Projekt
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007.29.2018
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na 2018r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r.,
poz. 994 ze zm.) i art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017r., poz. 1840 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy i Miasta Tuliszków na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Tomasz Maćkowski

Id: EF77CD49-24BB-417F-9E47-BBC628CB1586. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr 0007.29.2018
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Tuliszków w roku 2018
Rozdział 1
CELE I ZADANIA PROGRAMU
§ 1. 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Tuliszków zwanym dalej „Programem”.
2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym oraz wolno żyjącym
kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Tuliszków.
3. Zadania Programu:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym poprzez umieszczanie ich w schronisku
oraz sterylizację albo kastrację;
2) odławianie z terenu Gminy i Miasta Tuliszków bezdomnych zwierząt;
3) usypianie ślepych miotów;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt w nim przebywających;
5) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na wypadek następstw zdarzeń
drogowych;
6) zapewnienie schronienia zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym położonym
w miejscowości Wymysłów 36, 62-740 Tuliszków
7) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
8) nieodpłatne, jednorazowe przekazanie w zamian za adopcję karmy w ilości 50 kg, dla każdego
zaadoptowanego psa
4. Realizacja zadań o których mowa w § 1 ust 3 pkt 1-5 zostaje powierzone schronisku dla zwierząt
„FUNNY PETS” z siedzibą w Czartkach 49b, 98-200 Sieradz, na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Gminą i Miastem Tuliszków a schroniskiem.
Rozdział 2
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I ZAPEWNIENIE IM MIEJSCA
W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
§ 2. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy i miasta ma charakter stały i będzie
odbywało się w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych
bez opieki zwierząt, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
2. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Tuliszków zajmuje się schronisko,
z którym współpracuje gmina.
3. Zgłoszenie o zwierzęciu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest bezdomne, przyjmuje
pracownik Urzędu Gminy i Miasta, który podejmuje działania zmierzające w pierwszej kolejności do
ustalenia jego właściciela bądź opiekuna.
4. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna, o którym mowa w ust.3 podejmowane są
działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia bezdomnego i umieszczenia go w schronisku.
5. Zwierzęta bezdomne odławiane są przez uprawniony podmiot, o którym mowa w § 1 ust.4, na
podstawie umowy zawartej z gminą na przeprowadzanie odławiania zwierząt bezdomnych
i umieszczanie ich w schronisku.
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6. Odłowione zwierzęta są niezwłocznie przewożone i umieszczane w schronisku, które zapewnia
właściwe warunki bytowania zwierząt, zgodne z ich podstawowymi potrzebami:
1) dostęp do odpowiedniego pożywienia i świeżej wody;
2) ochronę przed warunkami atmosferycznymi;
3) należytą opiekę weterynaryjną.
§ 3. Organy gminy sprawują nadzór nad działalnością schroniska, bacząc, aby wykonywanie
zadań, o których mowa w § 1 ust.3, pkt 1-3 i 5, odbywało się zgodnie z wymogami humanitarnej
ochrony zwierząt.
W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, organy gminy niezwłocznie
zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.
Rozdział 3
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI
§ 4.1. Koty wolno żyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych są elementem
ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie
są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być
umieszczane w schroniskach, lecz wypuszczane na swobodę po wykonaniu kastracji/sterylizacji.
Wypuszczanie na swobodę powinno nastąpić w pobliżu miejsca dotychczasowego bytowania
zwierzęcia. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości
pożywienia, powinny być dokarmiane.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy
i Miasta poprzez:
1) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących;
2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące;
3) zakup i wystawianie karmy i wody w miejscach ich bytowania przez wolontariuszy,
dokarmianie kotów wolnożyjących będzie odbywało się na koszt gminy.
Rozdział 4
ADOPCJE ZWIERZĄT
§ 5. 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. sołtysi z terenu GiM Tuliszków poprzez bezpośrednie poszukiwanie nowych właścicieli;
3. promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez umieszczanie informacji na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków oraz na stronie internetowej www.tuliszkow.pl
Rozdział 5
OPIEKA WETERYNARYJNA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
§ 6.1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym
w skutek zdarzeń drogowych realizowane będzie przez gminę poprzez zlecenie tego zadania
lekarzowi weterynarii, dr Piotrowi Kwiecińskiemu prowadzącemu gabinet weterynaryjny VET –
LAB Brudzew, 62-720 Brudzew ul. Turkowska 58c, z którym gmina posiada odrębną umowę.
Rozdział 6
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
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§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust.2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt
z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizowane będzie przez schronisko, o którym mowa w § 1 ust. 4,
niniejszego załącznika.
Rozdział 7
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 8. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację psów i kotów, realizuje
schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji zwierząt przyjętych
do schroniska, zgodnie z art. 11a ust.2 pkt 4 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku.
Rozdział 8
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 9. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone
w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2018 rok w kwocie 90 000,00 zł i będą wydatkowane na
pokrycie kosztów:
1) odławiania bezdomnych zwierząt i przewóz ich do schroniska;
2) zapewnienia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku;
3) usług weterynaryjnych objętych Programem;
4) zakupu karmy w zamian za adopcję bezdomnego psa;
5) zakupu karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr 0007.29.2018
Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017r.
poz. 1840 ze zm.), zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gmin. Rada Gminy wypełniając ten obowiązek określa w drodze uchwały corocznie do dnia
31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (zwany
Programem). Projekt Programu przygotowanego przez Burmistrza został, zgodnie z art. 11 ust.7 cytowanej
ustawy, przekazany do zaopiniowania:
- Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Turku
- Kołu Łowieckiemu: „Sokół” nr 15 w Tuliszkowie,
- Kołu Łowieckiemu „Sokół” nr 26 w Dobrej,
- Kołu Łowieckiemu „Leśnik” w Turku
ww. podmioty zajęły stanowisko w kwestii przedstawionego projektu Programu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione.
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 marca 2018r. Wojewoda Wielkopolski unieważnił uchwałę nr
0007.3.2018 z dn. 13.02.2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018r. Uwzględniając uwagi Wojewody, opracowano nowy projekt
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
i Miasta Tuliszków na 2018 rok
i ponownie przesłano do zaopiniowania:
- Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Turku
- Kołu Łowieckiemu: „Sokół” nr 15 w Tuliszkowie,
- Kołu Łowieckiemu „Sokół” nr 26 w Dobrej,
- Kołu Łowieckiemu „Leśnik” w Turku,
- Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, Słodków 29a 62-700 Turek.
Powiatowy Lekarz Weterynarii pismem z dnia 27 kwietnia 2018r. zaopiniował pozytywnie przedstawiony
program, natomiast pozostałe podmioty nie wydały opinii w terminie 21 dni, co uznaje się za akceptację
przesłanego Programu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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