
 

 

UCHWAŁA NR VI/103/19 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) po zasięgnięciu opinii podmiotów wskazanych w art. 11a ust. 7 ustawy 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej tekstu: 

1) na tablicach ogłoszeń i w miejscach zwyczajowo przyjętych w poszczególnych sołectwach; 

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

 

Kazimierz Naumczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 1234



Załącznik 

 do uchwały nr VI/103/19 

Rady Miejskiej w Głubczycach 

z dnia 27 marca 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Głubczycach uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku”, 

zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.  

Dz. U. z 2019 roku, poz. 122)  

Rozdział 1 

Cele programu 

§ 1. Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki wszystkim zwierzętom udomowionym, w tym gatunkom gospodarczo użytkowanym przez 

człowieka, które z różnych przyczyn doznają bezdomności lub niehumanitarnego traktowania przez ludzi; 

2) niesienie pomocy zwierzętom wolno żyjącym we współdziałaniu z organizacjami zajmującymi się ochroną 

zwierząt, działającymi na terenie Gminy oraz służbami powołanymi do działań w tym zakresie; 

3) zapewnienie miejsc i opieki dla wyłapanych bezdomnych zwierząt oraz zwierząt odebranych ich 

właścicielom lub osobom pod opieką, których trwale dotąd pozostawały; 

4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 2 

Opieka nad zwierzętami 

§ 2.1. Dla zapewnienia miejsc w schronisku przejętym i wyłapanym psom, Gmina posiada zawartą 

wieloletnią umowę współdziałania w tym zakresie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Raciborzu. Zwierzęta 

dostarczane lub wyłapywane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Głubczycach wstępnie umieszczone 

zostaną w przystosowanych kojcach na okres do 72 godzin tj. przez czas, w którym mogą one zostać zwrócone 

prawowitym właścicielom. W przypadkach braku możliwości ustalenia właścicieli, zwierzęta te mogą być 

przekazane organizacjom, których statutowym celem jest ochrona i opieka nad zwierzętami w celu podjęcia 

prób przekazania zwierząt do adopcji, a przy braku tej opcji poczynione zostaną działania związane z ich 

przekazaniem do schroniska na koszt Gminy. Informacje dotyczące możliwości adopcji wyłapanych psów  

i kotów umieszczane będą na tablicy ogłoszeń i aktualizowane w ramach prowadzenia działalności statutowej 

przez uprawnione organizacje. 

2.  Zwierzęta gospodarskie: konie, bydło, owce, kozy, trzoda chlewna oraz drób po stwierdzeniu 

niehumanitarnego traktowania przez ich dotychczasowego właściciela lub opiekuna, na mocy decyzji 

Burmistrza Głubczyc zostaną odebrane i umieszczone w gospodarstwie rolnym do czasu podjęcia decyzji o ich 

zwrocie lub bezzwrotnym przejęciu. Gmina Głubczyce zawarła umowę w tym zakresie z właścicielem 

gospodarstwa rolnego, które to gospodarstwo posiada w miejscowości Biernatów niezbędne obiekty 

inwentarskie, które będą mogły być wykorzystane w tym celu. 

3. Przypadki niehumanitarnego traktowania zwierząt i ptactwa z grupy „ozdobnych i śpiewających” będą 

rozpatrywane bezzwłocznie z odebraniem i przekazaniem danego osobnika do schroniska dla zwierząt. 

4. Ujawnione przypadki utrzymywania organizmów wolno żyjących (dzikich) bez posiadania stosownych 

zezwoleń na ich chów czy hodowlę, kierowane będą do rozpatrzenia przez kompetentne organy i służby 

związane z ochroną zwierząt. 

§ 3. Dla zapewnienia opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych, Gmina 

Głubczyce w 2019 roku korzystać będzie z usług świadczenia opieki weterynaryjnej przez nw. podmioty: 

Andrzej Skóra prowadzący działalność gospodarczą p.n. Gabinet Weterynaryjny Andrzej Skóra,  

z miejscem stałego wykonywania działalności w Krapkowicach - w zakresie zwierząt towarzyszących, 
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Tomasz Grabiński prowadzący działalność gospodarczą p.n. Tomasz Grabiński O.R.Z „Kątna”,  

z miejscem stałego wykonywania działalności we Wrocławiu - w zakresie zwierząt wolno żyjących 

(dzikich), 

Leśne Pogotowie Jacka Wąsickiego z siedzibą ul. Kościuszki 70, 48-190 Mikołów. 

Zadania wynikające z programu realizowane będą również poprzez zlecanie zadania publicznego w sferze 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego tj. opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

(dokarmianie bezdomnych psów i kotów, poszukiwanie dla nich nowych właścicieli itp.) wraz z udzieleniem 

dotacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) a także zlecanie - w razie potrzeb - konkretnych działań 

lekarzom weterynarii prowadzącym gabinety weterynaryjne na terenie powiatu głubczyckiego: 

1) lek. wet. Zygmunt Dyla z siedzibą Nowe Gołuszowice nr 6; 

2) lek. wet. Natalia Leszczyńska - Broszko z siedzibą Głubczyce, ul. Chrobrego 16; 

3) lek. wet. lek. wet. Krzysztof Grochalski z siedzibą Głubczyce, ul. Fabryczna 7; 

4) lek. wet. Józef Siwczyk z siedzibą Włodzienin-Kolonia nr 4 lok. 3; 

5) lek. wet. Alicja Siwczyk z siedzibą Włodzienin-Kolonia nr 14 m. 3; 

6) lek. wet. Ryszard Gizicki z siedzibą Kietrz, ul. Okrzei 2. 

§ 4. Świadczenie opieki weterynaryjnej następować będzie wyłącznie na podstawie zgłoszeń telefonicznych: 

- pracownika Urzędu Miejskiego w Głubczycach w godzinach pracy Urzędu, 

- funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Głubczycach lub funkcjonariuszy Policji w innych porach doby oraz 

w święta i dni wolne od pracy. 

Zgłoszenia dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt przez ich właściciela lub inną osobę, pod 

której opieką zwierzę pozostaje lub też zgłoszenia dotyczące konieczności udzielenia pomocy weterynaryjnej 

zwierzętom będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głubczycach pod numerem telefonu 

77 485 30 21 oraz w pozostałych godzinach (od poniedziałku do piątku) w weekendy, święta i dni wolne  

od pracy pod numerem telefonu 603 113 707. Zgłoszenia w tym zakresie mogą również być kierowane  

do organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

§ 5. Monitoringiem w zakresie dobrostanu zwierząt objęty będzie obszar całej gminy ze wskazaniem 

skupisk kotów wolno żyjących w strefach zakładów przemysłowych, blokowisk i kotłowni osiedlowych, 

którym w porozumieniu z przedstawicielami ww. jednostek w uzgodnionych miejscach wykładana będzie 

karma zakupiona ze środków Urzędu Miejskiego w Głubczycach do wysokości środków finansowych 

zapewnionych na ten cel w budżecie Gminy. 

§ 6. Wyłapywanie na terenie Gminy Głubczyce bezdomnych zwierząt, co do których nie ma możliwości ustalenia 

ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały podejmowane będzie po zgłoszeniu  

do Urzędu Miejskiego w Głubczycach, Straży Miejskiej, Powiatowego Lekarza Weterynarii lub do Komendy 

Powiatowej Policji w Głubczycach. Zgłoszenia bezdomnych zwierząt będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu 

Miejskiego w Głubczycach pod numerem telefonu 77 485 30 21 oraz w pozostałych godzinach (od poniedziałku  

do piątku) w weekendy, święta i dni wolne od pracy pod numerem telefonu 603 113 707. 

Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Głubczyce określa uchwała nr XV/130/07 

Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 

zwierząt na terenie Gminy Głubczyce oraz o dalszym postępowaniu z nimi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r., Nr 8, 

poz. 215). 

§ 7. Odbiór martwych zwierząt i ich szczątków z terenu Gminy Głubczyce oraz ich przekazanie do zakładu 

utylizacji realizowane będzie przez firmę “Urszula Kapuśniak - Junik Ekolas Firma Handlowo - Usługowa”  

z siedzibą w Kotlarni, zgodnie z umową zawartą na rok 2019. Zgłoszenie potrzeby odbioru martwych zwierząt 

następować będzie wyłącznie przez przedstawiciela Gminy Głubczyce a odbiór zwłok zwierzęcych następować 

będzie w ciągu 24 godzin w okresie letnim oraz w ciągu 48 godzin w okresie zimowym. 
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Rozdział 3 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 8. W przypadku stwierdzenia posiadania potomstwa przez bezdomną sukę czy kotkę w fazie miotu 

ślepego, młode poddane zostaną uśpieniu przez lekarza weterynarii. 

§ 9. Koty i psy odłowione lub przejęte przez służby gminne, przy przekazywaniu ich do schronisk będą 

musiały być obligatoryjnie poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji. Czynności te będą zlecane i opłacane 

przez Gminę administracji schroniska lub lekarzowi weterynarii w ramach posiadanych umów o warunkach 

współpracy do wysokości wydzielonych środków na ww. cel w budżecie Gminy. 

Rozdział 4 

Edukacja mieszkańców gminy 

§ 10. W ramach niniejszego programu prowadzone będą działania edukacyjne ze wskazaniem obowiązków  

i odpowiedzialności posiadaczy - hodowców zwierząt za ich utrzymanie, żywienie oraz humanitarne traktowanie, 

poprzez publikację materiałów w lokalnej prasie „Głos Głubczyc”, audycje w telewizji TV POGRANICZE, prelekcje 

nauczycieli w szkołach i przedszkolach oraz plakaty umieszczane na terenach wiejskich. 

Gmina udzieli poparcia i będzie współpracować z istniejącymi organizacjami zajmującymi się ochroną 

zwierząt, które zajmują się ochroną zwierząt oraz aktywizują wzrost świadomości mieszkańców w odniesieniu 

do należnego zwierzętom szacunku i ich traktowania, a nadto kształtowaniem wizji kontrolowanej populacji 

posiadanych zwierząt oraz ograniczania ich rozrodu poprzez kastracje i sterylizację utrzymywanych 

osobników. 

Rozdział 5 

Finansowanie programu 

§ 11. Na realizację programu w budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowana jest kwota 54 000,00 złotych 

jako środki przeznaczone na pokrycie kosztów zadań w zakresie: 

 dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom - 40 000,00 zł, 

 odławiania i przekazywania psów do schroniska dla zwierząt - 4 200,00 zł, 

 usypiania chorych zwierząt - 300,00 zł, 

 kastracji i sterylizacji psów i kotów - 2 000,00 zł, 

 usypiania ślepych miotów - 300,00 zł, 

 zakupu karmy i dokarmiania kotów wolno żyjących - 200,00 zł, 

 zabezpieczania opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 1 000,00 zł, 

 zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i usuwanie zwłok zwierzęcych - 4 000,00 zł, 

 zapewnienie opieki odbieranym zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim i egzotycznym oraz 

ptactwu z grupy „ozdobnych i śpiewających” - 2 000,00 zł. 

§ 12. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych dopuszcza się zwiększenie środków 

finansowych na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
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