UCHWAŁA NR 311/XXXIII/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2013 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003
r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2013 r.
2. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami
i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem.

bezdomnymi

§ 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 przy wzajemnej 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 Śremie;
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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) Straż Miejska w Śremie;
7) Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie
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 gminy Śrem zapewnia się im miejsce w Schronisku.
§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Śrem
realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów wolno żyjących
kotów;
3) dokarmianie wolno żyjących kotów w miejscach ich przebywania, przy
pomocy społecznych opiekunów wolno żyjących kotów;
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom.
§ 6. Akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypiania
ślepych miotów wykonywana będzie na następujących zasadach:
1) gmina Śrem pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania
ślepych miotów;
2) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane
będą na terenie lecznicy weterynaryjnej, z którą gmina Śrem zawrze
umowę o świadczenie usług weterynaryjnych;
3) koty wolno żyjące będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez
pracowników lub wolontariuszy Fundacji, po wcześniejszym uzgodnieniu
z Pionem Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Śremie;
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4) po wykonaniu zabiegu koty
wcześniejszego pochwycenia;

będą

wypuszczane

w miejscu

ich

5) ilość zabiegów wymienionych w Programie będzie limitowana
wysokością środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację
Programu w roku budżetowym 2013.
§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Śrem ma charakter
stały.
§ 8. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt przeprowadzana jest
przez pracowników Fundacji.
§ 9. Fundacja zapewnia odłowionym bezdomnym zwierzętom na terenie
Schroniska m.in. odpowiednią opiekę, w tym również opiekę weterynaryjną
oraz właściwe warunki bytowania.
§ 10. Zwierzęta przebywające na terenie Schroniska poddawane są
obowiązkowej sterylizacji lub kastracji przez lekarza weterynarii
zapewniającego przebywającym w Schronisku zwierzętom opiekę
weterynaryjną.
§ 11. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie
poprzez zamieszczenie linku do strony internetowej Schroniska:
www.schroniskogaj.pl na stronie Urzędu Miejskiego w Śremie:
www.srem.pl;
2) Fundacja, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
§ 12. 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.
§ 13. 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.
§ 14. Usypianie ślepych miotów dotyczy również wolno żyjących kotów.
§ 15. Usypianie ślepych miotów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
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§ 16. Zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Śrem zapewnia się
miejsce w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej we wsi Bystrzek 10, nr
siedziby stada: PL 034840692001.
§ 17. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się
całodobową opiekę lekarza weterynarii.
§ 18. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały
w wyniku zdarzeń drogowych, realizowana jest w Schronisku na podstawie
umowy z lekarzem weterynarii.
§ 19. 1. Na realizację zadań wynikających z Programu zostały
przeznaczone środki finansowe w budżecie gminy Śrem w wysokości
518 120,00 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą na:
1) dotację na prowadzenie Schroniska 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;
2) zlecanie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
3) usługi i dostawy, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska

Id: 58A4A692-EF01-4B61-A7DC-DD9F7C1FC261. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 311/XXXIII/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2013
roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2013 roku stanowi
wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez
gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21
sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
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 Śrem, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców gminy.
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Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy
uznać za uzasadnione.
Pismem z dnia 1 lutego 2013 r. przekazano niniejszy projekt do
zaopiniowania następującym podmiotom:
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie, ul. Józefa Chełmońskiego 22,
63 - 100 Śrem,
- Fundacja "Dr Lucy", ul. Adama Mickiewicza 33, 63 -100 Śrem,
- Koło Łowieckie Nr 14 "LEŚNIK", ul. Kasprzaka 34B/1, 60 - 237
Poznań,
- Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "Sokół", ul. T. Kościuszki 92/98, 61 707 Poznań,
- Koło Łowieckie Nr 73 "Kogut", ul. Poznańska 27, 62 - 035 Kórnik,
- Koło Łowieckie Nr 74 "Ostoja", ul. Wiejska 4, 63 - 100 Śrem,
- Koło Łowieckie Nr 76 "Knieja", Mchy 80/1, 63 - 130 Książ Wlkp.,
- Wojskowe Koło Łowieckie Nr 432 "Ryś", ul. Racławicka 1, skr. poczt.
15, 64 - 100 Leszno,
- Koło Łowieckie Nr 75 "Knieja", ul. Kościańska 12, 63 - 140 Dolsk,
- Stacja Badawcza PZŁ Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego
PZŁ, ul. Sokolnicza 12, 64 - 020 Czempiń,
- Koło Łowieckie Nr 28 "Szarak", Rogaczewo Małe 4/1, 64 - 010
Krzywiń,
- Koło Łowieckie Nr 33 „ŻBIK”, ul. Leszczyńska 17, 62 - 050 Mosina,
- Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu, ul. Libelta 37, 61 - 707 Poznań.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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