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UCHWAŁA NR XXXI/230/22
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.
Na podstawie art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 638 oraz z 2021 r., poz. 1718 i poz. 1728) oraz art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jemielnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnii od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Jaskóła
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/230/22
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 21 lutego 2022 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jemielnica w 2022 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 638 oraz z 2021 r.,
poz. 1718 i poz. 1728) przebywających na terenie Gminy Jemielnica.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Jemielnica;
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Jemielnica;
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Jemielnicy;
4) samodzielne stanowiska - należy przez to rozumieć stanowisko ds. gospodarki komunalnej
i samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i odnowy wsi Urzędu Gminy Jemielnica;
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2020 r., poz. 638 oraz z 2021 r., poz. 1718 i poz. 1728)
6) Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.”
§ 3. Koordynatorem niniejszego Programu jest Wójt, natomiast realizatorem Programu są:
1) samodzielne stanowiska,
2) schroniska dla zwierząt,
3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 4. 1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.
2. W ramach Programu Gmina będzie realizowała następujące zadania:
1) odławianie bezdomnych zwierząt;
2) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt lub oddanie do fundacji
zajmujących się adopcją zwierząt;
4) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, leczenie oraz wykonywanie zabiegów
kastracji i sterylizacji w celu zmniejszenia populacji
5) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) kastracja zwierząt właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności;
10)edukacja mieszkańców Gminy w zakresie należytej opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności.
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Rozdział 3.
Realizacja zadań
§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez
przewiezienie odłowionych zwierząt do Schroniska, które przyjmuje zwierzęta z terenu Gminy Jemielnica
na podstawie odrębnych uzgodnień.
§ 6. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, którzy zarejestrowani są
przez samodzielne stanowiska;
2) finansowania leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia zwierząt.
2. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji
zwierząt.
3. Wójt może wydać społecznemu opiekunowi (karmicielowi) skierowanie na przeprowadzenie zabiegu
sterylizacji lub kastracji oraz leczenie kotów wolno żyjących przez zakład leczenia zwierząt Pana Andrzeja
Krupnika lekarza weterynarii prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Przychodnia
Weterynaryjna z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8 w Strzelcach Opolskich, z którym gmina ma podpisaną
umowę.
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie następować w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń
dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie
dla bezpieczeństwa.
2. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy, co do
których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będą samodzielne stanowiska, które podejmą
działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.
3. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, samodzielne
stanowiska podejmują działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla
zwierząt.
4. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt lub
przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, spełniającego wymagania określone
w obowiązujących przepisach, na podstawie umowy zawartej z Gminą na przeprowadzenie wyłapywania
zwierząt bezdomnych.
5. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w SCHRONISKU DLA
BEZDOMNYCH PSÓW I KOTÓW W MIEDARACH 42-676 Miedary ul. 1–go Maja 76 wskazanym przez
podmiot, z którym Gmina zawarła umowę na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywania – Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno – Handlowych –
Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek 46-120 Żędowice ul. Dworcowa 24.
6. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia,
pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych z odłowieniem, opieką
weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku.
§ 8. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji oraz oznakowania chipem elektronicznym psów
i kotów odłowionych, oddanych do adopcji oraz właścicielskich poddanych kastracji lub sterylizacji.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:
1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji
i kastracji zwierząt bezdomnych i właścicielskich oraz sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
finansowanych z budżetu Gminy;
2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane na zasadach określonych w § 7
i przewożone do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w pkt 1, w celu wykonania zabiegu
sterylizacji lub kastracji;
3) po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych (koty
wolno żyjące) bądź trafią do adopcji;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C8C7D1B9-8A3F-4C2E-B38C-C84063FA7119. Podpisany

Strona 2

4) wykonanie sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich będzie możliwe tylko w zakładzie
leczniczym, z którym Gmina ma podpisaną umowę, po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie takiego
zabiegu;
3. Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji na podstawie wystawionego przez zakład
leczniczy dla zwierząt rachunku (faktury).
§ 9. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy poprzez stworzenie
elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących
odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
2) prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się
bezdomnymi zwierzętami, promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.
§ 10. 1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia
dla nich właścicieli;
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza lekarz weterynarii Pan Andrzej
Krupnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia Weterynaryjna z siedzibą przy ul.
Mickiewicza 8 w Strzelcach Opolskich, z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania
ślepych miotów psów i kotów.
3. Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie z warunkami
określonymi w umowie, o której mowa w pkt 2, na podstawie wystawionego rachunku (faktury).
§ 11. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Jemielnica zapewnia się miejsce
w gospodarstwie rolnym znajdującym się pod adresem: Jemielnica ul. Wiejska 3.
2. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich, powinno spełniać wymagania
dotyczące:
1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami;
2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni,
określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421)
3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły
swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Jemielnica, a w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie
właściciela kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel zwierzęcia lub zwierząt.
§ 12. Całodobową opiekę weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
sprawować będzie Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jana Piskoń, 47-100 Strzelce Opolskie ul. Opolska 32,
z którym gmina ma podpisana umowę.
§ 13. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt
bezdomnych.
Rozdział 4.
Finansowanie Programu
§ 14. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie
Gminy na rok 2022 w wysokości: 30.000,00 zł., w tym na sterylizację i kastracje zwierząt właścicielskich
10.000,00 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczeń usług
i dostaw zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129; z 2020 r., poz. 288, poz. 2320 oraz z 2021 r., poz. 1598,
poz. 2054 i poz. 2269)
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