
PROJEKT  

 

UCHWAŁA NR      /        / 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia …………………….. r. 

 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2016 roku. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515,1890 ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013  r. poz. 856;  z 2014 r. poz. 1794, Dz. U. z 2015 r. , 

poz. 266) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się i przyjmuje do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2016 roku”, zwany dalej Programem,  

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.  

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                     w Głogówku 

 

                                                                                                              Mieczysław Hołówko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr /       /2016 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia ………………….. roku 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2016 roku 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 

gminy. Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. tekst jednolity Dz. 

U. z 2015, poz. 266.) Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

W związku z powyższym w celu realizacji nałożonych ustawą na gminę obowiązków  

w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom został przygotowany „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek 

w2016 roku”. Program ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i obejmuje realizację takich zadań 

jak:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku 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. 

 

Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć  na terenie gminy zjawisko bezdomności 

zwierząt, a tym samym zwiększyć poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 

Realizacja tego programu będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych w budżecie 

gminy na realizację tego programu w danym roku kalendarzowym.  

Przygotowany projekt programu dla Gminy Głogówek, zgodnie z treścią art. 11a pkt 7 ustawy 

o ochronie zwierząt wysłano celem zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku, 

Koła Łowieckiego „BORSUK” z siedzibą w Prudniku, Koła Łowieckiego „Dziczy Gaj” z siedzibą  

w Krapkowicach oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Kędzierzynie – Koźlu. W przypadku 

wymienionych instytucji nie otrzymano opinii, co zgodnie z treścią art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie 

zwierząt skutkuje jego akceptacją.   

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

Sporządziła: 

Grażyna Rosa 

Insp. ds. Ochrony Środowiska 
 

 

 

 

 

 

 


