Projekt
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na 2016r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 1515, z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy i Miasta Tuliszków na 2016 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
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 22 lutego 2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy i Miasta Tuliszków w roku 2016
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, w
tym kotów wolno żyjących.
§ 1. Cele oraz wykonawcy programu:
1. Celami programu są:
1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy i Miasta Tuliszków,
2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
3) Edukacja mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
2. Wykonawcami programu są:
1) Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie,
2) Policja
i
Straż
Pożarna
oraz
Organizacje
Pożytku
Publicznego,
Stowarzyszenia
i Fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomoności
zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia,
3) Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS”, Czartki 49b, 98-200 Sieradz,
4) Opiekę weterynaryjną zapewnia Przytulisko i hotel dla zwierząt „FUNNY PETS”
zawartej z Gminą i Miastem Tuliszków umowy.

w ramach

§ 2. Realizacja założonych celów:
1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, który realizowany będzie przez Przytulisko
zwierząt „FUNNY PETS” zgodnie z podpisaną umową,

i hotel dla

2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie realizowane będzie przez współpracę ze społecznymi
opiekunami.
3) Odławianie z terenu Gminy i Miasta Tuliszków bezdomnych psów i innych zwierząt zagubionych,
wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela realizowane będzie przez Przytulisko i hotel dla
zwierząt „FUNNY PETS”, zgodnie z umową, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy i Miasta w
Tuliszkowie,
4) Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt będzie wykonywana tylko i wyłącznie wobec zwierząt
przebywających w Przytulisku i hotelu dla zwierząt „FUNNY PETS”,
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez Przytulisko
zwierząt „FUNNY PETS” w Czartkach i Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie,

i hotel dla

6) Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków,
7) Nieodpłatne, jednorazowe przekazanie w zamian za adopcję karmy w ilości 50 kg,
zaadoptowanego psa,
8) Usypianie ślepych miotów tylko wobec zwierząt przebywających w Przytulisku
zwierząt „FUNNY PETS”,

dla każdego
i hotelu dla

9) W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wyznaczono gospodarstwo rolne należące do:
Dariusz Markiewicz, Wymysłów 36, 62-740 Tuliszków,
10) Zapewnienie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w
przypadku
zdarzeń
drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych realizowane będzie przez Przytulisko i hotel dla zwierząt „FUNNY
PETS”, zgodnie z zawartą umową.
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§ 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:
1) Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania
zwierząt,
2) Współprace ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości.
§ 4. Edukacja mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt realizowana będzie poprzez:
1) Zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy i Miasta Tuliszków
do włączenia
treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opiekę, potrzebę ograniczenia liczby zwierząt poprzez
sterylizację i kastrację,
2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w
ramach działalności w tego typu organizacjach,
3) Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Tuliszków na
temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności
we współpracy z
zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.
§ 5. Źródła finansowania realizacji programu
1) Program realizowany będzie ze środków Gminy i Miasta Tuliszków zapisanych
w budżecie na
rok 2016 w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadań Gminy i Miasta Tuliszków związanych z
przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt, zgodnie
z przedstawionymi fakturami przez w
Przytulisko i hotel dla zwierząt „FUNNY PETS”, Czartki 49b, 98-200 Sieradz.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr …… Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia … marca 2016 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 2013r. poz.
856 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.6 cytowanej
ustawy, przekazany do zaopiniowania:
- Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Turku
- Kołu Łowieckiemu: „Sokół” nr 15 w Tuliszkowie,
ww. podmioty zajęły stanowisko w kwestii przedstawionego projektu Programu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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