
UCHWAŁA NR XXVII/ 158 /2013
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Charsznica w 2013 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. ) - 

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Charsznica w 2013 roku. 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko, z którym Gmina Charsznica zawrze umowę; 

2. Koła Łowieckie – należy przez to rozumieć: Koło Łowieckie „Jastrząb” - Kraków, Koło Łowieckie 
„Szarak” - Miechów, Koło Łowieckie „Cietrzew” - Charsznica, Koło Łowieckie „Cietrzew” - Kraków; 

3. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2013 roku. 

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Charsznica. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie Gminy Charsznica – Wójt Gminy Charsznica; 

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Charsznica oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

§ 5. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ 

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Charsznica realizują: 

1. Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych przez mieszkańców gminy, 
po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy. 

2. Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 
gospodarskich. 

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1. Wójt Gminy poprzez: 

1) zakup karmy i dokarmianie kotów wolno żyjących; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale przedstawiciela Urzędu; 
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§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Charsznica realizuje: 

1. Schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie lub, 

2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta działający na podstawie udzielonego zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 
Charsznica oraz zawartej umowy w tym zakresie. 

§ 9. Obligatoryjną 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 i/lub wiek; 

2. Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania 
zabiegów sterylizacji i kastracji. 

§ 10. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 
warunki bytowania; 

2. Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań 
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Charsznica oraz na stronie internetowej www.charsznica.pl . 

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 

2. Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

§ 12. Wójt Gminy, w przypadku zaistnienia potrzeby, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich, każdorazowo wskazuje gospodarstwo rolne. 

§ 13. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii; 

2. Koła Łowieckie – w razie konieczności bezzwłocznego uśmiercenia; 

3. Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki 
weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Charsznica. 

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 14. Wójt Gminy Charsznica w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Charsznica (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) działania 
edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone 
są w budżecie Gminy Charsznica według tabeli stanowiącej załącznik do Programu. 

§ 16. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.). 
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§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica. 

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Pietrzyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ 158 /2013 

Rady Gminy Charsznica 

z dnia 22 marca 2013 r. 

Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2013 roku, 

z uwzględnieniem środków finansowych.  

Lp .
 

J ednostka 
realizująca  

Środki finansowe 
(zł)  Zadania  

1. Urząd Gminy 
Charsznica 25.000,00 

- zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym 
zwierzętom z terenu Gminy Charsznica; 
- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich 
dokarmianie; 
- odławianie bezdomnych zwierząt 
- obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt 
w schroniskach dla zwierząt; 
- poszukiwanie nowych 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; 
- edukacja mieszkańców Gminy Charsznica w zakresie opieki 
nad zwierzętami. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Pietrzyk
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Uzasadnienie
W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),  Rada Gminy określa w drodze uchwały,  corocznie 
do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2013 roku, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem 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) 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. 

Projekt programu został zaopiniowany przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie, 
organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt: Krakowskie Towarzystwo 
Opieki Nad Zwierzętami, Fundacja ProAnimals – Na Pomoc Zwierzętom, Organizacja Pożytku 
Publicznego z Chrzanowa, oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na 
obszarze Gminy Charsznica: Koło Łowieckie „Cietrzew” Charsznica, Koło Łowieckie „Cietrzew” 
Kraków, Koło Łowieckie „Jastrząb” Kraków, Koło Łowieckie „Szarak” Miechów, Nadleśnictwo 
Miechów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Pietrzyk
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