistrz Wielenia za pośrednictwem pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu ds. ochrony 

środowiska; 

2) sołtysi z poszczególnych sołectw oraz przewodniczący rad osiedlowych z terenu Gminy; 

3) schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie; 

4) organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy. 

Rozdział 2. 

Cele programu 

§ 3. Głównymi celami Programu są:  

1) opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym wolno żyjącymi kotami; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

5) edukacja mieszkańców gminy Wieleń w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz opieki nad 

nimi. 

Rozdział 3. 

Realizacja założonych celów 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1) zbieranie z terenu gminy Wieleń bezdomnych, wałęsających się i pozostających bez opieki zwierząt; 

2) zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym 

zwierzętom zebranym z terenu Gminy - schronisko w Jędrzejewie prowadzone przez VET-ZOO SERWIS 

ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. 

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

1) zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom należy do obowiązków Gminy; 

2) dokarmianiem kotów wolno żyjących zajmują się sołtysi z poszczególnych sołectw oraz przewodniczący 

rad osiedlowych, położonych na terenie Gminy  lub zgłaszający się do nich opiekunowie kotów wolno 

żyjących; 
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3) koszty dokarmiania kotów wolno żyjących ponosi Gmina. 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie w miarę potrzeb, przez Schronisko na 

podstawie umowy zawartej z Gminą. 

2. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o ochronie zwierząt. 

3. Koszty odławiania zwierząt bezdomnych, ich przewożenia i umieszczania w Schronisku dla bezdomnych 

zwierząt ponosi w całości Gmina.  

§ 7. 1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod opieką Gminy; 

2) usypianie ślepych miotów; 

3) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji, na 

poniższych zasadach: 

a) sterylizacja lub kastracja zostanie sfinansowana w ilości jednego kota przypadającego na jedno 

gospodarstwo domowe, 

b) pokrycie kosztów sterylizacji lub kastracji kotów przysługuje wyłącznie stałym mieszkańcom gminy 

Wieleń. 

2. Wszystkie zabiegi związane z kastracją, sterylizacją i usypianiem ślepych miotów zwierząt bezdomnych 

na koszt Gminy wykonywać będzie uprawniony podmiot do wykonywania ww. zabiegów. 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

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) Gminę – poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt 

na stronie internetowej oraz w lokalnej prasie, prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu 

podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków ciążących na osobach utrzymujących 

lub hodujących zwierzęta. 

§ 9. Wskazuje się Gospodarstwo rolne, położone w miejscowości Nowe Dwory nr 17, gmina Wieleń, 

spełniające odpowiednie warunki sanitarno-bytowe, określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1855 ze zm.), w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

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

zwierząt, odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a Schroniskiem. Koszty całodobowej 

opieki weterynaryjnej pokrywa Gmina. 

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy 

Wieleń w 2018r. w wysokości 170.500,00 zł i wydatkowane będą zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz zawartymi umowami cywilnoprawnymi, tj.: 

–    170.000,00 zł - usługi związane z prowadzeniem oraz utrzymywaniem zwierząt w Schronisku, w tym 

m.in.: odławianie, leczenie, usypianie ślepych miotów, przygotowanie do adopcji, eutanazja i utylizacja 

zwłok zwierzęcych; 

–    500,00 zł – zakup karmy w ramach dokarmiania wolno żyjących kotów. 
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