UCHWAŁA NR XXIX/260/2018
RADY GMINY WALCE
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Walce w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r.,
poz. 1875) oraz art. 11a ust. 1,2,5 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1840), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne
działające na obszarze gminy Walce, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz
działających na obszarze gminy Walce zarządców obwodów łowieckich, uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Walce w 2018 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Nossol
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/260/2018
Rady Gminy Walce
z dnia 7 lutego 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Walce w 2018 roku
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Walce uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce
w 2017r.”, zwanego dalej
Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności
tych zwierząt jest największa w Gminie.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul.Gliwickiej 20 będące jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn-Koźle z którą Gmina Walce zawarła
porozumienie w zakresie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
2) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce w 2018 roku;
3) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Walce;
4) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Walcach;
5) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Walce;
6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1840 ze zm. );
7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
8) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Walce posiadającą zwierzę lub
zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale;
9) opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która społecznie pomaga i sprawuje opiekę nad
wolnożyjącymi kotami na terenie gminy Walce.
§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy, który swoje uprawnienia wykonuje za pośrednictwem
Referatu Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy.
Rozdział 2.
Cel programu
§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 4. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom domowym z jej terenu miejsca w schronisku
w ramach podpisanego porozumienia w zakresie kompleksowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
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Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 5. 1. Wolno żyjące na terenie gminy koty podlegają opiece Gminy.
2. Gmina prowadzi dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie ich przebywania.
3. Dokarmianie kotów wolno żyjących prowadzić będą społeczni opiekunowie.
4. Gmina zapewni zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno
żyjących.
5. Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć stosowną deklarację
do Referatu Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy.
6. Gmina prowadzi sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących (w uzasadnionych przypadkach).
Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie realizowane interwencyjnie – po przyjęciu
zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach.
2. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych na terenie Gminy, co do
których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Referat Infrastruktury i Inwestycji
Urzędu Gminy, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.
3. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 2 Referat
Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia
i umieszczenia w schronisku.
4. Bezdomne zwierzęta odławiane są przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-HandlowychWielobranżowych „GABI" Gabriela Bartoszek z siedzibą w Żędowicach ul. Dworcowa 24, na podstawie
umowy zawartej z Gminą na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
5. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone
przedsiębiorcę o którym mowa w ust.4 lub podmiot prowadzący schronisko.

w schronisku

przez

Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 7. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizuje schronisko z którym Gmina podpisała porozumienie, poprzez
obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem
zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
2. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez schronisko dla
zwierząt
oraz
informowaniu
przez
Urząd
Gminy
o możliwości
adopcji
zwierząt
ze schroniska poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tablicach ogłoszeń
w poszczególnych sołectwach, oraz na stronie internetowej gminy www.walce.pl.
Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów
§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest wyłącznie w ramach zawartej umowy
z lekarzem weterynarii Panem Andrzejem Skóra prowadzącym Gabinet Weterynaryjny z siedzibą
w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej 1.
2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe po uprzednim zgłoszeniu takiego
przypadku przez właściciela w Urzędzie Gminy, wraz z oświadczeniem, że podda sukę/kotkę zabiegowi
sterylizacji.
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3. Na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 100% kosztów wykonania czynności zabiegu
uśpienia ślepego miotu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku na zasadach określonych
w umowie.
Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 10. W razie wystąpienia sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt gospodarskich w swoim
środowisku i potrzeby umieszczenia tych zwierząt w bezpiecznym miejscu Wójt Gminy wskazuje
gospodarstwo rolne z siedzibą w Straduni przy ul. Opolskiej 38 jako gospodarstwo zapewniające im miejsce
i właściwą opiekę.
Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest w ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii Panem Andrzejem
Skóra prowadzącym Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej 1.
2. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych także zwierzętom
posiadającym właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga
natychmiastowej pomocy.
3. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi jest zobowiązany do zwrócenia gminie poniesionych
kosztów leczenia zwierzęcia poszkodowanego w zdarzeniu drogowym.
4. Informacja o numerze telefonu podmiotu, o którym mowa w ust. 1 zostanie podana na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy i na stronie internetowej gminy www.walce.pl.
Rozdział 11.
Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację Programu
oraz sposób wydatkowania tych środków
§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy na 2018 rok w łącznej kwocie 17.000,00 zł, z wyszczególnieniem środków na:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku - 2 000,00 zł;
2) pozostałe działania związane z realizacją programu - 15 000,00 zł.
2. Dopuszcza się przemieszczanie środków w przypadku wzrostu kosztów w określonym zakresie
zaplanowanych wydatków.
3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu będzie się odbywało
w sposób oszczędny i celowy, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, których przedmiotem jest realizacja
programu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r.
poz. 2077).
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