
UCHWAŁA NR XII/59/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO EKO SIÓDEMKA

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na 
terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., 
poz. 594 ze zm.) i art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 
856) oraz § 6, ust. 2, pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie 
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na rok 2014” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

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

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

EKO SIÓDEMKA

Bernard Jasiński
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO 

SIÓDEMKA” W 2014 ROKU 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Związku Międzygminnego Eko Siódemka w 2014 

roku”. 

2. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt przebywających w 

granicach administracyjnych gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Eko 

Siódemka”, tj: Miasta i Gminy Krotoszyn, Miasta i Gminy Kobylin, Miasta i Gminy Zduny, 

Miasta Sulmierzyce, Gminy Cieszków. 

§ 2. 

Ilekroć w Programie mowa jest o : 

1. Związku, należy przez to rozumieć Związek Międzygminny „Eko Siódemka” w 

Krotoszynie; 

2. Towarzystwie, należy przez to rozumieć Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w 

Polsce, Zarząd Okręgu w Poznaniu, Oddział w Krotoszynie; 

3. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 

Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej 11;  

4. Organizacjach społecznych, należy przez to rozumieć organizacje, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, współpracujące z Związkiem 

Międzygminny „Eko Siódemka” i innymi jednostkami organizacyjnymi na terenie 

Związku; 

5. Opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie 

sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie gmin członkowskich Związku 

Międzygminnego „Eko Siódemka”; 

6. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie 

ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 

pozostawały;  

7. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, 

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;  

8. Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w 

rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 
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9. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);  

10. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Związku Międzygminnego „Eko 

Siódemka”. 

 

§ 3. 

1. Koordynatorem Programu jest Związek Międzygminny „Eko Siódemka”. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Związek Międzygminny „Eko Siódemka”; 

2) Gminy Członkowskie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”; 

3) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie; 

4) Opiekunowie społeczni. 

 

 

Rozdział 2 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 4. 

1.Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Związku Międzygminnego „Eko 

Siódemka”; 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

  

2. Stosownie do art. 11 a, ust. 2 Ustawy o ochronie zwierząt, Program obejmuje 

realizację następujących zadań:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) elektroniczne znakowanie zwierząt przyjmowanych do schroniska; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, obejmującą ich dokarmianie; 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt; 
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Rozdział 3 

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU 

 

§ 5 

1. Związek zapewnia opiekę bezdomnym psom z terenu Związku, tj. z terenu Gminy 

Cieszków, Miasta i Gminy Kobylin, Miasta i Gminy Krotoszyn, Miasta Sulmierzyce, 

Miasta i Gminy Zduny, poprzez utrzymywanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w 

Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej 11, na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem 

Opieki nad Zwierzętami, która obejmuje również obowiązek wyłapywanie bezdomnych 

psów z terenu Związku. 

2. Psy nowoprzyjęte do Schroniska, poddawane są kwarantannie przez okres co 

najmniej 14 dni. 

3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku, 

bezpośrednio po ich przyjęciu. 

4. Bezdomne psy trafiające do Schroniska, jeśli nie udało się odnaleźć ich właściciela, 

są trwale znakowane, poprzez wszczepienie im pod skórę elektronicznych 

identyfikatorów (chipów) oraz wprowadzenie do bazy danych, co umożliwi ich późniejszą 

identyfikację, a podczas wydawania ze Schroniska przypisanie konkretnej, adoptującej 

psa osobie. 

5. Szczegółowy sposób postępowania z psami w Schronisku określa „Regulamin 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie”. 

 

Rozdział 4 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 6 

 

1. Zadanie polegające na odławianiu bezdomnych psów z terenu Związku, z 

zachowaniem wymagań określonych w Ustawie o Ochronie Zwierząt oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, realizuje Towarzystwo 

w ramach umowy zawartej ze Związkiem na „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

Zwierząt w Krotoszynie”. 

2. Psy biegające samopas lub pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych 

traktowane będą jako zwierzęta bezdomne i będą wyłapywane przez uprawnionych 

pracowników Towarzystwa, a w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa również przez 

służby porządkowe i umieszczane w Schronisku. 

3. Wyłapywanie bezdomnych psów będzie prowadzone w sposób stały, w tym na 

podstawie zgłoszeń o zwierzętach błąkających się bez opieki, w szczególności chorych 

lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa. 
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4. Zgłoszenia od mieszkańców gmin członkowskich Związku, służb publicznych lub 

organizacji społecznych przyjmują pracownicy Towarzystwa oraz Związku, w tym także 

biura terenowe Związku mieszczące się w poszczególnych gminach członkowskich. 

 

§ 7  

 

1.Odławianie bezdomnych zwierząt gospodarskich realizowane jest przez Związek, na 

zasadzie zlecenia usługi odławiania tych zwierząt firmie lub organizacji, które dysponują 

odpowiednio przeszkolonymi pracownikami i specjalistycznym sprzętem do odłowu 

zwierząt. 

2. Odłowione, bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa 

rolnego wskazanego przez Wójta/ Burmistrza danej gminy członkowskiej. 

 

 

 

Rozdział 5 

STERYLIZACJA LUB KASTRACJA PSÓW W SCHRONISKU 

 

§ 8 

 

1. Wszystkie psy trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela,  

z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, 

z uwagi na stan zdrowia lub wiek, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji; 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza 

weterynarii współpracującego ze Schroniskiem; 

3. Finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zapewnia Związek, w ramach umowy 

na „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie” zawartej  

z Towarzystwem. 

 

Rozdział 6 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 9. 

 

1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez 

Związek za pośrednictwem Towarzystwa, poprzez: 

- przekazywanie zwierząt przebywających w schronisku do adopcji,  

- prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej 

Schroniska i Związku,  

- organizację imprez promujących adopcję zwierząt, 
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- współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami społecznymi, 

które statutowo zajmują się ochroną zwierząt;  

2. W poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt mogą 

współuczestniczyć też gminy członkowskie Związku, na zasadzie umieszczania 

informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji na stronach internetowych tych 

gmin. 

§ 10. 

 

1. W przypadku psów oznakowanych elektronicznie, które trafiły do Schroniska, 

Towarzystwo podejmuje próbę ustalenia dotychczasowego właściciela; 

2. W Schronisku obowiązuje 14 dniowy okres kwarantanny nowo przyjętych psów. 

Celem kwarantanny jest ocena stanu zdrowia i zachowania psa jak i czas dany 

właścicielowi na zgłoszenie się po zwierzę. Po 14 dniach zwierzę przechodzi na 

własność Schroniska, które może nim swobodnie dysponować przekazując do adopcji 

nowemu właścicielowi; 

3. Każda osoba zabierająca psa ze Schroniska, w tym także właściciel psa zobowiązany 

jest do podpisania zobowiązania dotyczącego zapewnienie zwierzęciu odpowiednich 

warunków bytowych (umowy adopcyjnej). 

 

 

Rozdział 7 

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE PSÓW PRZYJMOWANYCH DO SCHRONISKA 

 

§ 11 

 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt prowadzone jest przez Towarzystwo w 

ramach umowy zawartej ze Związkiem, poprzez prowadzenie ciągłej akcji czipowania 

bezdomnych psów przyjmowanych do Schroniska,  

 

 

Rozdział 8 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

 

§ 12. 

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie 

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, realizuje Związek za pośrednictwem 

Towarzystwa. 

2. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku przez współpracującego ze 

Schroniskiem lekarza weterynarii. 
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Rozdział 9 

ZAPEWNIENIE MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

 

§ 13. 

Zwierzęta gospodarskie, odebrane na podstawie decyzji administracyjnych właściwych 

Wójtów/Burmistrzów gmin członkowskich Związku, o czasowym odebraniu ich 

właścicielowi lub opiekunowi, a także zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się 

lub zostały porzucone przez człowieka umieszczane będą :  

- we wskazanych przez Wójta/ Burmistrza gospodarstwach rolnych, których właściciele 

wyrażą zgodę na opiekę nad tymi zwierzętami. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienie miejsca dla czasowego odebranych zwierząt gospodarskich następuje na 

podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa, w momencie 

zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji, 

- w gospodarstwach rolnych wskazanych przez organizacje społeczne i na ich koszt. 

 

 

Rozdział 10 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI 
 

§ 14. 

 

Celem opieki nad wolno żyjącymi kotami jest: 

- pomoc w przetrwaniu kotów w trudnych warunkach pogodowych; 

- tworzenie warunków do godnego współistnienia kotów i ludzi; 

- wykorzystanie populacji wolno żyjących kotów do walki z plagą gryzoni. 

 

§ 15. 

 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują:  

1) Związek poprzez: 

- zakup karmy i jej przekazywanie opiekunom społecznym działającym na terenie 

Związku, w celu dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym; 

- sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów (w miarę posiadania wolnych 

środków finansowych na ten cel). 

2) Towarzystwo poprzez: 

- organizowanie zbiórek pieniężnych, zakup i przekazywanie karmy opiekunom 

społecznym działającym na terenie Związku, w celu dokarmiania kotów wolno 

żyjących w okresie zimowym, 

- podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.  
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Rozdział 11 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W 

PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

 

§ 16. 

1. Związek zapewni opiekę weterynaryjną rannym zwierzętom w przypadku zdarzeń 

drogowych, mających miejsce na terenie gmin członkowskich Związku. Powyższe 

dotyczy zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a 

nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 

dotąd pozostawały.  

2. Opieka, o której mowa w ust. 1, zapewniona jest w ramach umowy z gabinetem 

weterynaryjnym wybranym w drodze zapytania ofertowego i polega w szczególności na 

podjęciu interwencji przez lekarza weterynarii, bezpośrednio po uzyskaniu informacji o 

zdarzeniu od służb porządkowych lub pracownika Związku Międzygminnego „Eko 

Siódemka”.  

 

 

Rozdział 12 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO EDUKACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW 

 

§ 17. 

 

1. Edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi jest skierowana w 

szczególności do właścicieli i opiekunów zwierząt domowych z terenu Związku. 

2. Celem edukacji jest: 

1) podniesienie świadomości, co do roli właściciela i opiekuna zwierząt domowych, 

2) podniesienie poczucia odpowiedzialności za przyjmowanie zwierząt do gospodarstwa 

domowego, 

3) podniesienie wrażliwość, co do potrzeb zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach 

domowych, 

4) podniesienie wiedzy, co do skutków nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt, w tym 

dopuszczania do niekontrolowanego rozrodu i porzucania zwierząt. 

 

 

§18. 

 

1. Związek prowadzi w ramach Programu działania edukacyjne we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi; 

Id: CB3A4C59-7C75-4876-B770-97F73416C86F. Podpisany Strona 8



Załącznik do uchwały nr XII/59/2014 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA” z dnia 17 marca 2014r. 

 

 8

 

2. Związek może tez prowadzić działania edukacyjne, poprzez prezentacje, spotkania, 

imprezy i festyny oraz materiały tam udostępniane, a także publikacje 

rozpowszechniane na terenie jednostek współpracujących przy realizacji Programu oraz 

reklamę i środki masowego przekazu. 

 

 

Rozdział 13 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 19. 

 

Związek zapewnia w budżecie na 2014 rok kwotę 192.009,00 zł na realizację zadań 

związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, w tym: 

- 174.570,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych 

zwierząt w Krotoszynie”, w tym na odławianie bezdomnych psów, 

- 5000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

- 12 439,00 na pokrycie kosztów pozostałych, m.in. dzierżawę terenu pod Schronisko, 

opiekę nad wolno żyjącymi kotami, działania informacyjno-edukacyjne. 

 

§ 20. 

 

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie:  

- świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); 

- na podstawie indywidualnych zleceń wystawianych lekarzowi weterynarii i umów 

cywilnoprawnych zawieranych z rolnikami w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich w gospodarstwach rolnych.  
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UZASADNIENIE

Art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz.
856) nakłada na rady gmin obowiązek określenia corocznie do dnia 31 marca, w drodze
uchwały, programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
W związku z przejęciem, z dniem 16 kwietnia 2013r. przez Związek Międzygminny „Eko
Siódemka”, od gmin członkowskich zadań polegających na: „przygotowaniu programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
gmin uczestników Związku, na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt w
tym odłów bezdomnych zwierząt z terenów gmin uczestników Związku”, do
przygotowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na rok 2014
zobowiązany jest Związek.
Zatem podjęcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie Związku jest uzasadnione.
Zgodnie z wymogiem art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt programu został
przesłany do zaopiniowania właściwym powiatowym lekarzom weterynarii oraz
organizacjom społecznym działającym na terenie gmin członkowskich Związku, których
celem statutowym jest ochrona zwierząt.
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