UCHWAŁA NR V/32/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz.
594 ze zm. ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. 2013 r., poz. 856 ) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Łobżenica w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 marca 2015 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2015 roku.
WPROWADZENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską Gminy Łobżenica uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2015 r.”,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów kotów, w tym kotów wolno żyjących
oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ
skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Łobżenica.
Rozdział I
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania Programu to:
1) odławianie bezdomnych psów i przekazywanie ich do miejsca czasowego ich przetrzymywania,
2) zapewnienie bezdomnym psom z terenu Gminy Łobżenica miejsca w schronisku dla zwierząt,
3) dokarmianie kotów wolno żyjących,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) usypianie ślepych miotów,
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) edukacja mieszkańców Gminy Łobżenica w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział II
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 2. 1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, Gmina realizuje poprzez :
1) kierowanie bezdomnych zwierząt do schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę tj. z firmą ,, VET-ZOO
SERWIS’’ z siedzibą Trzciance,
2) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich tj., u Pana
Aleksandra Tadycha zam. Kościerzyn Mały 45, gmina Łobżenica,
3) zlecanie odłowu bezdomnych psów i dostarczenie ich do w/w schroniska,
4) współpracę ze służbami weterynaryjnymi tj. z Gabinetem weterynaryjnym pana Macieja Kujawskiego
CHEWAL II w Łobżenicy ,
5) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest ochrona zwierząt,
6) współpracę z kołami łowieckimi działającymi na jej obszarze,
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi Gmina realizuje poprzez :
1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, w tym opieki lekarskiej oraz ich dokarmiania,
2) współpracę z zakładem weterynaryjnym, w przypadku istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno
żyjących ( wydawanie zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów leczenia z budżetu Gminy),
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3) współpracę z opiekunami kotów wolno żyjących,
4) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom ( karmicielom kotów).
3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez :
1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych
psów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im odpowiednie warunki bytowania m.in. umieszczanie
ogłoszeń o możliwości adopcji na stronie internetowej Urzędu,
2) promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy Łobżenica do schroniska.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje schronisko, które ma podpisaną umowę z Gminą
na wykonanie usługi.
5. Od momentu przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska obowiązki związane ze sterylizacją lub
kastracją zwierząt, poszukiwaniem dla nich właścicieli oraz usypianiem ślepych miotów przejmuje podmiot
prowadzący schronisko.
6. W przypadku odłowionych zwierząt rannych opiekę lekarską nad zwierzętami przejmuje na zlecenie Gminy
zakład weterynaryjny.
7. Bezdomne i niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane
do wskazanego przez Burmistrza Łobżenicy gospodarstwa rolnego po uprzednim uzgodnieniu z rolnikiem.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych
zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom weterynaryjnym,
9. Usypianie ślepych miotów zwierząt, Gmina realizuje poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii usypianie
ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących na koszt Gminy.
Rozdział III
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 3. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, Gmina realizuje :
1) poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji
i kastracji przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli,
2) za pośrednictwem opiekunów kotów wolno żyjących i skierowanie ich do zakładu weterynaryjnego w celu
dokonania zabiegów sterylizacji lub ich kastracji na koszt Gminy, po przedłożeniu faktury przez lekarza
weterynarii wykonującego zabieg.
Rozdział IV
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 4. 1. Gmina w ramach realizacji Programu nawiąże współpracę z kołami łowieckimi, organizacjami
pozarządowymi i placówkami oświatowymi w celu przeprowadzenia działań edukacyjnych w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowanie sterylizacji
i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział V
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 5. 1 Koszt realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina ze środków własnych na
poszczególne cele :
- na sterylizację kotek i suk, na kastrację kocurów i psów, na usypianie ślepych miotów oraz na opiekę
weterynaryjną zwierząt powypadkowych : 1.900,00 zł,
- na zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów : 3.000,00 zł,
- na potrzebę ewentualnego odłowienia i przekazania bezdomnych psów lub kotów do schroniska : 5.000,00 zł.
Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie gminy na powyższe cele wynosi 9.900,00 zł.
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Nadmienia się, że Gmina Łobżenica dodatkowo zabezpieczyła środki na współpracę ze schroniskiem
w wysokości 2.500,00 zł. ( opłata ryczałtowa tzw. za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt do
schroniska).
2. W budżecie Gminy Łobżenica będą uchwalane środki finansowe na realizację zadań związanych
z bezdomnością zwierząt na rok budżetowy.
3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie :
1) zadań publicznych wraz udzieleniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),
2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.)
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/32/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2015 r.
Przedstawiona Uchwała ma na celu realizację przepisów nowelizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r., o ochronie
zwierząt, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. Nowelizacja rozszerzyła obowiązki ciążące na
jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności mieszczących się w obrębie zadań
własnych wykonywanych na podstawie art. 11 ust. 1 w/w ustawy. Podkreślić należy, że te dodatkowe działania,
które wskazuje ustawa skierowane są na efektywną i wydajną walkę z bezdomnością zwierząt.
Od 1 stycznia 2012 r., ustawa o ochronie zwierząt wprowadziła obligatoryjny charakter corocznego
sporządzania przedmiotowego programu w celu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
ponieważ duża liczba bezdomnych zwierząt wskazuje na niską świadomość społeczeństwa, które posiadając
zwierzęta domowe, nie kontrolują ich rozmnażania doprowadzając do ich porzucania bez konsekwencji.
W związku z powyższym został przygotowany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w roku 2015, który stanowi załącznik nr 1 do
Uchwały obejmujący swoim zakresem takie działania jak:
1) odławianie bezdomnych psów i przekazywanie ich do miejsca czasowego ich przetrzymywania,
2) zapewnienie bezdomnym psom z terenu Gminy Łobżenica miejsca w schronisku dla zwierząt,
3) dokarmianie kotów wolno żyjących,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) usypianie ślepych miotów,
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) edukacja mieszkańców Gminy Łobżenica w zakresie opieki nad zwierzętami.
Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile,
a dzierżawcy obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Łobżenica nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
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