
 

 

UCHWAŁA NR XIX/87/2012 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 27 marca 2012 r. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N11.4131.346.2012.AS2 z dnia 29 października 2012 r. do WSA  

we Wrocławiu na § 3) 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2012 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11  

a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Malczyce uchwa-

la, co następuje:  

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Malczyce w 2012 r., stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Mariola Kądziel 
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Załącznik do uchwały nr XIX/87/2012 

Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 

2012 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MALCZYCE W 2012 r.  

§ 1. Ustala się następujące cele Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie Gminy Malczyce 

w 2012 r.:  

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym  

z terenu gminy Malczyce  

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt..  

3) zapobieganie bezdomności zwierząt  

4) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich.  

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwie-

rząt.  

§ 2. Gmina Malczyce zwana dalej Gminą realizu-

je Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Malczyce poprzez:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku dla zwierząt,  

2) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowa-

dzone za pomocą specjalistycznego sprzętu , który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia  

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt 

bezdomnych. Zadanie będzie realizowane przy 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, któ-

rych statutowym celem jest opieka oraz zapobie-

ganie bezdomności zwierząt.  

4) opiekę nad wolno żyjącymi kotami przy współpra-

cy z działającymi na terenie gminy organizacjami 

pozarządowymi, których celem jest opieka oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt jak również 

poprzez współpracę ze społecznymi opiekunami 

kotów wolno żyjących poprzez przeznaczenie 

środków na zakup i wydawanie karmy oraz finan-

sowanie leczenia tych zwierząt w ramach zawartej 

umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt.  

§ 3. Zmniejszenie populacji poprzez ograniczenie 

niekontrolowanego rozrodu zwierząt, w szczególności 

poprzez  

1) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt 

bezdomnych przyjętych do schroniska z wyjątkiem 

zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia 

lub wiek.  

2) współpraca ze społecznymi opiekunami kotów 

oraz organizacjami pozarządowymi, których statu-

towym celem jest przeciwdziałanie bezdomności 

zwierząt w zakresie ograniczenia ich rozrodczości 

– usypianie ślepych miotów i sterylizacja na koszt 

Gminy do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w danym roku.  

3) usypianie na koszt Gminy ślepych miotów zwie-

rząt bezdomnych  

4) umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych mio-

tów właścicielom suk z zastrzeżeniem obowiązku 

natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właści-

ciela lub przy współudziale środków Gminy dla 

osób, które złożą stosowne zaświadczenie o ni-

skich dochodach (miesięczne dochody w gospo-

darstwie domowym na jednego członka rodziny 

nie powinny przekraczać wysokości obowiązującej 

najniższej emerytury publikowanej przez Prezesa 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie 

kwoty najniższej emerytury)  

5) prowadzenie działań edukacyjnych propagujących 

ograniczenie i kontrolę rozrodczości zwierząt do-

mowych w tym psów i kotów oraz propagowanie 

zabiegów sterylizacji i kastracji jako najskutecz-

niejszych metod ograniczenia bezdomności zwie-

rząt. Realizacja zadania przez Gminę przy współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi, których 

statutowym celem jest opieka oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt.  

§ 4. Zapobieganie bezdomności zwierząt, 

w szczególności poprzez:  

1) edukacja mieszkańców gminy w zakresie odpo-

wiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 

ich humanitarnego traktowania, propagowania 

i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.  

2) propagowanie przez Gminę zabiegów sterylizacji 

i kastracji zwierząt mających na celu zapobieganie 

nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi po-

pulacji bezdomnych zwierząt poprzez ulotki , arty-

kuły w gazetach oraz akcje prowadzone za pośred-

nictwem mediów.  

3) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach 

z terenu Malczyc do włączenia do treści progra-

mowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagad-

nień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt, oraz ich prawidłową opieką.  

§ 5. Zapewnienie opieki dla zwierząt gospodar-

skich.  

Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się 

lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma moż-

liwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 

której opieką trwale dotąd pozostawały, będą przeka-
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zywane do gospodarstwa, z którym Gmina zawarła 

stosowne porozumienie w celu zapewnienia właściwej 

opieki.  

§ 6. Zapewnienie całodobowej opieki weteryna-

ryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt przez lecznicę weterynaryjną z którą Gmina 

zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryj-

nych.  

§ 7. Środki finansowe przeznaczone na realizację 

programu  

1) program będzie realizowany ze środków finanso-

wych budżetu Gminy Malczyce  

2) w 2012 r. Gmina Malczyce przeznaczyła w budże-

cie kwotę 15.000 zł.  

3) w przypadku wystąpienia niedoboru środków, 

możliwe jest ich zwiększenie w celu zapewnienia 

właściwej realizacji zadań wynikających z niniej-

szego programu poprzez dokonanie odpowiednich 

zmian w budżecie gminy. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3704


		2012-11-02T12:30:10+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




