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Informacja o wynikach konsultacji  

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminny Jemielnica w 2017 r. 

 

Zgodnie z § 6 Zarządzenia Nr 185/17 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 5 lutego 

2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Jemielnica, w 2017 r.” przedstawiam informacje o wynikach konsultacji Programu. 

Uwagi do Programu zgłosił jedynie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach 

Opolskich: 

1) do rozdziału 3, § 7 ust. 5 

Zapewnienie odławianym, bezdomnym zwierzętom miejsca należy bezpośrednio 

do zadań gminy. I to właśnie gmina powinna mieć podpisaną umowę z 

konkretnym schroniskiem. Wskazany w programie podmiot: Przedsiębiorstwo 

Usług Produkcyjno – Handlowych – Wielobranżowych „GABI” Gabriela 

Bartoszek  

47-120 Żędowice, ul. Dworcowa 24, jest odpowiedzialny jedynie za odłowienie 

bezdomnych zwierząt oraz ich przewóz do schroniska, nie może on wskazać 

schroniska, do którego mają trafić w/w zwierzęta.  

Sposób rozstrzygnięcia: 

1) Uwagi nie uwzględniono. Schroniska dla zwierząt nie chcą podpisywać umów  

z Gminami na umieszczanie w nich faktycznie wyłapanych zwierząt. Zainteresowane 

są umowami ryczałtowymi stanowiącymi stałe źródło dochodu schroniska, na które 

nas po prostu nie stać. Z tego powodu w Programie wskazano - Schronisko dla 

Zwierząt: SOS: „Psia Chata” prowadzone przez Fundację SOS dla Zwierząt  

w Chorzowie Maciejkowice ul. Antoniów 2, wskazane przez podmiot, z którym 

Gmina zawarła umowę na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania – Przedsiębiorstwo Usług 
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Produkcyjno – Handlowych – Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek 47-

120 Żędowice ul. Dworcowa 24 

2) do rozdziału 3, § 8 i  § 10 ust. 2 pkt 2 

Należy konkretnie wskazać dane lekarza, z którym Gmina podpisała umowę na 

wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt. To samo 

dotyczy usypiania ślepych miotów.  

Sposób rozstrzygnięcia: 

Uwagi uznano za zasadne. Regulamin uzupełniono poprzez wskazanie danych lekarza 

uprawnionego do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt i usypiania 

ślepych miotów na terenie Gminy - Pana Andrzeja Krupnika lekarza weterynarii, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Przychodnia Weterynaryjna"  

z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 8 w Strzelcach Opolskich; 

 

3) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich przypomniał też, że 

dla zwierząt gospodarskich o nieznanym statusie epizootycznym powinny być 

przeznaczone obiekty niezasiedlone. 

Sposób rozstrzygnięcia: 

Uwagę przyjęto do wiadomości. Informacja ta nie wymagała zmiany regulaminu, 

ponieważ zwierzęta gospodarskie w sytuacji zagrożenia będą umieszczane  

w gospodarstwie rolnym niezasiedlonym przez inne zwierzęta  

O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń do programu powiadomiono wnioskodawcę. 

 

 

 

Piotr Pyka 

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy 
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