
UCHWAŁA Nr XXXIV/433/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz  art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
         zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie Programu powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

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

       Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                  /.../
       Zbigniew Włodarek 



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/433/2017

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r.

Zgodnie  z  art.  11a  ustawy  o  ochronie  zwierząt,  rada  gminy  wypełniając  obowiązek
zapewnienia  opieki  bezdomnym  zwierzętom  oraz  ich  wyłapywania,  określa  w  drodze
uchwały  corocznie  do  dnia  31  marca,  program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt.  Zakres  niniejszego  Programu  jest  zgodny
z powołaną na wstępie ustawą. Koszty Programu pokrywa Miasto Kalisz. 

Projekt  Programu  podlega  zaopiniowaniu  przez  właściwego  powiatowego  lekarza  weterynarii
oraz  działające  na  terenie  Kalisza  organizacje  społeczne,  których  statutowym  celem  jest
ochrona zwierząt, a także dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.  Wskazane podmioty
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Programu wydają opinie  o projekcie. Niewydanie
opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego  Programu. Zarząd Okręgowy w Kaliszu
Polskiego Związku Łowieckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu oraz Prezes Zarządu
Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt „Help Animals” pozytywnie zaopiniowali projekt
Programu. Niewydanie opinii przez Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Polsce, Oddział
w Kaliszu zgodnie art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z
2013 poz. 856 ze zm.) oznacza akceptację projektu Programu. 
       W świetle powyższego, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

      Prezydent   
              Miasta Kalisza 

           /.../
Grzegorz Sapiński 



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/433/2017
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017r.

W sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie Kalisza na 2017 rok. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 rok.

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy Sposób wydatkowania środków
finansowych

Wysokość środków
finansowych (zł)

1 2 3 4 5

1. Opieka nad wolno 
żyjącymi kotami w tym:
- sterylizacja
-dokarmianie
-leczenie

Miasto Kalisz  
Wydział Środowiska, Rolnictwa                 
i Gospodarki Komunalnej

Zgodnie z budżetem i planem 
finansowym na 2017 rok.

8.000,00
3.000,00
1.000,00

2. Zapewnienie miejsca dla 
zwierząt gospodarskich
-zapewnienie gotowości 
przyjęcia zwierzęcia
-karma

Gospodarstwo Rolne
Adam Banasiewicz
ul. Św. Michała 89
62-800 Kalisz

Zgodnie z budżetem i planem 
finansowym na 2017 rok.

500,00
500,00

3. Zapewnienie całodobowej
opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem 
zwierząt

Miasto Kalisz
umowa  zawarta  z  lekarzem  weterynarii
dr Michałem Wierzejskim
Specjalistą Chorób Psów i Kotów
Gabinet Weterynaryjny
ul. Warszawska 93b
62-800 Kalisz

Zgodnie z budżetem i planem 
finansowym na 2017 rok.

14.000,00



4. Zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w 
schronisku dla zwierząt

Miasto Kalisz 
Biuro Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt

Zgodnie z budżetem Kalisza i planem 
finansowym na 2017 rok.

467.656,00

5. Odławianie bezdomnych 
zwierząt 

6. Poszukiwanie właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt

7. Usypianie ślepych miotów

8. Obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt w 
schronisku 

Razem: 494.656,00

       Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

       /.../
        Zbigniew Włodarek


