
Projekt 

Uchwała Nr …./…../19 

Rady Miejskiej w Poniatowej  

z dnia ……………….. 2019 r.  

w sprawie  
przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt  Na Terenie Gminy Poniatowa w 2019 roku. 

Na podstawie:  
art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) Rada Miejska w Poniatowej uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt Na Terenie Gminy Poniatowa w 2019 roku w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poniatowej.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 

 

Załącznik do uchwały nr ../…/19 

Rady Miejskiej w  Poniatowej 

z dnia …………….. 2019 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PONIATOWA W 2019 ROKU 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności 
Zwierząt Na Terenie Gminy Poniatowa w 2019 roku ma zastosowanie do wszystkich 
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz 
zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Poniatowa. 

§ 2  

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840), 

2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Poniatowa, 

3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Poniatowej, jednostkę, przy 
pomocy której Burmistrz Poniatowej wykonuje zadania, 

4) Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Poniatowej, 

5) schronisku, należy przez to rozumieć Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
Puławach prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

6) Programie, należy przez to rozumieć Program Opieki Nad Zwierzętami 
Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na Terenie Gminy 
Poniatowa  w roku 2019.  

§ 3 

1. Burmistrz koordynuje Program za pośrednictwem pracowników Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu. 

2. Realizatorami Programu są: 
1) Burmistrz za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, 
2) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Poniatowej, 
3) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach prowadzący schronisko dla 

bezdomnych zwierząt, 
4) Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu 

czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych 
obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach, 

5) organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą, których celem statutowym 
jest ochrona zwierząt. 

 

 



Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 4 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na 

terenie Gminy Poniatowa oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym 

zwierzętom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy. 

§ 5  

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie w przypadku, 

gdy zaistnieje taka potrzeba realizowane będzie poprzez współpracę i wydanie 

karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących. 

§ 6 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i opieka nad nimi realizowane 

będzie przez Schronisko na podstawie zawartej w tym zakresie umowy.  

§ 7  

Sterylizację albo kastrację zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji 

i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których 

istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia 

lub wiek, 

2) Burmistrz poprzez prowadzenie akcji zachęcających właścicieli psów i kotów do 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji. 

§ 8  

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko, 

2) Burmistrz poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schronisk oraz prowadzenie 

działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczenie 

ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

§ 9  

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1) Schroniska przez lekarza weterynarii, 

2) Lekarz weterynarii wymieniony w § 11.  

§ 10   

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

w 2019 r. wskazuje się gospodarstwo rolne prowadzone przez: Panią Justynę 

Kwiatkowską, które znajduje się w miejscowości Kraczewice Rządowe. 

 

 

§ 11  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Burmistrz poprzez współpracę z lekarzem: 

Gabinet Weterynaryjny Monika Różaniecka, z którym Gmina zawarła umowę                     

w zakresie usług weterynaryjnych. 

 



Rozdział 3. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 12 

Burmistrz w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy (tj.; jednostkami oświatowymi i kultury), działania edukacyjne 

między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji 

zwierząt bezdomnych. 

 

Rozdział 4. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina. 

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Poniatowa zabezpieczone zostały w budżecie Gminy i wynoszą w 2019 roku 
66.000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć  tysięcy złotych). 

3. Powyższa kwota będzie wydatkowana na podstawie podpisanych umów 
z podmiotami realizującymi zadania na rzecz Gminy zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077). 

 

 


