
UCHWAŁA NR LXIII/564/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/517/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
29 kwietnia 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2014 roku

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 z późn. zmianami) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

W uchwale nr LVIII/517/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014r. 
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w uchwale, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „SCHRONISKO dla bezdomnych 
zwierząt ''SZANSA'' Wioleta Seifert, Nowy Dwór, 64-360 Zbąszyń” zastępuje się użytymi 
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Schronisko dla bezdomnych zwierząt 
prowadzone przez Fundację ''RADOŚĆ PSIAKA'' Rusiec 15, 62-120 Wapno”

2) W §11 tabela otrzymuje brzmienie:

 Klasyfikacja 
budżetowa

 Wysokość 
środków

 Przeznaczenie środków

 90013/4210  1 500,00  Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do realizacji 
Programu, w tym zakup karmy na dokarmianie zwierząt.

 90013/4300  25 000,00  Odławianie zwierząt, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 90013/4300  60 000,00  Prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 90013/4300  5 000,00  Zapobieganie bezdomności (sterylizacja, kastracja, usypianie 

ślepych miotów).

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

W związku z wymogami art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.
(t.j.Dz. U. z 2013r, poz. 856) Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w której zawarte jest schronisko.

W związku z powyższym podjęta została uchwała nr LVIII/517/2014 z dnia 29 kwietnia
2014r., w której jako miejsce pobytu zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy
Swarzędz, wskazano SCHRONISKO dla bezdomnych zwierząt „SZANSA” Wioleta Seifert, Nowy
Dwór, 64-360 Zbąszyń. Ze względu na informację uzyskaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Nowym Tomyślu o zamknięciu przedmiotowego schroniska, Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz z dniem 30 czerwca 2014r. wypowiedział umowę Schronisku "SZANSA".

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę obowiązek gminy zapewnienia bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podjął decyzję o
współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Fundację "RADOŚĆ
PSIAKA", Rusiec 15, 62-120 Wapno.Wobec tego konieczna jest zmiana niniejszej uchwały.

Ponadto, w zakresie finansowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2014r., w niniejszej uchwale
zwiększono środki na zadanie zapobiegania bezdomności zwierząt (sterylizacja, kastracja, usypianie
ślepych miotów) w wysokości 2000 zł. Powodem zmiany jest duże zainteresowanie akcją
sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt wśród opiekunów społecznych zwierząt. Zwiększenie
środków na ten cel z pewnością przyczyni się do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt na
terenie gminy.
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