
                                                     Uchwała Nr XVIII/103/2012 
Rady Gminy RozdraŜew 
 z dnia 4 kwietnia  2012 r. 

 
 
w sprawie programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy RozdraŜew. 
 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia                   
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) uchwala  
się, co następuje: 
 
 
 § 1. Wprowadza się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania        
          bezdomności zwierząt na terenie Gminy RozdraŜew stanowiący załącznik  
          do  niniejszej  uchwały.   
 
 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   
 
 
 
  § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
         Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
        
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
                                        Artur Jakubek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 
 
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w art. 11a ust. 1 nakłada na Rady 
Gminy obowiązek uchwalania corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu o którym mowa  
w ust. 1 w/w ustawy przygotowuje Wójt ( burmistrz, prezydent miasta), a koszty jego realizacji 
ponosi gmina. PowyŜszy program w dniu 31 stycznia 2012 r. przekazano do zaopiniowania 
wskazanym w ustawie podmiotom. Projekt programu uzyskał pozytywną opinię  Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Krotoszynie, natomiast zastrzeŜenia zgłoszone przez Towarzystwo 
Opieki nad zwierzętami Oddział Krotoszyn , Koło Łowieckie Nr 44 „SZARAK” w RozdraŜewie 
i Koło Łowieckie „DROP” Poznań zostały uwzględnione w projekcie programu. 
Wobec powyŜszego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
                                           
 
 
 

Wójt Gminy  
       Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                      Załącznik do uchwały Nr XVIII/103/2012 
                                                                      Rady Gminy RozdraŜew  z dnia 4 kwietnia 2012r.                                         
 
                                                          P R O G R A M 
     opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
     zwierząt na terenie Gminy RozdraŜew. 
 
                                                 Rozdział 1 
                                               Postanowienia ogólne. 
 
§ 1. Niniejszy program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, w tym w szczególności do 
psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy RozdraŜew. 
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. ustawie- naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
    ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.1002 ze zmianami), 
2. Gminie – naleŜy przez to rozumieć Gminę RozdraŜew. 
3. zwierzętach bezdomnych – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie    
    porzucone przez człowieka, bez moŜliwości ustalenia ich właściciela lub opiekuna, przez 
    okres  48 godzin od momentu zgłoszenia, 
4. właścicielu – naleŜy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy RozdraŜew, 
    posiadającego zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale, 
5. opiekunie - naleŜy prze to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem,  
6. schronisku - naleŜy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Krotoszynie ul.Ceglarska 11 
7. programie – naleŜy przez to rozumieć opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
    zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy RozdraŜew. 
 
                                                        Rozdział 2 
                                               Cel i zadania programu. 
 
§ 3. Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy RozdraŜew jest: 
1) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, 
2) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt domowych w szczególności psów i kotów, 
3) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, 
4) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
6) edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
    sposobu zapobiegania ich bezdomności. 
 
§ 4. 1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy RozdraŜew. 
 
2. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy 
    wzajemnej współpracy: 
1) Wójt Gminy RozdraŜew, za pośrednictwem pracowników Urzędu. 
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
4) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie, 
5) Powiatowa Komenda Policji w Krotoszynie, 
6) placówki oświatowe z terenu gminy 
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                                                          Rozdział 3 
                                        Sposób realizacji celów programu 
 
§ 5. Realizacja celów załoŜonych w programie nastąpi  poprzez:                                                                
1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt,     
2) egzekwowanie we współpracy z inspekcją weterynaryjną corocznego obowiązku 
    szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, 
3) w przypadkach koniecznych wykonanie sterylizacji, kastracji psów i kotów na koszt 
    właściciela zwierząt, a w przypadku zwierząt bezdomnych –  na koszt gminy, 
4) w uzasadnionych przypadkach usypiania „ślepych miotów” psów i kotów Ŝyjących na 
    wolności, na podstawie wydanego przez gminę zlecenia, wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 
    do Programu,  
5) podpisanie umowy z lekarzem weterynarii na całodobową opiekę weterynaryjną  
    w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, 
6) gmina ponosi 100% kosztów zabiegów oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
7) objęcie opieką psów porzuconych oraz znalezienie dla nich nowych właścicieli poprzez    
    umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu, ewentualne przekazanie do 
    schroniska, 
8) podejmowanie interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt,  
9) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań 
    ludzi w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 
    zwierząt, 
 
                                                     Rozdział 4 
                                            Finansowanie programu 
 
§ 6. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu określa Uchwała Rady Gminy 
       RozdraŜew w sprawie budŜetu gminy na 2012 rok. Na dzień 31 marca 2012 r. w budŜecie 
       zabezpieczono kwotę  8 500, 00 zł. 
§ 7. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez: 
       1) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
           zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm),      
       2) realizację zawartych porozumień i umów 
 
                                                      Rozdział 5 
                                            Postanowienia końcowe 
 
§ 8. Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych, Urząd 
       udzieli pomocy organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest 
       przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez: 
       1) udostępnienie lokalu na spotkania otwarte ze społecznością lokalną, 
       2) promocję podejmowanych działań. 
                           
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
                                        Artur Jakubek  



                                                                                                   Załącznik nr 1 do Programu 
                                    
                                                                                    RozdraŜew, dnia.................................... 
 
 
 
                                                        SKIEROWANIE 
 
NA ZABIEGI WETERYNARYJNE W RAMACH PROGRAMU „ZAPOBIE GANIE 
BEZDOMNO ŚCI ZWIERZ ĄT NA TERENIE GMINY ROZDRA śEW” 
 
Niniejszym kieruję bezdomne ........................................ zgłoszone przez:  
                                                                        (rodzaj zwierzęcia ) 

    ............................................................................................................................................. 
 
 Adres zamieszkania: 
 
    .............................................................................................................................................. 
 
  na zabieg ...................................., który wykonany zostanie w ........................................... 
                    ( rodzaj zabiegu )                                                                                           ( nazwa zakładu wet.)                                                      

  Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu                  .......................... sztuk  
 
  Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: ............................................................ 
 
  Po wykonaniu zabiegu zwierzęta zostaną odebrane przez:................................................. 
 
  Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszt zabiegu w wysokości ....................... złoty 
  słownie: .............................................................................................................................. 
   zgodnie z przyjętym Programem zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy       
   RozdraŜew. 
 
 
 
 
...............................................                                 ................................................................ 
              ( miejscowość, data )                                                                                    (  podpis zleceniodawcy )   
 
 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe zgłoszone przeze mnie do zabiegu zwierzęta są bezdomne. 
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w skierowaniu dla potrzeb wynikających z realizacji programu opieki  
 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy RozdraŜew zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) 

 
 
............................................                                         ............................................................ 
          ( miejscowość, data )                                                                 ( podpis oby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu )       


