Projekt
z dnia 22 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2016 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515 ze zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze
zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku, organizacji społecznych, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na
obszarze gminy Międzylesie - Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Międzylesie w roku 2016, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Mista i Gminy Międzylesie, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Międzylesie w roku 2016.
§ 1. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Międzylesie,
zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, zapobieganie ich bezdomności, zapewnienie opieki i sposobu
dalszego z nimi postępowania.
§ 2. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Międzylesie ma charakter stały.
2. Zwierzęta odławiane będą po uprzednim stwierdzeniu przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, że pozostają one bez opieki, swobodnie przemieszczają się, stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
3. Odławianiem objęte będą zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
trwale dotąd przebywały.
4. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie bezdomnego zwierzęcia,
gospodarstwu rolnemu we wsi Długopole Górne 62, posiadającemu odpowiednie warunki do ich
przetrzymywania.
§ 3. 1. Odławianiem bezdomnych zwierząt, umieszczaniem ich w schronisku oraz sprawowaniem nad nimi
opieki zajmować się będzie Schronisko dla Zwierząt, ul. Półwiejska 20,57-300 Kłodzko dysponujące
odpowiednimi urządzeniami i środkami wymaganymi prawem.
2. W ramach zawartej umowy schronisko zobowiązane będzie m.in. do:
a) w przypadkach uzasadnionych - prowadzenia sterylizacji lub kastracji przejętych zwierząt;
b) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane będzie przez Przychodnię Weterynaryjną ul. Kłodzka 12, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
4. Usypianie ślepych miotów dokonywane będzie jedynie w uzasadnionych sytuacjach, przez lekarza
weterynarii na podstawie każdorazowo zawartej z gminą Międzylesie, umowy.
5. O przypadku podejrzenia występowania choroby zakaźnej wyłapanego zwierzęcia powiadomiony zostanie
Powiatowy Lekarz Weterynarii.
§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez:
a) dokarmianie kotów w razie zaistnienia takiej potrzeby,
b) finansowanie leczenia w ramach umowy zawartej z zakładem leczniczym wymienionym w § 3 ust. 3.
§ 5. Informacje dotyczące odłowionych zwierząt, miejscu ich przetrzymywania, podlegają publikacji w sposób
zwyczajowo przyjęty w gminie Międzylesie.
§ 6. 1. Program realizowany będzie w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy Międzylesie na
2016 r. w wysokości 20 tys. złotych. Środki te wydatkowane będą w nastepujący sposób:
- 15.000 zł na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku.
- 5.000 zł na pozostałe zadania objęte Programem.
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