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UCHWAŁA NR XVII/       /2020 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Borek Wlkp. w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn.zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 122 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Borek Wlkp.  w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XVII/       /2020 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z dnia 23 marca 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Borek Wlkp. w 2020 roku 

§ 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. oraz opieka 
nad zwierzętami bezdomnymi.  

§ 2. Gmina Borek Wlkp. zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Borek Wlkp. miejsca 
w schronisku w miejscowości Henrykowo 20 – Gmina Święciechowa na podstawie porozumienia 
międzygminnego z Miastem Leszno.   

§ 3. 1. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych lub w opuszczonych 
zabudowaniach są elementem ekosystemu miejskiego i wiejskiego, a ich obecność zapobiega 
rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie należy ich 
wyłapywać i przewozić do schroniska, lecz zapewnić im warunki bytowania w miejscach ich schronienia. 

2. Codzienną i całodobową opiekę  nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizuje 
Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” ul. Droga Lisia 1, Borek Wlkp. (nr telefonu 601 830 081), przez 
podjęcie działań polegających na przewiezieniu chorego lub rannego kota do lekarza weterynarii, z którym 
Gmina zawarła umowę lub do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie. 

3. Na lecznicę weterynaryjną odpowiedzialną za przyjęcie chorego lub rannego kota oraz innych 
bezdomnych zwierząt wskazuje się zakład weterynarii – PHU „Mencel-vet” Usługi Sanitarno-Weterynaryjne 
Marek Mencel w Borku Wlkp., ul. Rynkowa 2. 

4. W okresie długotrwałego występowania silnych mrozów lub utrzymującej się przez dłuższy okres czasu 
pokrywy śnieżnej, Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” ul. Droga Lisia 1, Borek Wlkp. zorganizuje 
dokarmianie wolno żyjących kotów w miejscach ich bytowania poprzez zakup i wyłożenie suchej karmy. 

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt codziennie i całodobowo realizuje  Spółdzielnia Socjalna 
„Pomocna Dłoń” ul. Droga Lisia 1, Borek Wlkp.(nr telefonu 601 830 081). Złapane zwierzęta przekazane 
zostaną do schroniska w Henrykowie lub do miejsca tymczasowego przetrzymywania, z którego niezwłocznie 
zostaną przewiezione do schroniska w Henrykowie. Miejsce tymczasowego przetrzymywania odłowionych 
zwierząt znajduje się na terenie Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Maksymalny czas pobytu 
zwierząt w miejscu tymczasowego przetrzymywania wynosi 1 miesiąc. 

2. Wyłapywanie powinno odbywać się przy pomocy wskazanych poniżej   urządzeń: 

1) chwytak; 

2) klatki samozatrzaskowej; 

3) siatki do wyłapywania zwierząt. 

3. Sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie może powodować u nich urazów oraz musi być 
bezpieczny dla zwierząt. 

4. Transport powinien odbywać się pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt, zapewniającym 
ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych. Zwierzęta powinny być przewożone w klatkach do 
transportu zwierząt.   Klatki powinny być odpowiednio duże, by umożliwić przyjęcie przez zwierzę 
odpowiedniej pozycji. 

5. Zwierzęta ranne lub chore skierowane zostaną do lekarza weterynarii, a następnie przewiezione zostaną 
do schroniska. 

6. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego wskazanego 
w § 8 niniejszego programu. 

§ 5. W celu ograniczenia populacji bezdomnych psów i kotów prowadzona będzie oobligatoryjna 
sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku w Henrykowie (z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek). 

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizować będą:  
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1) Schronisko dla zwierząt w Henrykowie poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania 
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym oraz zdolnym 
zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) Burmistrz Borku Wlkp. poprzez promocję adopcji zwierząt ze schronisk oraz prowadzenie działań 
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt (m.in. umieszczanie ogłoszeń 
o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp.). 

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych realizować będą:  

1) Schronisko dla zwierząt  w Henrykowie; 

2) Gmina Borek Wlkp. poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii – PHU „Mencel-vet” Usługi 
Sanitarno-Weterynaryjne Marek  Mencel w Borku Wlkp. ul. Rynkowa 2. 

§ 8. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się 
Gospodarstwo Rolne z siedzibą  ul. M. Konopnickiej 11, 63-810 Borek Wlkp.,Karolew Sp. z o. o. 

§ 9. 1. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. wskazuje się zakład weterynarii – PHU „Mencel-vet” 
Usługi Sanitarno -Weterynaryjne Marek Mencel w Borku Wlkp. ul. Rynkowa 2. 

2. W przypadku zgłoszenia Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” w Borku Wlkp. zdarzenia drogowego 
z udziałem zwierząt, odpowiednio przeszkoleni pracownicy ww. Spółdzielni niezwłocznie przewożą ranne lub 
chore zwierzę  do wskazanego w ust. 1 zakładu weterynarii. 

§ 10. 1. Urząd Miejski w Borku Wlkp. w ramach Programu prowadzi we współpracy z przedszkolami 
i szkołami działania edukacyjne, m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 
humanitarnego traktowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

2. Propagowanie wśród mieszkańców gminy właściwego postępowania ze zwierzętami, jak również 
tematyki dotyczącej sterylizacji lub kastracji zwierząt oraz ich znakowania w miejscowej prasie lokalnej. 

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 
Gminy Borek Wlkp. na 2020 rok w wysokości   71.000,00 zł. 

2. Szczegółowe wskazania sposobu wydatkowania tych środków: 

1) ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt w schronisku i zadań nałożonych na schronisko 
wskazanych w programie   40.000,00 zł, 

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przewóz ich do miejsca tymczasowego przetrzymywania, a następnie 
do schroniska   24.000,00 zł, 

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt   3.500,00 zł, 

4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich  3.000,00 zł, 

5) dokarmianie wolno żyjących kotów   500,00 zł. 

3. Wydatkowanie środków finansowych na realizację działań zawartych w Programie odbywać się będzie 
na podstawie zawartych umów i porozumień oraz wystawionych faktur i rachunków.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt, rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca program opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt programu zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt. 1-3 w/w ustawy został zaopiniowany przez

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu, Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt

„NOE” oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Przyjęcie programu ma na celu zapewnienie właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

złagodzenie uciążliwości związanych z bytowaniem bezpańskich zwierząt na terenie gminy oraz

poprawę warunków bezpieczeństwa mieszkańców.
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