
UCHWAŁA NR 127/XVII/16
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Poczesna" na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r poz. 
1515 z późn. zm.) oraz  art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r., poz. 856 z 
późn. zm.) po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich.

Rada Gminy w Poczesnej, uchwała:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Poczesna" na 2016 r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 127/XVII/16

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 marca 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY POCZESNA

§ 1. Cel programu

Celem Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poczesna, zwany dalej programem, jest:

1) zapobieganie bezdomności i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Poczesna,

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,

3) zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy,

4) edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów 
zapobiegania ich bezdomności.

§ 2. Realizatorzy programu

1. Funkcję koordynatora działań opisanych w niniejszym programie pełni Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Poczesna,

2. Realizację działań opisanych w niniejszym programie prowadzą:

1) Wójt Gminy Poczesna za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych,

2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,

3) policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez 
właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych w przepisach,

4) przedszkola, szkoły poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i 
sposobów zapobiegania ich bezdomności.

§ 3. Sposoby realizacji celów programu

1. Zapobieganie bezdomności i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Poczesna 
realizowane będzie poprzez:

1) wyłapywanie z terenu gminy poprzez JUKO Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie 
posiadający stosowne zezwolenie, zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez 
opieki właściciela i przewiezienie do schroniska w Bolesławiu, ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław.

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, również wspólnie z organizacjami opieki nad 
zwierzętami, wolontariuszami i osobami prywatnymi,

3) udzielanie całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono oraz usypianie ślepych miotów, przez lekarza weterynarii - 
Jacek Gołczyk, Gabinet weterynaryjny z siedzibą w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 370.

4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich poprzez umieszczenie ich w gospodarstwie rolnym
w m. Wrzosowa, ul. Polna 60,

5) w ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Poczesna, mogą być przeprowadzane akcje 
sterylizacji i kastracji, których celem będzie ograniczenie populacji tych zwierząt oraz dokarmiania we 
wskazanych przez mieszkańców lub pracowników U.G. miejscach potencjalnego przebywania,

6) współpracę z organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się ochroną 
zwierząt w schronisku,
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7) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod wskazany przez Gminę Poczesna kontakt, który 
został umieszczony na gminnej stronie internetowej.

2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji, kastracji i niezbędnych szczepień odłowionych bezdomnych 
zwierząt w schronisku,

2) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami.

3. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy realizowane będzie przez:

1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych 
przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) egzekwowanie, we współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku wykonania corocznego szczepienia 
psów przeciw wściekliźnie.

4. Edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania 
ich bezdomności odbywać się będzie poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli (przedszkoli, szkół) do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony 
środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, 
potrzeby ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje, promowanie prawidłowych postaw 
zachowań w stosunku do zwierząt,

2) prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców
w zakresie obowiązków ciążących na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty, humanitarnego 
traktowania zwierząt, zapobiegania bezdomności, poprzez np.: zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje, ulotki, 
plakaty.

3) współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt 
oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach działaności
w tego typu organizacjach.

§ 4. Źródła finansowania realizacji programu

1. W budżecie Gminy Poczesna zabezpieczono środki na realizację zadań własnych wynikających z 
niniejszego Programu w wysokości 40 000 zł,

2. Finansowanie przez Gminę zadań rezalizowanych w ramach niniejszej uchwały limitowane będzie 
wielkością środków przyznanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Poczesna.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia bezdomnego, zagubionego, wałęsającego się, 
pozostającego bez opieki, zwraca on koszty wyłapania, transportu, utrzymania, zapewnienia opieki 
weterynaryjnej. Koszty ponosi właściciel zwierzęcia niezależnie od tego czy odbierze zwierzę z miejsca, w 
którym zostało umieszczone po złapaniu.

2. Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt Gmina Poczesna w razie zaistnienia 
takiej konieczności udzieli pomocy organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Pomoc może być udzielona w różnych formach, a w szczególności w 
postaci:

1) bezpłatne udostępniania lokalu komunalnego na spotkanie otwarte, których tematyką będzie walka
z nadpopulacją zwierząt niechcianych, zapobieganie bezdomności zwierząt domowych i itp.

2) współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

3) promocji podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu,

4) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i ponadlokalnej.
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