
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/16/16 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2016” 

Na podstawie art.18 ust.2  pkt.15 ,art.40 ust.1 ustawy z dnia  9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013r. ,poz. 594 z p.zm), art.11ust.1 oraz art.11 a ust.1-5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r,poz.856 z p.zm) Rada Gminy Jodłowa uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program  opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2016” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/7/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia  29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia 

„Programu  opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy 

Jodłowa w roku 2016” 

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

Województwa Podkarpackiego . 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

inż. Roman Warzecha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 kwietnia 2016 r.

Poz. 1466



Załącznik do Uchwały Nr XVIII/16/16 

Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Jodłowa w roku 2016 

WSTĘP 

Niniejszy program  opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Jodłowa w 2016 roku zwany dalej Programem urzeczywistnia obowiązki wynikające z art.11 

a ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.z 2013r.,poz.856) i ma  zastosowanie 

do bezdomnych zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 

gospodarskich przebywających w administracyjnych granicach Gminy Jodłowa. 

Realizacja założeń programu oparta będzie na współdziałaniu  mieszkańców gminy Jodłowa, Policji, Straży 

Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których 

statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

§ 1. Cele gminnego programu przeciwdziałania  bezdomności zwierząt domowych: 

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  sterylizację  albo kastrację  zwierząt w schroniskach dla zwierząt ; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6. usypianie ślepych miotów; 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca  dla zwierząt gospodarskich; 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 2. Realizacja założonych celów: 

1. Zapewnienie bezdomnym  zwierzętom  miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jodłowa  opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia 

i wyżywienia przy współpracy lekarza weterynarii, z którym  Gmina  ma podpisaną umowę - lek.wet. 

Agnieszka Kobos ,39-225 Jodłowa 69; 

2) współpraca z organizacjami społecznymi, sołtysami, mieszkańcami w zakresie poszukiwania nowych 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

3) w sytuacji braku znalezienia nowego właściciela umieszczenie zwierzęcia w schronisku, z którym Gmina 

Jodłowa zawrze stosowną umowę. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana będzie poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

3) realizacja opieki nad kotami wolno żyjącymi odbywać się będzie przy pomocy sołtysów sołectw, na terenie 

których w/w problem wystąpił. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt  : 

1) odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby , pod której opieką zwierzę 

dotąd pozostawało,  w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu 

ludzi; 
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2) odławianie ma charakter stały i odbywa się  na podstawie otrzymanych zgłoszeń; 

3) odławianiem  bezdomnych zwierząt po zawarciu stosownej umowy będą zajmować się :schronisko 

oraz podmioty posiadające uprawnienia w tym zakresie . 

4. Ograniczenie   populacji zwierząt bezdomnych  , w szczególności  poprzez obligatoryjną  sterylizację 

albo kastrację zwierząt w  schronisku dla zwierząt, a także  usypianie ślepych miotów  realizują : 

1) Gmina  Jodłowa  na   podstawie  umowy  z  Gabinetem  Weterynaryjnym  lek.  wet.  Agnieszką  Kobos, 

39-225 Jodłowa 69, tel.511071714,poprzez finansowanie zabiegów; 

2) schronisko, z którym Gmina Jodłowa zawrze stosowną umowę. 

5. Poszukiwanie nowych  właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Urząd Gminy Jodłowa  przy współpracy z lekarzem weterynarii oraz  sołtysami  poprzez prowadzenie  

działań zmierzających  do  znalezienia nowych  właścicieli m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt 

na stronach internetowych oraz w terenie za pośrednictwem  ogłoszeń i ulotek; 

2) schronisko  poprzez prowadzenie działań  zmierzających  do pozyskiwania nowych właścicieli 

dla bezdomnych zwierząt , zdolnych zapewnić  im należyte warunki bytowania. 

5. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: 

Zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa prowadzonego przez sołtysa wsi Jodłowa 

Dolna  Pana Marka Leja. 

6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizuje: 

1) Gmina Jodłowa na podstawie zawartej  umowy z Gabinetem Weterynaryjnym lek.wet. Agnieszką Kobos, 

39-225 Jodłowa 69, tel.511071714; 

2) gabinet weterynaryjny poprzez całodobową obsługę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

7. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami oraz humanitarnego  traktowania 

zwierząt realizowana będzie poprzez: 

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do propagowania zagadnień 

związanych z humanitarnym  traktowaniem zwierząt domowych  i hodowlanych oraz standardami opieki 

nad zwierzętami w celu kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt; 

2) organizowanie konkursów, pogadanek, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat 

humanitarnego traktowania zwierząt  i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy  z zainteresowanymi 

organizacjami pozarządowymi  i instytucjami. 

§ 3. Finansowanie programu: 

1. Na realizacje zadań określonych w Programie Gmina Jodłowa w 2016r. przeznaczyła kwotę 15 000,00zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych ). 

2. Wydatkowanie środków finansowych  i przeznaczonych na realizacje  Programu będzie się odbywało 

w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących  osiągnięciu założonych celów. 
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