
Informacja o wynikach konsultacji „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminny Jemielnica w 2021 r.” 

 

Na postawie § 6 Zarządzenia Nr 200/21 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 1 lutego 

2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Jemielnica w 2021 r.” przedstawiam informację o wynikach konsultacji Programu. 

Zapisy art. 11a ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(Dz. U. 2020 r., poz. 638) stanowią, iż projekt programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wymaga opinii 

określonych w ustawie podmiotów, a podmioty te mają 21 dni na wydanie stosownej 

opinii. Brak opinii w tym czasie uznaje się za akceptację przesłanego programu.   

Podmiotami wymienionymi w ustawie są: 

1) właściwy powiatowy lekarz weterynarii; 

2) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działających na obszarze gminy; 

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

działające na obszarze gminy. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, w 2021 r. przekazano zatem w dniu 1 lutego  

2021 r. następującym podmiotom: 

1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzelcach Opolskich; 

2) Nadleśnictwu Rudziniec; 

3) Kołu Łowieckiemu Nr 1 JELEŃ w Strzelcach Opolskich; 

4) Kołu Łowieckiemu Nr 2 Daniel w Zawadzkiem; 

5) Kołu Łowieckiemu BÓR KATOWICE w Dąbrówce, 

oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt.  

Z uwagi na brak wiedzy, które z działających na obszarze Gminy stowarzyszeń  

i organizacji pozarządowych mają w swoich statutach zapisy o ochronie zwierząt, 



informację o konsultacjach programu i projekt programu udostępniono na stronie 

internetowej Gminy w dniu 5 lutego 2021 r.  

Ponieważ konsultacje na stronie internetowej gminy rozpoczęto 5 lutego 2021 r., 

termin na zgłaszanie uwag do programu minął 26 lutego 2021 r. W tym terminie, 

żadnych uwag do projektu programu stowarzyszenia i organizacje pozarządowe nie 

zgłosiły. 

Z uwagami i w ustawowym terminie 21 dni od dnia doręczenia informacji  

o konsultacjach, program zaopiniowały:  

1) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich – 12 lutego 2021 r.; 

2) Nadleśnictwo Rudziniec – 12 lutego 2021 r. 

3) Koło łowieckie JELEŃ w Strzelcach Opolskich. – 23 lutego 2021 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich wniósł dwa zastrzeżenia 

do programu. Pierwsze dotyczyło umowy na zapewnienie odławianym zwierzętom 

miejsca w schronisku dla zwierząt, którą zawarł podmiot zajmujący się odławianiem 

bezdomnych zwierząt, a zdaniem Powiatowego Lekarza Weterynarii umowę taką 

powinna zawrzeć Gmina. Drugie dotyczyło braku wskazania w Programie konkretnego 

lekarza weterynarii lub zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina ma podpisaną 

umowę na usypianie ślepych miotów. Pierwszego zastrzeżenia nie uwzględniono  

z uwagi na fakt, że schroniska nie chcą podpisywać umów na umieszczanie w nich 

faktycznie wyłapanych zwierząt. Zainteresowane są umowami z określonym 

miesięcznym ryczałtem za gotowość przyjęcia takich zwierząt, który stanowi stałe  

i pewne źródło dochodów schroniska, ale ze względu na stosunkowo niewielka ilość 

psów oddawanych do schroniska nie jest dla Gminy korzystny.  

Uwzględniono drugie zastrzeżenie dotyczące wskazania danych lekarza 

weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę na sypianie ślepych miotów. 

Regulamin uzupełniono o dane lekarza weterynarii tego samego, który wymieniony 

został już w regulaminie w punkcie regulującym sprawy sterylizacji i kastracji i leczenia 

kotów wolnożyjących. 

Nadleśnictwo Rudziniec zwróciło uwagę na dokarmianie kotów wolnożyjących. 

Zdaniem Nadleśnictwa należy je prowadzić tak, aby nie przyczynić się do wzrostu ich 

populacji, gdyż koty wolno żyjące, z uwagi na swoje naturalne drapieżnictwo, stanowią 



zagrożenie dla populacji dziko żyjącej zwierzyny drobnej i ptaków, których obecność 

w środowisku jest bardzo pożądana. Większy nacisk Gmina powinna położyć na 

sterylizację i kastrację kotów, a dokarmianie ograniczyć do incydentalnych 

przypadków. Zastrzeżenia Nadleśnictwa przyjęto do wiadomości bez wpływu na treść 

konsultowanego regulaminu. 

Koło Łowieckie Jeleń w Strzelcach Opolskich zaopiniowało projekt Programu 

bez uwag.  

Koło Łowieckie DANIEL w Zawadzkiem i Koło Łowieckie BÓR w Katowicach 

nie wyraziły swoich opinii o projekcie Programu w terminie 21 dni od dnia jego 

doręczenia i dlatego zgodnie z art. 11aust. 8 brak opinii w wyznaczonym terminie 

uznano za akceptację przesłanego programu. Terminy na wniesiecie uwag minęły 

odpowiednio – 1 i 5 marca br. 

Z uwagi na fakt, że zgłoszone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 

zastrzeżenie zostało uwzględnione, a pozostałe zastrzeżenia zgłoszone zarówno przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii jak i Nadleśnictwo Rudziniec przyjęto do 

wiadomości bez konieczności zmiany Regulaminu, nie zorganizowano spotkania 

konsultacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 cyt. na wstępie Zarządzenia.  

Program w wersji zmienionej zostanie przedłożony Radzie Gminy Jemielnica na 

najbliższej Sesji. 
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