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UCHWAŁA NR XXIV/218/17
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pakosławice” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Edward Chruściel
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Załącznik
do uchwały nr XXIV/218/17
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 31 marca 2017 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY PAKOSLAWICE NA 2017 ROK
Rozdział 1
Postanowienia ogólne, cel i zadania objęte programem
§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pakosławice na rok 2017, zwany dalej Programem.
§ 2.1. Celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pakosławice - dalej zwaną Gminą - poprzez realizację następujących zadań:
1) zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt poprzez:
a) schronisko w m. Chorzów, ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów prowadzonym przez Fundację „S.O.S. dla
Zwierząt”, z s. w Chorzowie ul. Antoniów 1, z którym Gmina posiada podpisaną umowę,
b) schronisko w m. Wieluń, ul. Zielona 2A, 98-300 Wieluń prowadzonym przez Fundację „Zwierzyniec”,
z s. ul. Zielona 2A, 98-300 Wieluń, z którym firma, o której mowa w § 2.1. ppkt 3 posiada podpisaną umowę;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie opisane szczegółowo w § 3;
3)

odławianie bezdomnych zwierząt przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-HandlowoWielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek z s. w Żędowicach, ul. Dworcowa 24, 47 - 120 Żędowice,
w sposób określony w § 4;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych dostarczonych do schroniska dla zwierząt,
w sposób określony w § 5;
5) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących realizowana będzie przez lekarza weterynarii pracującego
w Przychodni Weterynaryjnej ARKA Sp. z o.o. z/s 48-303 Nysa, ul. Szczecińska 8, do wysokości środków
określonych w § 10;
6) sterylizację lub kastrację bezdomnego psa w przypadku jego przygarnięcia w celu adopcji na wniosek
adoptującego realizowana będzie przez schronisko, o którym mowa w § 2 pkt 1;
7) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w sposób opisany w § 6;
8) usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez lekarza weterynarii w schronisku, o którym mowa
w § 2 pkt 1 lub przez Przychodnię Weterynaryjną ARKA Sp. z o.o. z/s 48-303 Nysa, ul. Szczecińska 8,
opisane szczegółowo w § 7;
9) zapewnianie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez
Pana Piotra Kwiczalę w miejscowości Prusinowice, ul. Szkolna 1, 48-314 Pakosławice, którego obowiązki
określono w § 8. Ww. osoba prowadząca gospodarstwo rolne wyraziła zgodę na ujawnienie danych
osobowych;
10) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
bezdomnych poprzez lekarza weterynarii pracującego w Przychodni Weterynaryjnej ARKA Sp. z o.o. z/s
48-303 Nysa, ul. Szczecińska 8, w sposób określony w § 9.
Rozdział 2
Szczegółowe procedury dotyczące realizacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i wolno żyjącymi kotami
§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, polega w szczególności na:
1) nie utrudnianiu im bytowania w danym miejscu;
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2) okresowym dokarmianiu w miejscu ich bytowania organizowane przy udziale sołtysów i społecznych
opiekunów mieszkających w pobliżu miejsca bytowania kotów wolno żyjących;
3) zapewnianiu opieki rannym lub chorym kotom na zasadzie jednorazowego zlecenia wystawionego przez
Wójta Gminy Przychodni Weterynaryjnej ARKA Sp. z o.o. z/s 48-303 Nysa, ul. Szczecińska 8;
4) sterylizacja i kastracja dojrzałych płciowo osobników, celem ograniczenia populacji tych zwierząt przez
lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt 3, na podstawie skierowania wystawionego przez Wójta Gminy.
§ 4.1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pakosławice przeprowadzane będzie
po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu Gminy w Pakosławicach lub mieszkańców
miejscowości, iż zwierzęta pozostają bez opieki.
2. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt podejmowane są po dokonaniu zgłoszenia
przypadków bezdomnych zwierząt lub stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt:
1) w czasie godzin pracy Urzędu Gminy Pakosławice – zwanym dalej Urzędem Gminy, pod nr telefonu
77 435 76 14 wew. 106;
2) poza godzinami pracy Urzędu Gminy zgłoszeń należy dokonywać pod nr telefonu 693 054 949.
3. Po wyłapaniu, zwierzęta bezdomne poddawane są dodatkowej identyfikacji (odczytanie mikroczipa,
kolczyka, tatuażu lub innego „znacznika”), w celu ustalenia ich właściciela.
4. Zwierzęta po ustaleniu właściciela przewożone są na jego adres i przekazywane właścicielowi.
5. Zwierzęta bezdomne przekazywane są do schronisk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przez firmę
określoną w § 2 ust. 1 pkt 3.
6. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przekazywane są do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 2 ust. 1
pkt 9.
§ 5. Obowiązkowym zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które
zostaną odłowione z terenu Gminy i dostarczane do schroniska, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
§ 6.1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy najważniejszych danych o wyłapanych bezdomnych
zwierzętach (w tym zdjęcia zwierząt), dane kontaktowe i informacje o miejscu ich przebywania;
2) ścisłą współpracę ze schroniskami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,2, mającą na celu:
a) prowadzenie adopcji bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy i pozyskiwanie dla nich nowych
właścicieli, mogących zapewnić im należyte warunki bytowania,
b) tworzenie elektronicznej bazy danych wyłapanych bezdomnych zwierząt oraz umieszczanie zdjęć
i informacji dotyczących wyłapanych zwierząt na stronie internetowej schroniska,
c) monitorowanie jakości sprawowanej opieki nad znajdującymi się w schronisku zwierzętami bezdomnymi
z terenu Gminy;
3) prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi
na terenie Gminy;
4) współpracę w tym zakresie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
§ 7.1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepego miotu.
2. Zabieg przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 8 lub lekarz w schronisku,
w przypadku gdy ślepy miot trafi do schroniska.
3. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje lekarz, o którym mowa w pkt 2 dokonujący tej
czynności.
§ 8.1. Gospodarstwo rolne określone w § 2 pkt 9 zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich z terenu Gminy, ich utrzymanie i opiekę weterynaryjną.
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2. Po umieszczeniu zwierzęcia w wymienionym w ust. 1, gospodarstwie Gmina podejmuje niezwłocznie
starania mające na celu znalezienie nowego właściciela.
3. Umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym odbywać się będzie każdorazowo po konsultacji
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nysie.
§ 9.1. Całodobowa opieka weterynaryjna nad zwierzętami biorącymi udział w zdarzeniach drogowych
świadczona jest przez lekarza weterynarii, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10.
2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy kontaktować się:
1) w czasie godzin pracy Urzędu Gminy, pod nr telefonu 77 435 76 14 wew. 106;
2) poza godzinami pracy Urzędu Gminy, z lekarzem weterynarii pod nr tel. 693 054 949.
3. W ramach świadczonych usług lekarz weterynarii zapewni:
1) całodobową gotowość do świadczenia usług również w dni wolne od pracy;
2) przetrzymanie zwierzęcia, w stosunku, do którego zaistniała taka konieczność i przekazanie za pośrednictwem
firmy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 Schronisku w godzinach jego funkcjonowania;
3) przekazanie padłego lub uśpionego zwierzęcia firmie utylizacyjnej.
Rozdział 3
Finansowanie programu
§ 10.1. Środki finansowe, przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu, zabezpieczone
są w budżecie Gminy na 2017 rok w dziale 900, rozdziale 90095 w kwocie 9 000,00 zł
2. Środki finansowe, przeznaczone na realizację Programu, wydatkowane będą w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów w ramach świadczenia usług i dostaw na podstawie umów
zawieranych w obowiązujących trybach.

