UCHWAŁA NR XIX/176/2020
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020,
poz. 713) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz. 122) Rada
Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Pleszew w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XIX/176/2020
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Pleszew;
2) OS - należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Pleszew;
3) Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską Miasta i Gminy Pleszew;
4) Przedsiębiorstwie Komunalnym - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
z siedzibą w Pleszewie, ul. Fabryczna 5;
5) Schronisku - należy prze to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu, ul. Komunalnych
9, 47-400 Racibórz;
6) kwarantanna – okres potrzebny na określenie: stanu zdrowotnego zwierzęcia oraz ustalenie jego
pochodzenia;
7) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku;
8) Lekarzu weterynarii - należy przez to rozumieć Gabinet
Weterynaryjny s.c., Ewa Wróblewska –
Dąbrowska, Piotr Dąbrowskiz siedzibą w Pleszewie przy ul. Kusocińskiego 6A;
9) Gospodarstwie Rolnym - należy przez to rozumieć Gospodarstwo Rolne Michał Michalak z siedzibą
Lubomierz 3, 63-300 Pleszew.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
2. Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew,
2) Straż Miejska,
3) Przedsiębiorstwo Komunalne,
4) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz organizacje nieformalne
działające na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, współpracujące z Urzędem Miasta
i Gminy Pleszew.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy;
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
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5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
7) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Lekarz weterynarii;
2) Gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji;
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji
i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu gminy.
Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy realizują:
1) Przedsiębiorstwo Komunalne poprzez odłapywanie i umieszczanie zwierząt bezdomnych w schronisku po
okresie kwarantanny oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych przez Straż Miejską, Policję oraz
mieszkańców i umieszczanie ich w schronisku po okresie kwarantanny.
2) Gospodarstwo Rolne;
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) OS poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2) Przedsiębiorstwo Komunalne poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy
zarejestrowani są w OS;
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale OS lub/i organizacji
pozarządowych;
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli zdolnych
zapewnić im należyte warunki bytowania, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt w lokalnej prasie
oraz na swojej stronie internetowej;
2) OS poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska;
3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Pleszew realizuje Przedsiębiorstwo
Komunalne. Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone do schroniska po okresie kwarantanny, a w
przypadku zwierząt rannych również do lekarza weterynarii. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są
do gospodarstwa rolnego;
2. Odłapane na terenie Miasta i Gminy Pleszew bezdomne zwierzęta, po które nie zgłosił się ich właściciel
po okresie kwarantanny, zostają przekazane do schroniska..
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§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej,
udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy.
§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2019, poz. 122) realizuje schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza
weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.
Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 11. Gmina w ramach Programu prowadzi przy ewentualnej 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.
Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 60.000,00 zł (słownie
zł: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) zabezpieczone są w budżecie Miasta i Gminy Pleszew z podziałem na:
a) odłapywanie i dokarmianie zwierząt – 22.000,00 zł.
b) opiekę weterynaryjną – 15.000,00 zł.
c) umieszczenie zwierząt w schronisku – 8.000,00 zł.
d) kastracja i sterylizacja kotów – 15.000,00 zł.
§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ) oraz ustawą z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz.688.)
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 roku
Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019, poz. 122) Rada
gminy określa w drodze uchwały, corocznie, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez
gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, a jednocześnie ma przyczynić się do ograniczenia
bezdomności zwierząt. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych
zadań oraz źródło środków finansowych planowanych na ich realizację. Program został zaopiniowany przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii, zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy Pleszew
oraz organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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