Uchwała nr XIV/133/12
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2012 r.

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
Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan.
§ 2. Celem niniejszego programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt;
2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
3) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kościana.
§ 3. Realizację działań określonych w programie prowadzą przy wzajemnej współpracy:
1) Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego
Kościana;
2) Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju;
3) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kościanie;
4) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie;
5) StraŜ Miejska w Kościanie.
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan polega na:
1) wyłapywaniu zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po mieście oraz
umieszczanie ich w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju;
2) poszukiwaniu

nowych

właścicieli

dla

zwierząt

bezdomnych

przebywających

w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, m.in. poprzez stronę
internetową Schroniska oraz link na stronie Urzędu Miejskiego Kościana;

3) zmniejszaniu populacji psów bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację albo
kastrację psów przebywających w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Gaju,
4) usypianiu ślepych miotów w Schronisku;
5) podejmowaniu działań na rzecz kotów wolno Ŝyjących (dokarmianie w okresie zimowym
oraz zlecanie zabiegów weterynaryjnych w tym sterylizacja albo kastracja) przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kościanie;
6) zapewnianiu bezdomnym zwierzętom gospodarskim opieki poprzez umieszczanie ich
w gospodarstwie rolnym w Sierakowie przy ul. Długiej 8;
7) zapewnianiu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
§ 5. Finansowanie programu.
1. Na realizację zadań wynikających z programu w roku 2012 r. zostały zabezpieczone
środki finansowe w budŜecie Gminy Miejskiej Kościan w wysokości 57.600 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą na:
1) dotację na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju
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 poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Oddział w Kościanie;
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.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

