
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/274/2014 

RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA 

z dnia 24 marca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2014 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, 

poz. 594 ze zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 

2013 poz. 856), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, Krakowskiego 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz dzierżawców obwodów łowieckich, Rada Gminy Jerzmanowice-

Przeginia uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

mgr inż. Zbigniew Synowiec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 kwietnia 2014 r.

Poz. 2052



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIX/274/2014 

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

z dnia 24 marca 2014 r. 

 

PROGRAM 

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA W 2014 R. 

 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma 

zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856) przebywających na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Jerzmanowice-Przeginia; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schroniska dla zwierząt w Szczytach, ul. Wieluńska 108, 98-355 

Działoszyn; 

3) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały zgodnie z treścią art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie 

zwierząt; 

4) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza zgodnie z art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt; 

5) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich zgodnie z art. 4 ust. 18 ustawy o ochronie 

zwierząt; 

6) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim) 

7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2014r. 

§ 3. Wykonawcy programu 

Działania związane z realizacją programu prowadzi Referat Infrastruktury Urzędu Gminy Jerzmanowice-

Przeginia, przy pomocy: 

1) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

2) Opieka nad zwierzętami Rafał Pałka, 32-300 Olkusz ul. Sikorka 91 

§ 4. Cel i zadania Programu 

1. Celami Programu są: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy; 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

2. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację następujących 

zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
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2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie 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. 

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez uprawniony podmiot - Opieka nad zwierzętami Rafał Pałka, 

32-300 Olkusz ul. Sikorka 91, posiadający stosowne kwalifikacje i sprzęt, na podstawie umowy na 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zawartej pomiędzy Gminą a tym podmiotem i następnie będą przyjęte 

przez: Schronisko dla zwierząt w Szczytach ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn, z którymi w/w podmiot 

zawarł stosowną umowę. 

2. W razie potrzeby, odłowionym zwierzętom, opiekę weterynaryjną zapewni Pan Wojciech Bobyla- lekarz 

weterynarii 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 48/20, z którym podmiot odławiający bezdomne zwierzęta 

zawarł umowę w tym zakresie. 

3. Sterylizacja bądź kastracja zwierząt w schroniskach jest sposobem na częściowe rozwiązanie problemu 

nadpopulacji zwierząt. 

4. Wyłapane zwierzęta będą poddane sterylizacji lub kastracji w schronisku oraz przez lekarza weterynarii 

Pana Wojciecha Bobyla, 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 48/20, z którymi podmiot wyłapujący zawarł 

stosowne umowy, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieje przeciwwskazanie do wykonania tych zabiegów 

z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

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

1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane 

jest poprzez zakup przez Gminę i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów. 

2. Opieka określona w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

1) dokarmianie w okresie jesienno-zimowym, we współdziałaniu ze społecznymi opiekunami (karmicielami) 

kotów, prowadzącymi akcję dokarmiania wolno żyjących kotów, karmą zakupioną przez Gminę; 

2) finansowanie przez Gminę kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów; 

3) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom. 

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia przeprowadza Pan Rafał 

Pałka Opieka nad zwierzętami, 32-300 Olkusz ul. Sikorka 91 na podstawie umowy zawartej z Gminą. 

Przedsiębiorca dysponuje samochodem przystosowanym do przewozu zwierząt, odpowiednim sprzętem do 

odławiania zwierząt oraz przeszkolonym w tym kierunku personelem. 

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

zwierzę dotąd pozostawało. 

3. Odłowione zwierzęta domowe przewożone są do Schroniska. 

4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 11. 

5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 
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§ 8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska w razie nieodnalezienia właściciela, z wyjątkiem zwierząt, 

u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, są 

poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii. 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują 

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 

warunki bytowania. 

2. Referat Infrastruktury Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie informacji o adopcji zwierząt na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz na stronie internetowej Gminy 

www.jerzmanowice-przeginia.pl. 

3. Pan Rafał Pałka Opieka nad zwierzętami, 32-300 Olkusz ul. Sikorka 91. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów 

1. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt. 

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia wykonuje lekarz weterynarii, 

z którym podmiot wyłapujący zwierzęta bezdomne ma podpisaną umowę. 

§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2014 r. wskazuje się 

gospodarstwo, którego siedziba mieści się pod adresem: 32-048 Jerzmanowice 272. Właściciel powyższego 

gospodarstwa ma odpowiednie warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich i wyraził zgodę na ich 

przyjęcie. 

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

zwierząt 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

Gmina realizuje poprzez zapewnienie opieki weterynaryjnej udzielanej bezdomnym zwierzętom z terenu 

Gminy Jerzmanowice-Przeginia, na podstawie umowy zawartej przez podmiot wyłapujący bezdomne 

zwierzęta z lekarzem weterynarii. 

§ 13. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt 

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez: 

zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt 

domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt 

poprzez sterylizację i kastrację; 

Gmina będzie propagować przeprowadzenie zabiegów sterylizacji zwierząt, zapobiegających 

nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt w formie artykułów 

zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu. 

§ 14. Finansowanie programu 

1. Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach niniejszego programu w kwocie 

26 400,00 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2013 i wydatkowane 

będą zgodnie obowiązującymi przepisami prawa a zwłaszcza z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907). 

2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań: 

1) 18 700,00- zł na działania określone w § 5, § 7, § 9 ust. 3 ,§ 10, § 12; 

2) 5 000,00 zł na działanie określone w § 3 pkt 1; 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 2052



2) 200,00- zł na działania określone w § 6 ust. 2 pkt 1; 

3) 1 500,00- zł na działania określone w § 6 ust. 2 pkt 2 i 3; 

4) 1 000,00- zł na działania określone w § 11. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

mgr inż. Zbigniew Synowiec 
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