
UCHWAŁA Nr 298/XXXIV/18
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Poczesna" na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1875 z późn zm.) oraz  art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  (Dz.U. z 2017r.,   
poz. 1840.) po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich.

Rada Gminy w Poczesnej, uchwala:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Poczesna" na 2018r. 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 do Uchwały 

Nr 298/XXXIV/18 

Rady Gminy Poczesna 

z dnia 22 marca 2018 r. 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY POCZESNA 

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna, zapewnienie 

własciwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolnożyjącym kotom przebywajacym 

w granicach administracyjnych Gminy Poczesna. 

2. Do zadań priorytetowych "Programu" należy: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, 

2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym zapewniając im miejsce w schronisku, 

3) zapewnienie opieki wolno żyjacymi kotom w tym ich dokarmianie, 

4) ograniczenie populacji wolnożyjacych kotów poprzez sterylizację i kastrację, 

5) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w wypadkach drogowych                                           

z ich udziałem, 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzat gospodarskich, 

7) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, 

8) zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 

§ 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) pracownicy referatu. 

2) lekarz weterynarii na podstawie zlecenia. 

3) gospodarstwo rolne wskazane w § 3 ust.4 

4) policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez 

właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych w przepisach, 

5) schronisko Miedary z siedzibą w Miedarach, ul. 1-go Maja 76, 42-676 Miedary. 

§ 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 Konsorcjum Firm Schronisko Miedary, F.H.U.Jurczyk Mariusz,                                   

42-400 Zawiercie, ul. Strumień Wierczki 27 posiadające stosowne zezwolenia, zwierząt bezdomnych, 

zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i przewiezienie ich do schroniska w 

Miedarach  przy ul. 1-go Maja 76, 42 – 676 Miedary. 

2) poszukiwanie za pośrednictwem schroniska nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, również 

wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i osobami prywatnymi, 

2. Zapewnienie opieki wolno żyjacymi kotom. 

1) 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. Koty nie są 
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zwierzętami bezdomnymi , dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić lecz stwarzać 

warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego pobytu, 

2) w okresie gdy swobodnie żyjace koty nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości 

pożywienia 

powinny być dokarmiane. Gmina dofinasuję zakup karmy osobom prywatnym, które 

dokarmiają wolnożyjace koty. 

3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 

    wykonywanie na koszt gminy sterylizacji, kastracji i niezbędnych szczepień odłowionych 

bezdomnych 

zwierząt w schronisku. 

4. Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym poszkodowanym                                       

w wypadkach  

drogowych z ich udziałem: 

    udzielanie całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym                                            

w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono oraz dofinansowanie do 

dokonywania zabiegów usypiania ślepych miotów, przez lekarza weterynarii P Jacka 

Gołczyka, Gabinet weterynaryjny z siedzibą w Kamienicy Polskiej,ul. Konopnickiej 370. 

5. Zapewnienie  miejsca  dla zwierząt  gospodarskich poprzez umieszczenie ich                                      

w gospodarstwie rolnym   Pana Tadeusza Wójcika położonym w m. Wrzosowa, ul. Polna 60.  

W szczególnych  przypadkach  gdy  gospodarz  wymienionego  gospodarstwa  nie wyrazi zgody 

na przyjęcie zwierzęcia Gmina zobowiazuje się znaleźć inne gospodarstwo w którym można je 

umieścić i poinformuje o tym Powiatowy Inspektorat Weterynarii. 

6. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami. 

2) współpracę z organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi 

się ochroną  zwierząt w schronisku, 

7. Zapewnienie 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. 

3) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod wskazany przez Gminę 

Poczesna kontakt, który 

został umieszczony na gminnej stronie internetowej. 

§ 4. Źródła finansowania realizacji programu 

W budżecie Gminy Poczesna zabezpieczono środki na realizację zadań własnych 

wynikajacych z niniejszego Programu w wysokości 39 000,00zł, w tym: 

  1) na wyłapywanie zwierzat bezdomnych z terenu Gminy i umieszczanie ich w schronisku 

– 29 000zł, 

  2) na sterylizację i kastrację oraz dożywianie wolnożyjących kotów -  8 000,00zł, 

  3) na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 

drogowych – 2 000zł. 
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§ 5. Postanowienia końcowe 

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) bezpłatnego  udostępniania  lokalu  komunalnego  na  spotkania  otwarte,  których  tematyką   

będzie  walka   z nadpopulacją zwierząt niechcianych, zapobieganie bezdomności zwierząt 

domowych, 

2) współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 

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

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