
UCHWAŁA NR 328/XXXVII/18
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 298/XXXIV/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 22 marca 2018r.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 2018r. 
poz. 994 z poźn. 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. W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poczesna na 2018r., stanowiącym załącznik do uchwały Nr 298/XXXIV/18 Rady Gminy Poczesna 
z dnia 22 marca 2018r., wprowadza sie następujące zmiany:

1) §3 ust.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: ,,2) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 
odłowionych z terenu gminy, za  pośrednictwem schroniska, z którym Gmina Poczesna ma podpisaną 
umowę, poprzez:

a) prowadzenie działań majacych na celu doprowadzenie do adopcji przez osoby, które zapewnią 
prawidłową opiekę i warunki bytowe zwierzętom,

b) ciągłą współpracę z fundacjami, organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i osobami 
prywatnymi w znalezieniu nowych właścicieli dla zwierząt,

c) podawanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w internecie na portalach 
społecznościowych i w prasie zdjęć i informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji”.

2) §3 ust.3 i 4 otrzymuje brzmienie: ,,3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie 
poprzez:

1) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji odłowionych bezdomnych zwierząt w schronisku przez 
lekarza weterynarii za wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów 
z uwagi na ich wiek lub stan zdrowia,

2) poddawanie zabiegowi usypiania ślepych miotów. Usypiane moga być wyłącznie zwierzęta, które są 
jeszcze ślepe i nie ma możliwości znalezienia im właścicieli,

3) prowadzenie akcji zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji.

4. Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w wypadkach drogowych 
z ich udziałem poprzez: udzielenie całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym, przez 
lekarza weterynarii P. Jacka Gołczyka. Gabinet weterynaryjny w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 370.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie : ,,§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 i poszukiwanie 
nowych właścicieli – 26 000zł,

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

3) na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych – 2 000zł,

4) na zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim – 2 000,00zł,
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5) na działania związane z adopcją – 500,00zł,

6) na usypianie ślepych miotów – 500,00zł.”

§ 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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