
UCHWAŁA NR XX/177/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856, Dz. U. z 2014 r., poz. 1794, Dz. U. z 2015 r., poz. 266, 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1605, 1948 i 2102), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Bolesławcu, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich - działających na obszarze Gminy Bolesławiec,

uchwala się:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Bolesławiec w 2017 roku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2017 roku,

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bolesławiec.

3) Schronisku, należy rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Przylasku, Przylasek nr 18, 59-816 
Platerówka, współfinansowane w ramach wpłat na rzecz Związku Gmin „KWISA”.

4) Organizacje pozarządowe – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy i współpracujące z gminą lub innymi 
jednostkami organizacyjnymi.

§ 2. § 2.Program ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt przebywających w granicach 
administracyjnych Gminy, a w szczególności do psów i kotów.

§ 3. 1. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Bolesławiec, RealizatoramiProgramu są:

1) Wójt Gminy Bolesławiec,

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Przylasku nr 18, Gmina Platerówka.

2. 2.W celu realizacji Programu jednostki wymienione w ust. 2 współpracują z:

1) Lekarzami weterynarii.

2) Komisariatem Policji w Kruszynie, Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, 
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bolesławcu.

3) Organizacjami społecznymi, w tym w szczególności z organizacjami pożytku publicznego, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

4) Dzierżawcami lub Zarządcami obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy.

5) Jednostkami organizacyjnymi Gminy.

6) Placówkami oświatowymi, poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych i edukacyjnych 
mieszkańców.

7) Sołtysami wsi Gminy Bolesławiec.
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Rozdział 2.
Cel programu

§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Bolesławiec oraz objęcie 
opieką bezdomnych zwierząt:

1) Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) Zapobieganie porzucaniu zwierząt, a w szczególności psów i kotów,

3) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

4) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie walki z bezdomnością zwierząt przy współpracy z dyrektorami 
szkół podstawowych oraz organizacjami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 
Działania edukacyjne dotyczyć będą między innymi odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 
ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 3.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

§ 5. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się podejmowanie następujących 
działań:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt 
w Przylasku nr 18, gmina Platerówka, któremu gmina powierzyła realizację zadań z zakresu:

a) odławiania bezdomnych zwierząt,

b) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt,

c) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

d) leczenia chorych zwierząt rokujących możliwość wyleczenia lub usypianie w sposób humanitarny zwierząt 
nieuleczalnie chorych i ślepych miotów oraz zapewnienie pozostałym zwierzętom przebywającym 
w schronisku odpowiedniej opieki weterynaryjnej.

2. W przypadku znalezienia na terenie gminy Bolesławiec porzuconego zwierzęcia i potrzebie jego odłowu, 
mieszkańcy gminy mogą ten fakt zgłaszać telefonicznie do Urzędu Gminy Bolesławiec lub bezpośrednio do 
schroniska w Przylasku nr 18, gmina Platerówka.

3. Całodobową opiekę weterynaryjną w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy 
Bolesławiec realizuje lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku, lub na podstawie odrębnego zlecenia Wójta 
Gminy podmioty zajmujące się leczeniem zwierząt.

4. Zwierzęta gospodarskie, umieszczone będą w gospodarstwie rolnym w miejscowości Kraśnik Dolny nr 
2, gmina Bolesławiec, na zasadach określonych odrębnym zleceniem Wójta Gminy Bolesławiec.

5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w przypadku zaistnienia potrzeby, w tym ich 
dokarmianie poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów.

Rozdział 4.
Zapobieganie bezdomności zwierząt

§ 6. Zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane będzie poprzez działania mające na celu zmniejszenie 
populacji bezdomnych zwierząt, a w szczególności:

1) Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w schronisku, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych,

2) Współpracę z placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zwierząt.

3) Współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest zapobieganie 
bezdomności zwierząt.

4) Współpracę z dzierżawcami obwodów łowieckich z terenu administracyjnego gminy w zakresie zwalczania 
bezdomności.

Rozdział 5.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

§ 7. W 2017 roku gmina przeznaczyła na realizację programu środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł, 
określonej w uchwale budżetowej z przeznaczeniem w szczególności na:
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1) zapewnienie pobytu bezdomnym zwierzętom w schronisku – 66.500,00 zł,

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
i inne - 3.000,00 zł,

3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 1.500,00 zł,

4) dokarmianie wolno żyjących kotów – 1.000,00 zł,

5) usypianie ślepych miotów – 2.000,00 zł,

6) edukacja i współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi – 1.000,00 zł,

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856, Dz. U. z 2014 r., poz. 1794, Dz. U. z 2015 r., poz. 266, Dz. U. z 2016 r., poz. 1605, 1948 i 2102),
Rada Gminy w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, określa program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Uchwalenie przez Radę Gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt ma przyczynić się do ograniczenia bezdomności zwierząt.

Projekt przedmiotowej uchwały, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, został przekazany
do zaopiniowania dla właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacjom społecznym, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom obwodów łowieckich działających na
obszarze gminy.

Id: 7C84E94B-BF72-418E-93DE-FC82F62C47D3. Podpisany Strona 1




