UCHWAŁA NR .../..../2016
RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA
z dnia ............... 2016 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z 2014 r., poz. 1794)
Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2016 r.
2. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie gminy Krzywiń.
§ 2. Program obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
§ 3. 1. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą we
współpracy:
1) Fundacja "Dr Lucy" z siedzibą w Śremie - administrator Międzygminnego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Gaju;
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie;
4) Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju poprzez zapewnienie opieki
zwierzętom bezdomnym;
5) przedszkola i szkoły poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i
edukacyjnych;
6) Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu
poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Schronisku - rozumie się przez to Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Gaju;
2) Fundacji - rozumie się przez to Fundację "Dr Lucy" w Śremie.
§ 4. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, pochodzącym z terenu miasta i
gminy Krzywiń zapewnia się im miejsce w Schronisku.

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie miasta i gminy
Krzywiń realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu
Miasta i Gminy w Krzywiniu poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów wolno żyjących kotów;
3) zakup i wydawanie karmy opiekunom społecznym (karmicielom) kotów wolno żyjących;
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów w celu zmniejszenia ich populacji;
5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Krzywiń ma charakter stały.
§ 7. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt przeprowadzana jest przez pracowników
Fundacji.
§ 8. Fundacja zapewnia odłowionym bezdomnym zwierzętom na terenie Schroniska
odpowiednią opiekę, w tym również opiekę weterynaryjną oraz właściwe warunki bytowania.
§ 9. Zwierzęta przebywające na terenie Schroniska poddawane są obowiązkowej sterylizacji
lub kastracji przez lekarza weterynarii zapewniającego przebywającym w Schronisku
zwierzętom opiekę weterynaryjną.
§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu poprzez zamieszczenie linku do strony internetowej
Schroniska: www.schroniskogaj.pl
na stronie : www.krzywin.pl
na której zamieszczone są aktualne informacje dotyczące m.in. zwierząt do adopcji oraz
zasad adopcji;
3) Fundacja, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym,
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
§ 11. W ramach poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt pracownicy Fundacji
organizują i przeprowadzają akcje edukacyjne mające na celu kształtowanie prawidłowych
postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz uświadamianie w zakresie
obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.
§ 12. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii zapewniający
zwierzętom przebywającym w Schronisku opiekę weterynaryjną, dokonuje usypiania ślepych
miotów oraz prowadzi szczegółową dokumentację w tym zakresie.
§ 13. Usypianie ślepych miotów dotyczy również wolno żyjących kotów.
§ 14. Usypianie ślepych miotów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt.
§ 15. Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z
przepisami ustawy.
§ 16. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Krzywiń poprzez
współdziałanie z rolnikami i przedsiębiorstwami rolnymi z terenu Gminy Krzywiń.

§ 17. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się opiekę weterynaryjną.
§ 18. Finansowanie programu:
1. Na realizację zadań wynikających z Programu zostały zaplanowane środki finansowe w
budżecie gminy Krzywiń w wysokości 126.000,00 zł,
2. Środki finansowe wydatkowane będą na dotację na prowadzenie Międzygminnego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju na podstawie porozumienia
międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju oraz realizację doraźnych zadań, których
dotyczy niniejszy program m.in. zakup karmy dla bezdomnych kotów
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR .../..../2016
RADY MIEJSKIEJ Krzywinia
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2016 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta i gminy Krzywiń w 2016 roku stanowi wypełnienie obowiązku zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych niniejszym Programem działań ma na celu
zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Krzywiń.

Pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. przekazano niniejszy projekt do
zaopiniowania następującym podmiotom:
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie, ul. Gostyńska 52, 64 - 000 Kościan,
- Fundacja "Dr Lucy", ul. Adama Mickiewicza 33, 63 -100 Śrem,
- Koło Łowieckie Nr 28 "SZARAK", ul. Powstańca Lewandowskiego 23, 64-010 Krzywiń,
- Koło Łowieckie Nr 432 "RYŚ", ul. Racławicka 1, 64 - 100 Leszno-3, Skrytka pocztowa 15
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

