
UCHWAŁA NR XXIX/176/2014
RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA

z dnia 9 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Wola Mysłowska w 2014roku".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 
594 ze zm.) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz.856) Rada 
Gminy Wola Mysłowska uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Wola Mysłowska” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Talarek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/176/2014 

Rady Gminy Wola Mysłowska 

z dnia 9 czerwca 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Wola Mysłowska w 2014 roku. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności psów, kotów w tym 
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

§ 1. Postanowienia ogólne. 

Ilekroć w programie jest mowa o : 

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wola Mysłowska. 

2. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wola Mysłowska. 

3. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wola Mysłowska. 

4. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wola Mysłowska. 

5. Ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
(Dz.U. z 2013r. poz.856)

§ 2. Cele oraz wykonawcy programu. 

1. Celami programu są: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
w szczególności poprzez odławianie bezdomnych zwierząt oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt. 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez sterylizacje i kastracje oraz usypianie 
ślepych miotów.

2. Koordynacja programu. 

1) Koordynatorem programu jest Wójt. Koordynacja działań podejmowanych w ramach programu odbywa się 
poprzez stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska współpracuje ściśle w tym zakresie z organami 
Inspekcji Weterynaryjnej, samorządem lekarsko-weterynaryjnym i schroniskiem.

3. Realizatorami programu są: 

1) Wójt - poprzez stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska. 

2) Policja i Straż Pożarna. 

3) Stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im 
cierpienia. 

4) Schronisko dla bezdomnych zwierząt z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska. 

5) Lekarz weterynarii - Dariusz Jakubowski Wola Mysłowska 50. 

6) Gospodarstwo rolne - Grzegorz Kocielnik Ksawerynów 33. 

7) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy.

§ 3. Realizacja założonych celów. 

1. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie 
poprzez: 
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1) Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone przez schronisko za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia 
oraz pomocniczo przez Policję i Straż Pożarną. Może być prowadzone również przez stowarzyszenia 
i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt pod warunkiem posiadania 
odpowiedniego sprzętu. 

2) Zapewnienie miejsc w schronisku wszystkim zwierzętom zgubionym, wałęsającym się, pozostającym bez 
właściciela lub odebranym na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt 
zebranym z terenu gminy przez w/w instytucje. 

3) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. 

4) Przekazywanie pod tymczasową opiekę schroniska zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgonu 
właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, odebranie w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt 
itp.) utraciły właściciela. 

5) Zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej przez lekarza WET Dariusza Jakubowskiego Wola Mysłowska 
50 dla zwierząt rannych (w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku 
działań uprawnionych służb i instytucji a wynikających z realizowania zapisów ustawowych. 

6) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy, 
w szczególności poprzez akcje adopcyjne bądź informacyjne. 

7) Utworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących. 

8) Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w szczególności poprzez zakup i wydawanie 
karmy oraz edukację w zakresie odpowiedzialnego dożywiania. 

9) Informowanie w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie zwierząt oraz Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Wola Mysłowska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
XIX)105)2012 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 grudnia 2012r. 

10) Zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie 
ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym zachowaniem zwierząt oraz prawidłową nad nimi 
opieką.

2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez: 

1) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kasacji zwierząt bezdomnych odłowionych przez schronisko. 

2) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia rozrodczości poprzez 
usypianie ślepych miotów i sterylizacje wykonane przez lekarza weterynarii lub schronisko na koszt gminy- do 
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na te cele w danym roku. 

3) umożliwienie bezpłatnego usypiania wykonywanego przez lekarza weterynarii ślepych miotów właścicielom 
suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji na koszt właściciela lub przy współudziale Gminy dla osób 
które złożą stosowne zaświadczenie o niskich dochodach do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w danym roku.

§ 4. Finansowanie programu. 

1. Koszty realizacji zadań określonych w programie ponosi Gmina. Wysokość środków na realizację programu 
wynosi 4,500zł. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r. poz.907 ze zm.) w zależności od 
zaistniałych potrzeb.

§ 5. Postanowienia końcowe. 

1. Do realizacji programu Gmina może udzielać organizacjom społecznym pomocy w różnych formach, 
w szczególności w postaci: 

1) Udostępnienia lokalu na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym, 

2) Promocji podejmowanych działań w szczególności w materiałach promocyjnych, stronach internetowych 
przygotowywanych do prowadzonych przez Gminę oraz jej jednostki. 

3) Porozumień współpracy zawieranych przez Gminę i jej jednostki. 
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