
 

 

UCHWAŁA NR XV/100/2020 

RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA 

z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wielichowo w 2020 roku 

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

z 2019 r. poz. 506) i art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122 ze zm.) Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje: 

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

na terenie Gminy Wielichowo w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Genowefa Feldgebel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 3546



Załącznik do uchwały Nr XV/100/2020 

Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Rozdział 1 

Cel i wykonawcy programu. 

§ 1. Celem niniejszego programu jest: 

1)  zapobieganie bezdomności zwierząt domowych, 

2)  zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

3)  poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 2. Program wykonany będzie przez: 

1)  Gminę Wielichowo, 

2)  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o., 

3)  schronisko dla zwierząt na podstawie podpisanej umowy z Gminą, 

4)  organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 

przeciwdziałanie bezdomności we współpracy z Gminą. 

Rozdział 2 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi 

§ 3. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom domowym schronienie poprzez umieszczenie ich 

w schronisku prowadzonym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt ,,Azorek'' ul. Konstantego 

Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki na podstawie zawartego porozumienia. 

§ 4.Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi jest realizowane przez Gminę poprzez: 

1) zachęcanie właścicieli i zarządców nieruchomości, na których przebywają wolno żyjące koty do ich 

dokarmiania, 

2)  dofinansowanie zakupu karmy dla wolno żyjących kotów społecznym opiekunom na podstawie 

podpisanych umów. 

§ 5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy prowadzone jest jako proces stały na 

zgłoszone interwencje lub okresowo, po wcześniejszym ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach na zasadach 

ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

2.  Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3.  Zabiegom tym nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od daty umieszczenia w schronisku z uwagi 

na możliwość zgłoszenia się ich właściciela. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez: 

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy, prasie lokalnej, na 

tablicach ogłoszeń, 

2)  współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 

zwierząt lub lecznicy zwierząt. 
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§ 9. Wskazuje się panią Agnieszkę Mocek zamieszkałą we wsi Dębsko przy ul. Wyzwolenia  27 w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Wykonanie zobowiązania nastąpi przez zawarcie umowy 

pomiędzy gminą a właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy dotyczy indywidualnych przypadków 

przekazania zwierząt. 

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

zwierząt nastąpi przez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii Panem Krzysztofem Matysiakiem i Panem 

Adamem Walczakiem prowadzącymi działalność pn. ,,Gabinet Weterynaryjny w Wielichowie'' przy ul. 

Łąkowej 2B/1 mającym możliwość świadczenia usług całodobowo. 

Rozdział 3  

Finansowanie programu 

§ 11. 1. Na realizację programu przeznacza się środki finansowe w budżecie Gminy Wielichowo 

w wysokości odpowiednio: 

1)  Roczne utrzymanie psów w schronisku ,,Azorek'' w Obornikach 11.900,00 zł - pomoc finansowa 

w formie dotacji, 

2)  Koszt utrzymania psów w przytulisku w Wielichowie 7.900,00 zł, 

3)  Sterylizacja psów 1.600,00 zł. 

2.  Środki finansowe zostaną wydatkowane na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi 

usługi w zakresie realizacji zadań określonych w programie. 
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