
UCHWAŁA NR VI/44/15
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, zm. z 2014r.: Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz.1072) w związku z art. 11a 
ust. 1, ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856, 
zm. z 2014r. Dz. U. 2014 poz. 1794), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla 
Gminy Dąbrowa w 2015 roku” stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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Załącznik do Uchwały Nr VI/44/15

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄTDLA GMINY DĄBROWA NA ROK 2015

Dąbrowa 2015

§ 1. Realizatorami Programu są:

1) Wójt Gminy Dąbrowa oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy,

2) wszystkie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,

3) schroniska dla bezdomnych zwierząt,

4) podmioty, z którymi zostały zawarte umowy w celu realizacji programu.

§ 2. Przewiduje się realizację następujących zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na 
drogach których gmina jest właścicielem.

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Bezdomnym zwierzętom zapewnia się opiekę i miejsce w schronisku zlokalizowanym w Chorzowie 
Maciejkowicach przy ul. Antoniów 1, prowadzonym przez Fundację „S.O.S. dla Zwierząt” z którym Gmina 
zawarła umowę oraz za pośrednictwem Pani Gabrieli Bartoszek prowadzącej działalność gospodarczą pod 
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nazwą Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno Handlowo-Wielobranżowych „GABI” z siedzibą w Żędowicach, 
ul. Dworcowa 24. Zapewnia się tymczasową opiekę i leczenie weterynaryjne zwierząt, które w wyniku 
wypadków drogowych są ranne oraz w przypadku utraty właściciela. Zwierzęta takie będą przekazywane pod 
opiekę do schroniska dla bezdomnych zwierząt wskazanego w §5 niniejszej umowy lub lekarza weterynarii 
Pana Mateusza Stankiewicz prowadzącego Gabinet Weterynaryjny „STAN-VET” z siedzibą w Niemodlinie 
przy ul. Opolskiej 4., z którym Gmina posiada podpisaną umowę.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Opieka będzie polegać przede wszystkim na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania przez 
pracowników urzędu, sołtysów oraz miejscowych wolontariuszy. W ramach umowy z lekarzem weterynarii 
zapewniona będzie opieka nad rannymi i chorymi kotami. Przewiduje się także sterylizację i kastrację kotów 
wolno żyjących, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt. Zabiegi takie wykonywać będzie 
lekarz weterynarii, z którym Gmina podpisała umowę w tym zakresie.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt

Realizatorem odławiania oraz transportem bezdomnych zwierząt będzie specjalistyczna firma PUPHW 
„GABI” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.

Zapewniono bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w Chorzowie - Maciejkowice (z 
którym Gmina zawarła umowę) oraz za pośrednictwem firmy „GABI” w schronisku w Szczytach przy ul. 
Wieluńskiej 108 lub w Raciborzu przy ul. Komunalnej 9. Zgłoszenia bezpańskich zwierząt w godzinach pracy 
urzędu przyjmowane będą pod nr 77-4641010, a poza godzinami pracy urzędu pod nr tel. 506132566.

§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione z terenu 
gminy. Zabiegi przeprowadzane będą w schronisku, do którego trafią wyłapane zwierzęta. Postanowienia w tym 
zakresie są zawarte w umowach.

§ 7. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

W Urzędzie Gminy prowadzony jest punkt informujący o bezdomnych zwierzętach i o możliwości adopcji. 
Na stronie internetowej gminy zostanie stworzona elektroniczna baza danych oraz zostaną umieszczone zdjęcia 
i informacje dotyczące wyłapanych zwierząt.

§ 8. Usypianie ślepych miotów

Gmina posiada podpisaną umowę z lekarzem weterynarii na wykonywanie wyżej wymienionych czynności 
Panem Mateuszem Stankiewiczem prowadzącym gabinet weterynaryjny z siedzibą w Niemodlinie przy ul. 
Opolskiej 4, przy czym ich realizacja uzależniona będzie od wysokości posiadanych środków budżetowych.

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich.

Zawarta została umowa z właścicielem gospodarstwa położonego w miejscowości Niewodniki. Dane 
adresowe gospodarstwa – Niewodniki, ul. Odrzańska 27. Umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym 
odbywać się będzie każdorazowo po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt.

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostało potrącone i jest ranne, 
Gmina zleci lekarzowi weterynarii określenie, w jakim stanie jest zwierzę, czy nadaje się do leczenia, czy też 
zostanie poddane eutanazji. Zawarto umowę na powyższe usługi z Panem Mateuszem Stankiewicz 
prowadzącym Gabinet Weterynaryjny „STAN-VET” z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 4.

Natomiast kiedy w wyniku zdarzenia drogowego bezdomne zwierzę utraciło życie – Urząd zawiadomi 
podmiot odbierający padłe zwierzęta. W tym celu zawarto umowę z Firmą Usługowo-Handlową EKOLAS 
reprezentowaną przez Panią Urszulę Kapuśniak-Junik z siedzibą w Kotlarni, ul. Sławięcicka 4.

§ 11. Plan znakowania zwierząt w gminie

Gmina nie przewiduje znakowania zwierząt.

§ 12. Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
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Prowadzone będą działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie 
kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie 
obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt poprzez ulotki, plakaty, 
rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy. Przewiduje się nadto, organizowanie 
konkursów oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych. Odbywać się to będzie także 
w szkołach i przedszkolach, zwłaszcza pod kątem propagowania zagadnień związanych z humanitarnym 
traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, jak również potrzebą ograniczenia 
liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

W akcję edukacyjną zaangażowana zostanie gazetka lokalna „Życie Gminy Dąbrowa”.

§ 15. Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu Program będzie 
realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Dąbrowa, w którym zapewniono kwotę 20.000 zł, w tym na:

· wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy wraz z umieszczeniem w schronisku – 15.000 zł

· całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych na drogach gminnych z udziałem 
zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych – 1400 zł,

· sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów z terenu gminy – 600 zł,

· zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 200 zł,

· zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Dąbrowa – 1300 zł.

· Zbiórka, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy –1500 zł.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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