
UCHWAŁA NR 385 /2014 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU   

 

z dnia 22 maja 2014r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr 353/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r.  
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2014”.  

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318 ; z 2014r. poz.379) i art.11a ust.1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz.856) 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. W „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 353/2014 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 
2014” - §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„ Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schroniskach dla zwierząt realizowane jest przez 
VET-Agro Serwis z siedzibą w Trzciance przy ul. Konopnickiej 62”.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

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



 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja  2014r. zmieniającej uchwałę Nr 353/2014 
Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 
2014”.  
                          

Uchwałą Nr 353/2014 z dnia 27 lutego 2014r. Rada Miejska w Jastrowiu przyjęła „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 
2014”. 

Zgodnie § 1 ust. 1 Programu - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc                              
w schroniskach dla zwierząt realizowane miało być przez Stowarzyszenie Wspierania                              
i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „Reks” w Kołobrzegu na podstawie zawartej z tym podmiotem w 
dniu 1 stycznia 2012r. umowy. 

Pismem z dnia 25 marca 2014r. Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla 
Zwierząt „Reks” w Kołobrzegu wypowiedziało przedmiotową umowę w trybie natychmiastowym. 

W celu moŜliwości realizacji programu zawarta została umowa z VET-Agro Serwis                  
z siedzibą w Trzciance przy ul. Konopnickiej 62.  

W związku z powyŜszym zaszła konieczności zmiany Programu i wskazania nowego 
podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt.  

Projekt zmiany programu przekazano do zaopiniowania podmiotom wymienionym                 
w art.11a ust.7 ustawy o ochronie zwierząt, w tym:  

− Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Złotowie, 
− Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Sęp” w Pile, 
− Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jastrowiu, 
− Nadleśnictwu Wałcz, 
− Kołu Łowieckiemu Nr 39 „Hubertus” w Dąbkach, 
− Kołu Łowieckiemu Nr 50 „Bóbr” w Pile, 
− Kołu Łowieckiemu Nr 47 „Brać Leśna” przy Nadleśnictwie Jastrowie, 
− Kołu Łowieckiemu Nr 3 „Wadera” w Okonku, 
− Kołu Łowieckiemu Nr 39 Literatów Polskich w Samborsku, 
− Kołu Łowieckiemu Nr 2 „Łoś” w Okonku, 
− Kołu Łowieckiemu Nr 49 „Diana” w Szwecji, 
− Kołu Łowieckiemu Nr 5 „Odyniec” Jastrowiu. 

Projekt zmiany programu pozytywnie zaopiniowały Koło Łowieckie Nr 3 „Wadera”                  
w Okonku, Koło Łowieckie Nr 39 Literatów Polskich w Samborsku i Koło Łowieckie Nr 49 „Diana” 
w Szwecji, Powiatowy Lekarza Weterynarii w Złotowie. 

Pozostały podmioty opiniujące nie wniosły zastrzeŜeń w terminie wynikającym z 
art.11a ust.8. 

 
Podjęcie uchwały w proponowanym kształcie znajduje uzasadnienie faktyczne                           

i prawne. 
 

 

 
 


