UCHWAŁA NR XXXVII/308/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013. poz.
594, ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013. 856) Rada
Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Mieszkowice zwanym dalej „Programem”.
§ 2. Celem Programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt;
3) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej opieki nad
zwierzętami, konieczności sterylizacji lub kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt.
§ 3. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację psów i kotów;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 2.
Zapobieganie bezdomności zwierząt
§ 4. 1. Realizacja działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy wzajemnej współpracy
z:
1) Referatem Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach ;
2) Schroniskiem dla zwierząt;
3) Posterunkiem Policji działającym zgodnie ze statutem jednostki;
4) Organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
5) Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach;
6) Gabinetem Weterynaryjnym, z którym została zawarta stosowna umowa;
7) Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsca dla zwierząt gospodarskich.
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2. Do czasu przekazania zwierzęcia do schroniska przebywać ono będzie w doraźnym punkcie adopcyjnym
w specjalnie do tego celu przygotowanych kojcach na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych
w Mieszkowicach (teren byłego składowiska), gdzie zostanie poddany kontroli weterynaryjnej i przekazane w przypadku nie znalezienia właściciela - schronisku dla bezdomnych zwierząt. Usługi związane z odławianiem
bezpańskich zwierząt i dostarczeniem ich do wyznaczonego punktu będzie świadczyła firma posiadajaca
odpowiednie zezwolenia.
3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie odbywać się po przez zamieszczenie na
stronie internetowej gminy informacji o zwierzetach oczekujących na adopcję.
4. Zadania związane z zapewnieniem opieki wolno żyjącym kotom z terenu Gminy Mieszkowice, w tym ich
dokarmianie wykonują:
1) Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach;
2) społeczni opiekunowie kotów,
§ 5. Zadania związane z ograniczeniem populacji zwierząt bezdomnych realizowane są poprzez:
1) sterylizację i kastrację psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących;
2) usypianie ślepych miotów psów i kotów;
3) wprowadzenie znakowania zwierząt (elektroniczne znakowanie zwierząt - chipowanie).
§ 6. Gmina wskazuje gospodarstwo rolne położone w miejscowości Plan 21, 74-505 Mieszkowice, w celu
zapewnienia miejsca przetrzymywania zwierząt gospodarskich pochodzących z terenu Gminy Mieszkowice.
§ 7. 1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych i dzikich poprzez zawarcie stosownej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym.
2. Gmina pokrywa koszty zabiegów weterynaryjnych i eutanazji lekarzowi weterynarii zgodnie z warunkami
określonymi w umowie.
§ 8. Gmina zapewnia miejsce w schronisku dla zwierząt poprzez zawarcie stosownej umowy ze schroniskiem.
Rozdział 3.
Edukacja mieszkańców
§ 9. 1. Gmina w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem
statutowym jest ochrona zwierząt, działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami
i humanitarnego ich traktowania.
2. Działania edukacyjne prowadzone są poprzez:
1) opracowanie i rozprowadzanie ulotek, plakatów, spotów;
2) opracowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
3) tworzenie zakładek na stronie internetowej Gminy dotyczących adopcji zwierząt;
4) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji, imprez plenerowych, których celem jest prowadzenie właściwych
postaw w stosunku do zwierząt.
Rozdział 4.
Finansowanie Programu
§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 12.000 zł zabezpieczone są
w budżecie Gminy Mieszkowice na 2014r. i będą wydatkowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, na podstawie
zawartych umów.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak
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