
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/218/13 

RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ 

z dnia 18 marca 2013 roku 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt’’ na terenie Gminy Bobowa w 2013 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. 

z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Gorlicach, 

Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Nowym Sączu, Kołem Łowieckim „Bażant” w Bobowej - 

Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 Przewodniczący Rady 

Stanisław Siedlarz 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXXI/218/13 

Rady Miejskiej w Bobowej 

z dnia 18 marca 2013 roku 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  

§ 1. Rada Miejska w Bobowej określa następujące cele gminnego programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy;  

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

2) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie;  

3) Odławianie bezdomnych zwierząt;  

4) Obligatoryjną sterylizacje albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;  

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6) Usypianie ślepych miotów;  
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7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

Realizacja założonych celów  

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez 

zawarcie umowy ze schroniskiem.  

§ 3. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez współpracę ze 

społecznymi opiekunami kotów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy i prowadzenie edukacji w zakresie 

odpowiedzialnego dożywiania zwierząt.  

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy z podmiotem 

posiadającym zezwolenia na taką działalność – Lecznica Zwierząt lekarz weterynarii Daniel Cieśla 

w Gorlicach.  

§ 5. Obligatoryjną sterylizacje albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt realizowane jest poprzez 

zawarcie umowy ze schroniskiem.  

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez umieszczanie zdjęć na 

stronie internetowej urzędu, tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw oraz na tablicach informacyjnych we 

wszystkich szkołach na terenie Gminy Bobowa.  

§ 7. Usypianie ślepych miotów realizowane jest poprzez lekarza weterynarii.  

§ 8. Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane jest poprzez zawarcie umowy 

z gospodarstwem rolnym.  

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy z podmiotem posiadającym zezwolenia na taką działalność 

- Lecznica Zwierząt lekarz weterynarii Daniel Cieśla w Gorlicach.  

Źródło finansowania realizacji programu oraz sposób wydatkowania tych środków  

§ 10. 1) Rada Miejska uchwalając budżet na 2013 rok zapewniła w nim środki finansowe na realizacje 

zadań Gminy związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt.  

2) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację wynosi 4 000,00 zł.  

3) Sposób wydatkowania tych środków będzie realizowany na podstawie zawartych umów. 

  

 Przewodniczący Rady 

Stanisław Siedlarz 
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