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UCHWAŁA NR 156/XVIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka 

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15,  art.40  ust.1,3,4,art.41  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie 
gminnym  (Dz.U.z  2001r. Nr  142,  poz.1591,  z 2002r. Nr  23,  poz.220, Nr  62,  poz.558,Nr  113,  poz.984,Nr 
153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116,poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 
128  i Nr181,  poz.  1337,  z 2007  r. Nr  48,  poz.327, Nr  138,  poz.974  i Nr  173,  poz.1218,  z 2008r. Nr  180, 
poz.1111  i Nr  223,poz.1458  oraz  z 2009r.  Nr  52,  poz.420,  Nr  157,  poz.1241  z 2010 Nr28  poz.142  i poz. 
146,Nr  106  poz  675,  z 2011 Nr  21  poz113,  Nr  117  poz.  679,  Nr  134  poz.717,Nr  217  poz.1281,  Nr  149 
poz.887) oraz art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 
1002,z  2004r.  Nr  69,poz.625,Nr  92,  poz.880,Nr  96,  poz.959,  z 2005r.  Nr  33,  poz.289,Nr  175,poz.1462, 
z 2006r.  Nr  249,  poz.1830,  z 2008r.  Nr  199,  poz.1227,  z 2009r.  Nr  18,  poz.97,  poz.668, Nr  92,  poz.753, 
z 2010r. Nr 47, poz.278 z 2011r., Nr 230, poz.1373) Rada Miejska w Praszce uchwala się co następuje : 

§ 1. 

Przyjmuje  się Program walki z bezdomnością zwierząt na  terenie Gminy Praszka stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr 156/XVIII/2012

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 7 maja 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Praszka na rok 2012 

§ 1. 

Program  określa  zasady  jakimi  Gmina  Praszka  będzie  kierować  się  zapewniając  opiekę  zwierzętom 
bezdomnym oraz kroki jakie będzie podejmować celem zapobiegania bezdomności zwierząt. 

§ 2. 

Celem programu jest w szczególności: 

1. Zapobieganie bezdomności zwierząt 

2. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych 

4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 

§ 3. 

1. Realizację zadań w ramach programu zapewnia Urząd Miejski w Praszce poprzez Referat  Infrastruktury 
Technicznej i Ochrony Środowiska oraz Straż Miejską. 

2. Gmina  współpracuje  z organizacjami  społecznymi,  stowarzyszeniami,  fundacjami  których  statutowym 
celem jest ochrona zwierząt. 

§ 4. 

1. Zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  realizuje  się  między  innymi  poprzez  odławianie  ich 
i kierowanie do Schroniska dla zwierząt za pośrednictwem podmiotu, z którym Gmina zawrze umowę na 
świadczenie usług w tym zakresie. 

2. Na  zasadach  określonych  w umowie  zawartej  ze  schroniskiem  zwierzęta  bezdomne  korzystają  z tego 
schroniska. 

§ 5. 

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje się poprzez zakup karmy i ich dokarmianie za pośrednictwem 
wolontariuszy. 

§ 6. 

Sterylizację  albo  kastrację  zwierząt  bezdomnych  realizuje  schronisko  dla  zwierząt  z którym  Gmina  ma 
podpisaną umowę. 

§ 7. 

Usypianie  ślepych miotów  realizuje  się  poprzez  lekarza weterynarii  działającego  na  zlecenie Gminy  albo 
przez Schronisko. 
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§ 8. 

Poszukiwaniu  nowych właścicieli  dla  bezdomnych  zwierząt  realizuje  się  poprzez  założenie  i prowadzenie 
przez Gminę rejestru osób zainteresowanych adopcją zwierząt i umieszczaniu ogłoszeń o adopcji na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego i stronie internetowej. 

§ 9. 

Wskazuje się gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierzą gospodarskich prowadzone przez 
Patyk Tadeusz zam Szyszków 90, 46–310 Gorzów Śląski. 

§ 10. 

Gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii na świadczenie usług zapewnia całodobową opiekę 
weterynaryjną w przypadku: 

 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych. 

§ 11. 

1. 1.Gmina  poprzez  współpracę  z jednostkami  organizacyjnymi  Gminy  (jednostkami  oświatowymi 
i jednostką  kultury  )  prowadzi  działalność  edukacyjną  mieszkańców  Gminy  co  skutkować  będzie 
podniesieniem  poziomu  wiedzy  mieszkańców  w zakresie  odpowiedzialnej  i właściwej  opieki  nad 
zwierzętami,  humanitarnego  ich  traktowania  ,  właściwych  warunków  utrzymania  ,  propagowania 
sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

2. Do  podstawowych  działań,  które  wykonywać  będzie  Gmina  w zakresie  realizacji  postanowień  ust. 
1 należą: 

 wydawanie ulotek i plakatów propagujących obowiązki właścicieli psów i kotów odpowiednie warunki 
ich utrzymania, potrzebę ograniczenia ich liczby poprzez sterylizację i kastrację, 

 zachęcania  nauczycieli  w szkołach  i przedszkolach  z terenu  Gminy  do  włączenia  do  treści 
programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym  traktowaniem 
zwierząt, standardami opieki nad zwierzętami, zapobieganiu ich bezdomności. 

 prowadzenie  działań  zachęcających  do  zaopiekowania  się  bezdomnymi  psami  i kotami    wymiana 
informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt w celu dochodzenia od ich właścicieli 
należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami. 

 wymiana  informacji na  temat porzuconych oraz  źle  traktowanych  zwierząt w celu dochodzenia od  ich 
właścicieli należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami. 

§ 12. 

Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z programu  zabezpieczone  są  w budżecie  gminy  na 
2012r: 

 
Lp.  Jednostka 

realizująca 
Środki 
finansowe 

Zadania jednostki 

1  Urząd Miejski 
w Praszce 

10.000,00 zł  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 
dla zwierząt 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami ,w tym ich dokarmianie 
Odławianie bezdomnych zwierząt 
Sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla 
zwierząt 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
Usypianie ślepych miotów 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
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Środki  finansowe wydatkowane  będą  poprzez  zlecenie  świadczenia  usług  i dostaw  zgodnie  z ustawą 
Prawo zamówień publicznych. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Bogusław Łazik


