UCHWAŁA NR XXXIV/322/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013
Na podstawie art.11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.
959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr
199, poz.1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47,
poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. poz. 908 i poz. 985), Rada Miejska
w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Włodzimierz Matusiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXIV/322/2013
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.
Rozdział 1.
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA
ZWIERZĄT
§ 1. Gmina Drawsko Pomorskie, zwana dalej „gminą”, zapewnia bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy miejsca w schronisku z wykorzystaniem schroniska, z którego prowadzącym
zawarto stosowną umowę (na rok 2013 – Jerzy Harłacz przedsiębiorca działający pod nazwą
– Schronisko dla bezpańskich zwierząt ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard).
Rozdział 2.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI W TYM ICH DOKARMIANIE
§ 2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym opieki lekarskiej oraz ich
dokarmianie realizuje gmina poprzez:
1) współpracę z opiekunami kotów wolno żyjących;
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
3) współpracę z lekarzem weterynarii w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia leczenia
kotów wolno żyjących (wydawanie zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów tego
leczenia z budżetu gminy);
4) dokonywanie skierowań poprzez opiekunów do lekarza weterynarii w celu dokonania
zabiegów sterylizacji lub ich kastracji;
5) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów).
Rozdział 3.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy prowadzone będzie przez
podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt.
2. Bezdomne odłowione zwierzęta do czasu przekazania do schroniska pozostają pod
tymczasową opieką gminy w celu prowadzenia działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli.
3. Gmina za pośrednictwem nowych właścicieli bezdomnych zwierząt, dokona skierowań
do lekarza weterynarii w Drawsku Pomorskim w celu dokonania zabiegów sterylizacji lub ich
kastracji.
4. Gmina dokona zapłaty za wykonane usługi sterylizacji lub kastracji bezdomnych
zwierząt przeznaczonych do adopcji na rachunek lub konto lekarza weterynarii.

——————————————————————————————————————————————————
Id: 7754361E-2A67-4D4B-8F41-5767506DDCD9. Podpisany
Strona 1

5. W przypadku odłowionych zwierząt rannych opiekę lekarską nad zwierzętami
przejmuje na zlecenie gminy odpowiedni zakład leczniczy.
Rozdział 4.
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT
W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje podmiot prowadzący 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 lub wiek.
Rozdział 5.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) podmiot prowadzący schronisko 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 prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt przebywających tymczasowo pod opieką
gminy osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania oraz
poprzez promocję adopcji zwierząt przebywających tymczasowo pod opieką gminy
przyjętych z terenu gminy.
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się
w szczególności poprzez umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.
Rozdział 6.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 6. Usypianie ślepych miotów realizują:
1) podmiot prowadzący schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii
zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) gmina poprzez współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie
ograniczenia ich rozrodczości – usypianie ślepych miotów oraz poprzez finansowanie
usypiania ślepych miotów zwierząt w szczególności bezdomnych i przebywających pod
tymczasowo opieką gminy psów i kotów wolno żyjących.
Rozdział 7.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA
DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
§ 7. 1. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
w 2013 r. wskazuje się gospodarstwo, które znajduje się w miejscowości Cianowo 1, 78-500
Drawsko Pomorskie, należące do Pana Janusza Romanko.
2. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom
i przekazane do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 1.
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Rozdział 8.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ
W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim
zakładom leczniczym dla zwierząt w celu podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami
i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy Drawsko Pomorskie w celu udzielenia pomocy
lekarskiej, po czym zwierzę zostaje przekazane do schroniska.
Rozdział 9.
WSKAZANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ PROGRAMU ORAZ SPOSÓB WYDATKOWANIA TYCH
ŚRODKÓW
§ 9. Wskazuje się następująca wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych
przeznaczonych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2013 roku :
Lp.
1

Jednostka
realizująca
Gmina

Środki
finansowe
2.000,00zł,-

2.

Gmina

37.000,00zł,-

3.

Gmina

10.000,00zł,-

Zadania
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
przebywających tymczasowo pod opieką gminy
oraz kotami wolno żyjącymi - dokarmianie
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
/leczenie, eutanazja, kastracja, sterylizacja,
wyłapywanie /.
Zapewnienie opieki bezdomnym psom poprzez
przekazywanie do schroniska
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Uzasadnienie
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2013 r.
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) uległ zmianie art. 11a, w związku z czym rada
gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, począwszy od 2012 r.
W programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz
wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2013 r. na
wykonanie zadań.
Proponowany, zmieniony gminny program przeciwdziałania bezdomności zwierząt jest
oparty na dotychczasowych doświadczeniach. Efekt realizacji programu, w dłuższej
perspektywie, spowoduje zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych, ograniczając m.in.
koszty organizowania im pomocy lub opieki ze strony gminy. Przyniesie zatem korzyści
społeczne, finansowe i sanitarne.
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