
 

 

UCHWAŁA NR XVII/139/2020 

RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”. 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu realizacji zadania polegającego na zapobieganiu bezdomności zwierząt i zapewnieniu opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu, określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo” na 2020 rok w brzmieniu określonym 

w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie 

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2497). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie 

(-) Piotr Jóźwik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 marca 2020 r.

Poz. 2303



Załącznik do uchwały Nr XVII/139/2020 

Rady Miejskiej w Witkowie 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo”. 

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

terenie Gminy i Miasta Witkowo” na 2020 rok określa zasady zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy i Miasta Witkowo. 

§ 2. 1. Zadanie polegające na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy i Miasta Witkowo 

miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez powierzenie tego zadania Miastu Gniezno na 

zasadach określonych w Porozumieniu międzygminnym. 

2. Wyłapywane bezdomne zwierzęta z terenu Gminy i Miasta Witkowo przekazywane są do Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 38. 

§ 3. Zadanie polegające na sprawowaniu opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy i Miasta 

Witkowo, w tym ich dokarmianie, realizowane jest poprzez: 

1) zlecanie organizacjom pozarządowym, których statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), 

2) dokarmianie kotów we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi akcję dokarmiania 

wolno żyjących kotów, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, karmą zakupioną przez 

Gminę i Miasto Witkowo, 

3) finansowanie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów oraz zapewnienie opieki rannym i chorym 

kotom we współpracy z Markiem Janickim i Michałem Jackowskim – działającym w ramach spółki 

cywilnej o nazwie Przychodnia Lekarsko – Weterynaryjna s. c. Janicki Marek, Jackowski Michał, mającej 

swoją siedzibę w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 16 lub innym zakładem wykonującym zabiegi 

weterynaryjne. 

§ 4. 1. Zadanie polegające na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Witkowo oraz ich 

transporcie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie realizowane jest na podstawie umowy 

z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo. 

2. Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Witkowo do schroniska dla 

zwierząt następuje na wezwanie telefoniczne pracownika Urzędu lub Policji, nie później niż w ciągu 2 godzin 

od zgłoszenia. Każdorazowe przyjęcie zwierzęcia do schroniska jest potwierdzane na podstawie dokumentu 

wykonania usługi. 

§ 5. Zadanie polegające na sterylizacji albo kastracji zwierząt realizowane jest w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie, z którym Gmina i Miasto Witkowo ma zawarte Porozumienie, na zasadach 

określonych w tym Porozumieniu. 

§ 6. Zadanie polegające na poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie 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 i Miasto Witkowo poprzez prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych dla mieszkańców 

o możliwości zaadoptowania zwierząt ze schroniska. Informacje takie zamieszczane są na stronie 

internetowej Urzędu, na tablicach ogłoszeń Urzędu, Zarządów Osiedli i Sołectw oraz w prasie lokalnej. 
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3) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez prowadzenie 

akcji adopcyjnych i promocyjnych, a także, którym zlecono wykonanie zadań określonych w niniejszym 

Programie. 

§ 7. Zadanie polegające na usypianiu ślepych miotów realizowane jest na podstawie umowy z Markiem 

Janickim i Michałem Jackowskim – działającym w ramach spółki cywilnej o nazwie Przychodnia Lekarsko – 

Weterynaryjna s. c. Janicki Marek, Jackowski Michał, mającej swoją siedzibę w Witkowie przy ul. Jana Pawła 

II 16, wykonującym powyższe zabiegi. 

§ 8. 1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, odebranych od ich właścicieli, wskazuje się 

gospodarstwo rolne położone w miejscowości Wiekowo 2, gm. Witkowo. 

2. Z właścicielem wskazanego gospodarstwa rolnego w pkt 1 jest zawarta stosowna umowa w tym zakresie. 

§ 9. Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest na podstawie umowy z Markiem Janickim i Michałem 

Jackowskim – działającym w ramach spółki cywilnej o nazwie Przychodnia Lekarsko – Weterynaryjna s. c. 

Janicki Marek, Jackowski Michał, mającej swoją siedzibę w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 16 lub innym 

zakładem wykonującym zadania w zakresie opieki weterynaryjnej. 

§ 10. Gmina i Miasto Witkowo w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo” prowadzi we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt 

bezdomnych ze schronisk. 

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo” zabezpieczone są 

w budżecie Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok. 

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 wynosi: 

1) 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w § 2 i § 5, 

2) 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w § 3 i § 6, 

3) 10.000,00 zł na realizację zadania określonego w § 4, 

4) 1.000,00 zł na realizację zadania określonego w § 7, 

5) 2.042,00 zł na realizację zadania określonego w § 8, 

6) 2.000,00 zł na realizację zadania określonego w § 9. 

3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie: 

1) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), 

2) zawieranie umów i zleceń z podmiotami, którym zlecono wykonanie zadania. 
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