
UCHWAŁA NR XXIX/258/17
RADY GMINY MIĘKINIA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miękinia od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 856 ze zm ) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miękinia

Adam Zaniewski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/258/17

Rady Gminy Miękinia

z dnia 31 marca 2017 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIĘKINIA

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe programu to:

1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy;

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastrację zwierząt;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie opiekunów dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt zagrażających bezpieczeństwu ludzi i zwierząt;

6) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schroniskach dla zwierząt;

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

8) usypianie ślepych miotów

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy realizują:

1) gabinet weterynaryjny, poprzez opiekę nad zwierzętami wymagającymi opieki weterynaryjnej: Artur Różycki 
Przychodnia Weterynaryjna „Podaj Łapę” w Brzegu Dolnym, ul. Zwycięstwa 8;

2) schronisko, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
w Raciborzu, ul. Adamczyka 10;

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi: Stowarzyszenie Help Animals w Malczycach, ul. Sienkiewicza 10A;

4) zwierzęta dzikie, które zostały poszkodowane w skutek wypadków lub kolizji oraz wolnobiegające, znajdujące 
się poza terenem swojego naturalnego bytowania, będą odławiane przez pana Arkadiusza Kusińskiego 
prowadzącego Zakład Usług Leśnych w Kokorzycach, ul. Ogrodowa 5, 55-330 Miękinia. Zwierzęta ranne, o ile 
zaistnieje taka konieczność, umieszczane bedą w Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Dzikich Zwierząt Las 
Ratyński prowadzonym przez Fundację na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt ZYS z siedzibą w Częstochowie, 
ul. Staszica 13/20;

5) zwierzęta gospodarskie, które zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale dotąd pozostawały będą przekazywane do 
gospodarstwa rolnego Pana Józefa Panka we Wróblowicach, ul. Akacjowa 2, 55-330 Miękinia.

§ 3. Całodobowa opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt sprawować 
będzie podmiot, z którym Gmina Miękinia zawarła umowę tj. Arturem Różyckim Przychodnia Weterynaryjna 
z siedzibą: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Zwycięska 8.

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez:

1) współpracę z opiekunami społecznymi wpisanymi do rejestru opiekunów zwierząt wolno żyjących,

2) monitorowanie miejsc bytowych dużej ilości kotów;

3) pomoc organizacji pozarządowych.

§ 5. Wspomaganie działań ograniczających wzrost populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest przez:

1) zapewnienie nieodpłatnej sterylizacji lub kastracji odłowionych zwierząt bezdomnych;
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2) zapewnienie dofinansowania sterylizacji lub kastracji zwierząt z terenu Gminy Miękinia;

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi w propagowaniu sterylizacji i kastracji zwierząt.

§ 6. Poszukiwanie opiekunów dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane poprzez:

1) zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Miękinia oraz facebook;

2) współpracę ze Stowarzyszeniem Help Animals w Malczycach oraz Przychodnią Weterynaryjną „Podaj Łapę” 
w Brzegu Dolnym;

3) zapewnienie, że adoptowane zwierzę bezdomne przekazane zostanie nowemu właścicielowi w dobrym stanie 
zdrowotnym;

4) prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych przez organizację pozarządową.

§ 7. 1. Zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu, że zwierzęta 
pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez podmiot dysponujący odpowiednimi 
urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach 
na podstawie stosownego zlecenia Gminy Miękinia.

3. Przypadek wyłapywania bezdomnych zwierząt nastąpi po podaniu do publicznej wiadomości (m.in. stronie 
internetowej www.miekinia.pl, plakatach na tablicach ogłoszeń w danych sołectwach) ogłoszenia informującego 
o takiej akcji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia odławiania zwierząt bezdomnym 
z określeniem: terminu, granic terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta, adresem schroniska, z którym 
uzgodniono umieszczenie odłowionych zwierząt oraz podmiotu wykonującego wyłapywanie.

§ 8. Ślepe mioty bezdomnych zwierząt będą usypiane przez lekarza weterynarii na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach.

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich będzie należało do Gminy 
Miękinia oraz podmiotów posiadających umowy z Gminą Miękinia.

§ 10. Edukacja mieszkańców Gminy Miękinia w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli zwierząt domowych obejmuje:

1) współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt;

2) propagowanie przeprowadzania zabiegów sterylizacji zwierząt zapobiegających nadmiernemu, 
niekontrolowanemu wzrostowi  populacji bezdomnych zwierząt w formie ulotek, artykułów w gazetach oraz 
innych akcji edukacyjnych;

3) podejmowanie działalności informacyjnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miękinia na temat obowiązków 
właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich, wynikających m.in. z przepisów ustawy.

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miękinia zostały zabezpieczone w budżecie na rok 
2017 w wysokości 71 000 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych, 00/100).

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu będzie odbywało 
się w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów i osiągnięcia założonych 
celów.
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwałą jest kontynuacja działań prowadzonych przez Gminę Miękinia w zakresie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miękinia. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami została zapewniona przy udziale podmiotów
posiadających umowy z Gminą Miękinia. Zmiana jaka została wprowadzona do tegorocznego
programu to zapewnienie dofinansowania sterylizacji lub kastracji zwierząt z terenu Gminy Miękinia.

Program został zaakceptowany przez podmioty właściwe do wydania opinii tj. powiatowego lekarza
weterynarii, organizację społeczną oraz koła łowieckie.
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