UCHWAŁA NR XXII/188/21
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2021 roku.
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r., poz. 638) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2021 roku.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Strzelce Krajeńskie;
2) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Strzelec Krajeńskich;
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 638.);
4) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2021 roku.
§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest burmistrz.
2. Realizatorami Programu są:
1) Gmina,
2) Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „RADOŚĆ
62-120 Wapno, prowadząca schronisko dla bezdomnych zwierząt;

PSIAKA”

z siedzibą

Rusiec 15,

3) Firma MÓJ PIES Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak z siedzibą przy ul.
Henryka Sienkiewicza 6/4, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
4) Gabinet Weterynaryjny Eugeniusz Węgrzyn z siedzibą przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 4, 66-500
Strzelce Krajeńskie,
5) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz opiekunowie
społeczni,
6) placówki oświatowo-wychowawcze, mające siedzibę na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, poprzez
edukację
dzieci
i młodzieży
w zakresie
humanitarnego
traktowania
zwierząt
i sposobów zapobiegania ich bezdomności.
§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, opieka nad zwierzętami
bezdomnymi oraz pozostałe zadania Programu, jak:
1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, z terenu gminy, w schronisku,
3) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
§ 5. Elektroniczne znakowanie zwierząt realizuje Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „RADOŚĆ
PSIAKA” z/s Rusiec 15, 62-120 Wapno prowadząca schronisko dla bezdomnych zwierząt, poprzez
czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska.
§ 6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, w szczególności
psów i kotów, realizują:
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1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska,
z wyjątkiem
zwierząt,
u których
istnieją
przeciwwskazania
do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez realizacje zadań
publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących
z terenu gminy.
§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie realizują:
1) Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „RADOŚĆ PSIAKA” z siedzibą Rusiec 15, 62-120 Wapno
prowadząca schronisko dla bezdomnych zwierząt, poprzez zapewnienie bezterminowej opieki do czasu
adopcji, wyłapanym i przekazanym do schroniska zwierzętom. Każdorazowe przekazanie zwierząt
do schroniska, winno zostać udokumentowane w wykazie zwierząt przebywających w schronisku;
2) Gmina, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, należącego do Pana Dariusza Sosińskiego Bronowice
10,
66-500
Strzelce
Krajeńskie,
jako
gospodarstwa
zapewniającego
miejsce
dla zwierząt gospodarskich;
3) Gmina, poprzez wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy przez uprawniony podmiot – firmę
MÓJ
PIES
Szkolenie
Psów,
Interwencyjne
Wyłapywanie
Psów
Jolanta
Krysiak
z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6/4, 66-500 Strzelce Krajeńskie;
4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez realizację zadań
publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami.
§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Gmina, poprzez zakup i wydawanie karmy - społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy złożyli
deklarację
opiekuna
społecznego
oraz
wydawanie
skierowań
na
leczenie
i sterylizację oraz kastrację zwierząt;
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez realizację zadań
publicznych
obejmujących
opiekę
nad
kotami
wolno
żyjącymi
oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
3) Fundacja na Rzecz
62-120 Wapno.

Bezdomnych

Zwierząt

„RADOŚĆ

PSIAKA”

z siedzibą

Rusiec

15,

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „RADOŚĆ PSIAKA” z siedzibą Rusiec 15, 62-120 Wapno
prowadząca schronisko dla bezdomnych zwierząt, poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Gmina, poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska, w tym m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji
zwierząt na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich;
3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez realizację zadań
publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami oraz opiekunowie społeczni.
§ 10. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy powierza się firmie MÓJ PIES
Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak, która po wyłapaniu zwierzęcia sprawdza,
czy bezdomne zwierzę ma wszczepiony identyfikator, umożliwiający ustalenie tożsamości właściciela
zwierzęcia. Gdy uda się ustalić właściciela, zwierzę oddawane jest właścicielowi, a w przypadku braku
identyfikatora, przekazywane jest do schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przez Fundację na
Rzecz Bezdomnych Zwierząt „RADOŚĆ PSIAKA” z siedzibą Rusiec 15, 62-120 Wapno. Zwierzęta ranne
przekazywane są do zakładu leczniczego dla zwierząt.
2. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, należącego do Pana
Dariusza Sosińskiego.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizują:
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1) Gabinet Weterynaryjny Eugeniusz Węgrzyn, w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom
bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy, w związku z interwencjami podejmowanymi
w wyniku zdarzeń drogowych przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Krajeńskich;
2) firma MÓJ PIES Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak,
w zakresie przewiezienia zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do zakładu leczniczego dla zwierząt.
§ 12. 1. Usypianie ślepych miotów
po stwierdzeniu faktu, że zwierzęta są ślepe:

może

nastąpić

wyłącznie

przez

lekarza

weterynarii,

1) w schronisku;
2) w zakładzie leczniczym dla zwierząt.
2. Zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowywane są wyłącznie właścicielom zwierząt,
którzy są mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie.
3. Usypiane zwierzęta należy traktować w sposób humanitarny i nie powodujący u nich stresu
lub udręczeń.
4. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia chorych bezdomnych zwierząt, gdy ich stan zdrowia
po zbadaniu w zakładzie leczniczym nie gwarantuje poprawy.
§ 13. 1. W celu zapobiegania wzrostowi populacji psów i kotów, Gmina zapewni właścicielom zwierząt,
którzy zamieszkują na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie dofinansowanie w wysokości
50 % kwoty brutto do zabiegów sterylizacji i kastracji w ilości maksymalnie 1 szt. rocznie psa
lub kota w gospodarstwie domowym.
2. Właściciel zwierzęcia pokrywa 50 % kwoty brutto zabiegu sterylizacji lub kastracji według ceny usługi
ustalonej w umowie z zakładem leczniczym.
3. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota, zgłasza
się do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, celem uzyskania skierowania na zabiegi
do zakładu leczniczego.
4. Zabiegi sterylizacji i kastracji wykonuje Gabinet Weterynaryjny
z siedzibą przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 4 w Strzelcach Krajeńskich.

Eugeniusz

Węgrzyn

5. Liczba zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt będzie limitowana wielkością środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
§ 14. W ramach Programu realizowane są działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym,
przy współpracy z organizacjami wymienionymi w § 3 ust. 2 pkt 2- 6:
1) edukacja
w zakresie
odpowiedzialnej
ich humanitarnego traktowania;

i właściwej

opieki

nad

zwierzętami

oraz

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;
3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały
w budżecie gminy na rok 2021, a ich szczegółowy podział zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do
uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 97BF02D5-F85C-4489-95D2-407BB4653FFD. podpisany

Strona 3

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jadwiga Janusz
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Załącznik do uchwały Nr XXII/188/21
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 25 marca 2021 r.
PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA
TERENIE GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE NA 2021 ROK

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa zadania
Leczenie, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących
Dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji właścicielom psów
i kotów - 50 % Gmina
Zabiegi usypiania ślepych miotów oraz chorych bezdomnych
zwierząt – 100% Gmina

Kwota brutto
na
2021 rok
13 064,00
10 000,00
300,00

4.

Dokarmianie wolnożyjących kotów

5 000,00

5.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

10 368,00

6.

Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim

7.

Zakup materiałów i urządzeń służących do łagodzenia skutków i
zapobiegania bezdomności zwierząt

1 000,00

8.

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym

1 000,00

9.
10.
11.

300,00

Leczenie zwierząt bezdomnych, z przyczyn losowych trudnych do
przewidzenia
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Strzelce Krajeńskie w schronisku
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce
Krajeńskie i transport do schroniska

77 648,00

Razem

150 000,00

5 000,00

26 320,00
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