Projekt
z dnia 19 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XX/.../2020
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 122, 1123, 2245), po zasięgnięciu
opinii: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, organizacji społecznych, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, uchwala
się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Michałowice na rok 2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice
Daniel Gajoch
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Załącznik do uchwały Nr XX/.../2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 lutego 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Michałowice.
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Michałowice zwany dalej “programem” obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami (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 w schronisku;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) plan znakowania zwierząt w Gminie,
10) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w Gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub
innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają;
11) propagowanie właściwych postaw i zachowań mieszkańców gminy w stosunku do zwierząt poprzez działania
o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
§ 2. Gmina Michałowice zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt na podstawie
umowy zawartej z Fundacją Straż Obrony Praw Zwierząt z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 3, 32-020
Wieliczka, która prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Borek 350, 32-765 Rzezawa
(weterynaryjny nr identyfikacyjny: 12013402).
§ 3. W ramach umowy wymienionej w § 2 Fundacją Straż Obrony Praw Zwierząt świadczy również na rzecz
Gminy Michałowice usługi w zakresie:
1) odławiania, na zlecenie Urzędu Gminy Michałowice, bezdomnych zwierząt z jej terenu,
2) sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku,
3) usypiania ślepych miotów pochodzących od bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałowice
umieszczonych w schronisku.
§ 4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Michałowice odbywa się poprzez:
1) dokarmianie w miejscach ich bytowania przez pracowników Urzędu Gminy Michałowice lub wydawanie
karmy osobom społecznie opiekującym się tymi zwierzętami,
2) zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz usypiania ślepych miotów, w przypadku pojawienia się zagrożenia
nadmiernego wzrostu ich populacji, przeprowadzane na zlecenie Urzędu Gminy Michałowice w schronisku
w ramach zawartej z Fundacją Straż Obrony Praw Zwierząt umowy;
§ 5. Gmina Michałowice uczestniczy w poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez współpracę
z podmiotem wymienionym w § 2, polegającą na umieszczaniu ogłoszeń o odłowionych zwierzętach na stronie
internetowej Urzędu Gminy Michałowice, na profilu prowadzonym przez Urząd Gminy Michałowice na portalu
społecznościowym oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Michałowice.
§ 6. W przypadku konieczności zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim będą one umieszczane
w gospodarstwie rolnym pod adresem ul. Świerkowa 1, 32-091 Zdzięsławice.
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§ 7. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem zwierząt zapewniają:
1) Kaban Maciej Lesiak, Os. Albertyńskie 1-2, lok. 125, 31-851 Kraków,
2) Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt, ul. Bolesława Chrobrego 3, 32-020 Wieliczka.
§ 8. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina
zabiegi elektronicznego znakowania psów na następujących warunkach:

Michałowice

planuje

sfinansować

1) elektroniczne znakowanie odbywa się na pisemny wniosek właściciela zwierzęcia;
2) wnioskodawcą wymienionym w pkt 1 może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Michałowice;
3) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku mieszkańca o sfinansowanie zabiegu elektronicznego
znakowania psa Urząd Gminy Michałowice wydaje pisemną zgodę zawierającą szczegółowe warunki
sfinansowania zabiegu;
4) zabiegi elektronicznego znakowania będą wykonywane w Gabinecie Weterynaryjnym, na podstawie umowy
zawartej między Gminą a tym podmiotem;
5) ilość zabiegów elektronicznego znakowania sfinansowanych przez Gminę Michałowice w 2020 r. limitowana
jest wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, określoną w § 12 niniejszego programu;
6) wnioski o sfinansowanie zabiegów elektronicznego znakowania psów będą rozpatrywane według kolejności
ich składania.
§ 9. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Michałowice dofinansuje zabiegi sterylizacji lub
kastracji psów i kotów na następujących warunkach:
1) sterylizacja lub kastracja odbywa się na pisemny wniosek właściciela zwierzęcia;
2) wnioskodawcą wymienionym w pkt 1 może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Michałowice;
3) warunkiem otrzymania dofinansowania zabiegu sterylizacji suki lub kastracji psa jest uprzednie elektroniczne
oznakowanie zwierzęcia oraz jego rejestracja w bazie danych Safe Animal;
4) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku mieszkańca o dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub
kastracji zwierzęcia Urząd Gminy Michałowice wydaje pisemną zgodę zawierającą szczegółowe warunki
dofinansowania zabiegu;
5) ustala się następujące kwoty dofinansowania:
- 130,00 zł brutto w przypadku sterylizacji kotki,
- 170,00 zł brutto w przypadku sterylizacji suki do 10 kg,
- 190,00 zł brutto w przypadku sterylizacji suki od 10 do 20 kg,
- 220,00 zł brutto w przypadku sterylizacji suki od 20 do 40 kg,
- 250,00 zł brutto w przypadku sterylizacji suki powyżej 40 kg,
- 90,00 zł brutto w przypadku kastracji kota,
- 130,00 zł brutto w przypadku kastracji psa do 10 kg,
- 140,00 zł brutto w przypadku kastracji psa od 10 do 20 kg,
- 160,00 zł brutto w przypadku kastracji psa od 20 do 40 kg,
- 190,00 zł brutto w przypadku kastracji psa powyżej 40 kg.
6) zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów będą przeprowadzane w gabinetach weterynaryjnych na terenie
gminy Michałowice,
7) ilość zabiegów sterylizacji i kastracji dofinansowanych przez Gminę Michałowice w 2020 r. limitowana jest
wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, określoną w § 12 programu;
8) wnioski o dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt będą rozpatrywane według kolejności
ich składania;
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9) dany mieszkaniec może w danym roku kalendarzowym ubiegać się jednocześnie o otrzymanie dofinansowania
określonego w § 9, jak i sfinansowanie zabiegu określonego w § 8.
§ 10. Gmina Michałowice będzie prowadzić działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym mające na celu
propagowanie właściwych postaw mieszkańców w stosunku do zwierząt polegające na:
1) informowaniu o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie wynikających
z obowiązujących aktów prawnych;
2) propagowaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt jako skutecznej i humanitarnej metody ograniczania
ich nadpopulacji;
3) propagowaniu praktyk elektronicznego znakowania zwierząt i ich rejestracji, ułatwiających poszukiwanie
właścicieli zwierząt, które uciekły bądź zabłąkały się,
§ 11. Działania wymienione w § 10 będą realizowane poprzez publikację artykułów informacyjnych na stronie
internetowej Urzędu Gminy Michałowice i w Gazecie Gminy Michałowice oraz akcje informacyjne na profilu
prowadzonym przez Urząd Gminy Michałowice na portalu społecznościowym.
§ 12. Na realizację programu Gmina Michałowice zabezpiecza w budżecie na 2020 r. środki finansowe
w kwocie 66 000,00 zł brutto, w tym:
1) na działania wymienione w § 2, § 3 oraz § 7 pkt 2: 45 500,00 zł brutto;
2) na działania wymienione w § 4: 500 zł brutto;
3) na działania wymienione w § 6: 1 000 zł brutto;
4) na działania wymienione w § 7 pkt 1: 12 000 zł brutto;
5) na działania wymienione w § 8: 1 000 zł brutto;
6) na działania wymienione w § 9: 5 000 zł brutto.
§ 13. Realizacja programu wraz z kontrolą prawidłowości wydatkowania środków na wskazane
w nim działania należy do zadań pracownika UG Michałowice zatrudnionego na stanowisku ds. rolnictwa
i ochrony środowiska.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 122, 1123, 2245)
opieka nad bezdomnymi zwierzętami stanowi zadanie własne gminy. Na podstawie art. 11a ww. ustawy Rada
Gminy ma obowiązek przyjąć w drodze uchwały Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt, obejmujący w szczególności:
1)

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)

opiekę nad wolno żyjącymi kotami (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 w schronisku;

7)

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8)

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;

9)

plan znakowania zwierząt w Gminie,

10) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w Gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub
innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają;
11) propagowanie właściwych postaw i zachowań mieszkańców gminy w stosunku do zwierząt poprzez
działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

Id: BB001673-FE83-4C06-8F8C-997854CF1057. Projekt

Strona 3

Program ma na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, złagodzenie uciążliwości związanych
z ich bytowaniem oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności ochronę przed
pogryzieniem i chorobami odzwierzęcymi. Może on również obejmować plan znakowania zwierząt
w gminie, a także plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw
właścicieli zwierząt i innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. Te fakultatywne zadania zostały
ujęte w Programie na 2020 r., co jest wyrazem dostosowania dokumentu do specyfikacji problemów
związanych z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Michałowice.
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
na podstawie art. 11a ust.7 ustawy został w terminie do 1 lutego do zaopiniowania: Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii w Krakowie, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt oraz dzierżawcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Koszt realizacji Programu ponosi Gmina. Skala i zakres działań podejmowanych przez Gminę
w ramach
programu
jest
uzależniony
od
środków
zabezpieczonych
na
ten
cel
w budżecie Gminy Michałowice na rok budżetowy 2020.
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