
UCHWAŁA NR XXXV/369/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Poręba na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu 
i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Poręba 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Poręba na rok 2022, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poręba na rok 2022 

 
Rozdział 1. 

Cel Programu 
 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poręba na rok 2022, zwany dalej Programem, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Poręba oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i 
gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Poręba. 

 
Rozdział 2. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
 
§ 2.1. Zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Poręba realizowane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Poręba.  
 
2. Zadanie w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane 
jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba, ul. ks. Franciszka 
Pędzicha 12, w oparciu o umowę zawartą z podmiotem prowadzącym  schronisko dla zwierząt wskazane w 
ust. 3. 
 
3. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Poręba mają zapewnione miejsce w Schronisku dla Zwierząt w 
Jamrozowiźnie, 42-270 Kłomnice Jamrozowizna 1, prowadzonym przez Centrum Integracji Społecznej w 
Kłomnicach, 42-270 Kłomnice ul. Strażacka 18a, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 24048602. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest w sposób ciągły. 
 
4. Zwierzęta bezdomne są transportowane do schroniska dla zwierząt przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba, ul. ks. Franciszka Pędzicha 12. Wyłapywanie i 
transport zwierząt odbywa się zgodnie z zapisami § 4. 
 
5. Zwierzęta trafiające do schroniska są rejestrowane w wykazie, w którym zawarte są dane dotyczące 
zwierzęcia: 
- opis zwierzęcia (gatunek, ewentualnie rasa, płeć, maść, oznakowanie); 
- data i okoliczności przyjęcia do schroniska; 
- opis kwarantanny, wykonane zabiegi weterynaryjne; 
- data i przyczyna opuszczenia schroniska, w tym dane osoby, która adoptowała zwierzę, 

a w przypadku zgonu – data śmierci z podaniem jej przyczyny. 
 
6. Po przybyciu do schroniska dla zwierząt zwierzę zostaje odpchlone i odrobaczone, a po odbyciu 14-
dniowej kwarantanny zaszczepione przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym oraz oznaczone 
mikroczipem. Zwierzęta chore lub ranne są niezwłocznie przebadane przez lekarza weterynarii i poddane 
leczeniu. 
 
7. W schronisku dla zwierząt bezdomne zwierzęta mają zapewnione: 

1) odpowiednie warunki bytowe, a wybiegi, boksy i inne pomieszczenia, w których zwierzęta 
przebywają, podlegają sprzątaniu codziennie; 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/369/22

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 marca 2022 r.
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2) całodobową opiekę weterynaryjną, z tym, że w godzinach nocnych i w święta na zasadzie 
dyżuru telefonicznego weterynarza; 

3) właściwe, w tym zgodne z podstawowymi potrzebami żywienie i stały dostęp do czystej 
wody. 

Rozdział 3. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 
§ 3.1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie związana głównie z kontrolą populacji  
w szczególności poprzez jej ograniczanie. Ograniczanie populacji będzie prowadzone poprzez 
antykoncepcję przy zastosowaniu środków farmakologicznych. 
 
2. W ramach dokarmiania kotów wolno żyjących kupowana będzie dla nich i wykładana karma. 
 
3. Dokarmianie kotów wolno żyjących, o którym mowa w ust. 2, i ograniczanie ich populacji, o którym 
mowa w ust. 1, odbywać się będzie poprzez zawarcie stosownej umowy odpowiednio pomiędzy Miejskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 42-480 Poręba, ul. Ks. Fr. Pędzicha 12, a zarządcą 
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, zarządcą ogrodów działkowych bądź osobą fizyczną. 
 
4. Działania, o których mowa w ust. 3, będą prowadzone w razie zaistnienia takiej potrzeby. 
 
5. W przypadku stwierdzenia u kotów wolno żyjących choroby mają one zapewnioną opiekę lekarsko-
weterynaryjną w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, a Jerzym Dorendą i Piotrem Lorkiem, 
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przychodnia 
Weterynaryjna s.c., 42-400 Zawiercie ul. Senatorska 34. 

 
Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 
 

§ 4.1. Odławianie zwierząt bezdomnych ma charakter stały. 
 
2. Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt bezdomnych są prowadzone z urzędu albo na wniosek 
mieszkańców. 
 
3. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o. o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, z uwzględnieniem następujących 
zasad: 
 
1) wykonywanie czynności związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta 

Poręby odbywa się na zgłoszenie, 
2) w razie potrzeby zwierzętom chorym i rannym zapewniona jest pomoc lekarsko-  

weterynaryjna – pomoc zapewniona jest w oparciu o umowę zawartą z Jerzym Dorendą i 
Piotrem Lorkiem, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 
pod firmą Przychodnia Weterynaryjna s.c., 42-400 Zawiercie ul. Senatorska 34, oraz w oparciu 
o umowę zawartą z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt wskazane w § 2 ust. 3,  

3) wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone jest przy użyciu urządzeń i środków, które nie 
narażą ich na urazy i cierpienia, 

4) transport zwierząt odbywa się przystosowanym do tego celu samochodem umożliwiającym 
prawidłowe ulokowanie zwierzęcia, a używane uwięzi nie mogą krępować zwierzęcia  
w czasie transportu, 

5) w  trakcie  dłuższego  transportu  zwierzęta  muszą  mieć  zapewnioną wodę i karmę oraz 
odpoczynek, 
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6) przed przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku może ono być przewiezione do 
miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska w 
rozumieniu § 6 w zw. z § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), mieszczącego się w Porębie przy ul. ks. 
Franciszka Pędzicha 12, 

7) bezpośrednio po przewiezieniu zwierzęcia do miejsca, o którym mowa w pkt 6, sprawdza się 
czy zwierzę jest oznakowane: 
- mikrochipem – numer mikrochipa należy sprawdzić w ogólnodostępnych bazach danych, 
- tatuażem – numer tatuażu należy sprawdzić w Związku Kynologicznym lub innych 

ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność 
związana z hodowlą rasowych psów i kotów, 

- adresówką, 
a podczas pobytu zwierzęcia w miejscu, o którym mowa w pkt 6, podejmowane są dalsze 
działania mające na celu ustalenie i skontaktowanie się z właścicielem lub inną osobą, pod 
której opieką zwierzę trwale dotąd pozostawało, obejmujące w szczególności rozpytanie 
okolicznej ludności czy rozpowszechnienie informacji o znalezieniu zwierzęcia za pomocą 
mediów społecznościowych, w tym strony na Facebooku, wraz z opublikowaniem zdjęcia 
zwierzęcia i wskazaniem gdzie i kiedy zostało ono znalezione, 

8) w miejscu, o którym mowa w pkt 6: 
- zapewnione są właściwe warunki bytowania w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.), 
- zwierzęta są traktowane humanitarnie w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.), 
9) czas pobytu zwierzęcia w miejscu, o którym mowa w pkt 6 nie może przekroczyć 21 dni; po 

upływie okresu 21 dni zwierzę musi zostać przewiezione i umieszczone w schronisku, chyba że 
wcześniej znajdzie się właściciel lub inna osoby, pod której opieką zwierzę trwale dotąd 
pozostawało, 

10) umieszczenie zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt wymaga pisemnego 
dokumentu potwierdzającego ten fakt, który powinien zawierać:  
a) miejsce i datę wyłapania, 
b) datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska, 
c) opis zwierzęcia ze zdjęciem, 
d) potwierdzenie przyjęcia zwierzęcia przez schronisko. 

 
Rozdział 5. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 
 

§ 5.1.Obowiązek sterylizacji i kastracji realizowany jest w schronisku dla zwierząt wskazanym w § 2 ust. 
3.  

     2.Każde zwierzę umieszczone w schronisku zostanie wysterylizowane albo wykastrowane, z 
wyłączeniem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na 
stan zdrowia lub zbyt młody wiek – niedojrzałość płciowa. Zabieg sterylizacji lub kastracji może być 
wykonany po upływie 14 dni od wyłapania i dostarczenia zwierzęcia do schroniska z uwagi na 
możliwość zgłoszenia się właściciela. 

    3. Zabiegi wykonywane są przez uprawnionego lekarza weterynarii, z którym podmiot prowadzący 
schronisko ma podpisaną odpowiednią umowę. 
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Rozdział 6. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 
§ 6.1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, w oparciu o umowę 
zawartą z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt wskazane w § 2 ust. 3. 
 
2. W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1, podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt wskazane w § 
2 ust. 3 zapewnia: 
 
1) pomoc osobom zainteresowanym adopcją przy wyborze zwierzęcia odpowiedniego do ich 

warunków mieszkaniowych, możliwości finansowych, rodzaju wykonywanej pracy czy wieku i 
kondycji fizycznej, 

2) publikowanie niezbędnych informacji dotyczących adopcji i zdjęć zwierząt oczekujących na 
adopcję na własnej stronie internetowej pod adresem www.schronisko.klomnice.pl , 

3) prowadzenie rejestru zwierząt oddanych do adopcji. 
 

3. Dodatkowo Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 42-480 Poręba ul. ks. 
Franciszka Pędzicha 12 przekazując wyłapane zwierzę bezdomne do schroniska dla zwierząt, informację o 
tym wraz ze zdjęciem zwierzęcia publikuje na własnej stronie internetowej i stronie na Facebooku, 
zachęcając do dokonania adopcji danego zwierzęcia, jak również prowadzi działania promujące adopcję 
zwierząt bezdomnych opisane w § 12.  

 
Rozdział 7. 

Usypianie ślepych miotów 
 

§ 7.1. Usypianie ślepych miotów odbywa się w przychodni weterynaryjnej. Zdanie to realizuje Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, w 
oparciu o umowę zawartą z Jerzym Dorendą i Piotrem Lorkiem, prowadzącymi wspólnie działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przychodnia Weterynaryjna s.c., 42-400 Zawiercie ul. 
Senatorska 34.  
 
2. Ślepe mioty do uśpienia należy zgłaszać Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z 
o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, w czasie pracy spółki, tj. dni robocze w godz. 7.00-
15.00. Pracownicy spółki, wskazanej w zdaniu poprzednim, obierają ślepe mioty z miejsca wskazanego 
przez osobę zgłaszającą i transportują je do przychodni weterynaryjnej, wskazanej w ust. 1. 
 
3. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie, należy 
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Zabieg uśpienia powinien być wykonywany przez 
uprawnionego lekarza weterynarii w sposób humanitarny, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 
4. Zwłoki uśpionych ślepych miotów przekazuje się do utylizacji. 
 

Rozdział 8. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 

§ 8. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie ma 
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały, będą 
przekazywane do gospodarstwa rolnego znajdującego się przy ul. Sadowej 8 w Porębie (42-480 Poręba). 
Wskazane gospodarstwo rolne przejmie opiekę nad zwierzęciem gospodarskim do momentu znalezienia 
nowego właściciela. 
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Rozdział 9. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt 
 

§ 9.Zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych z ich udziałem jest zapewniona całodobowa 
opieka weterynaryjna. Zdanie to realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, w oparciu o umowę zawartą z Jerzym Dorendą i Piotrem 
Lorkiem, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przychodnia 
Weterynaryjna s.c., 42-400 Zawiercie ul. Senatorska 34, a gdy poszkodowanymi są zwierzęta dzikie – w 
oparciu o umowę zawartą z  Jackiem Wąsińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Jacek 
Wąsiński "Leśne Pogotowie" i ośrodek rehabilitacyjny dla zwierząt dzikich, 43-190 Mikołów, ul. Tadeusza 
Kościuszki 70. Dodatkowo w porze nocnej oraz w niedziele i święta podmiot realizujący zadanie korzysta 
na podstawie doraźnych zleceń z usług lekarzy weterynarii udzielających świadczeń w ramach Śląskiego 
Pogotowia Weterynaryjnego, 41-800 Zabrze ul. Juliusza Słowackiego 33. 
 

Rozdział 10. 
Plan znakowania zwierząt 

 
§ 10.1. W Gminie Poręba zapobiega się bezdomności zwierząt również poprzez zapewnienie znakowania 
zwierząt i wszczepianie psom i kotom elektronicznych mikroczipów i rejestrację ich w ogólnodostępnej 
bazie danych zwierząt. 
2. Przeprowadzanie znakowania zwierząt zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji 
Sp. z o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, w oparciu o umowę zawartą z Jerzym Dorendą i 
Piotrem Lorkiem, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 
Przychodnia Weterynaryjna s.c., 42-400 Zawiercie ul. Senatorska 34. 
3. Znakowanie zwierząt przeprowadzane jest w przychodni weterynaryjnej wskazanej w ust. 2. 
4. Znakowanie zwierząt odbywa się według następujących zasad: 

 
1) z bezpłatnego znakowania zwierząt może skorzystać każdy właściciel psa lub kota zamieszkały 

na terenie Gminy Poręba, 
2) skorzystanie z bezpłatnego znakowania zwierząt wymaga złożenia przez zainteresowanego 

wniosku w tej sprawie; wniosek należy złożyć do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12,  

3) wykonanie zabiegu wymaga pisemnej zgody właściciela, zarówno na wykonanie zabiegu, jak i 
wprowadzenie danych zwierzęcia i danych osobowych właściciela do ogólnodostępnej bazy 
danych zwierząt, 

4) zabiegi są wykonywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych 
zabezpieczonych na realizację zadania, 

5) decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje ostatecznie lekarz, po zbadaniu zwierzęcia. 
 

Rozdział 11. 
Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt 

 
§ 11.1. W Gminie Poręba przeciwdziała się niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt, i tym samym 
zapobiega się bezdomności zwierząt, również poprzez zapewnienie: 
a) sterylizacji lub kastracji zwierząt, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Poręba, 
b) sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących, 
c) sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych. 

 
2. Przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji zwierząt zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, w  przypadku zwierząt, których 
właścicielami są mieszkańcy Gminy Poręba, oraz kotów wolno żyjących w oparciu o umowę zawartą z 
Jerzym Dorendą i Piotrem Lorkiem, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki 
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cywilnej pod firmą Przychodnia Weterynaryjna s.c., 42-400 Zawiercie ul. Senatorska 34, natomiast w 
przypadku zwierząt bezdomnych w oparciu o umowę zawartą z podmiotem prowadzącym schronisko dla 
zwierząt wskazane w § 2 ust. 3. 
3. Sterylizacja lub kastracja zwierząt, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Poręba, oraz kotów 
wolno żyjących przeprowadzana jest w przychodni weterynaryjnej wskazanej w ust. 2, natomiast 
sterylizacja lub kastracja zwierząt bezdomnych przeprowadzana jest w schronisku dla zwierząt, zgodnie z 
zapisami § 5. 
4. Sterylizacja lub kastracja zwierząt, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Poręba, odbywa się 
według następujących zasad: 

 
1) z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt może skorzystać każdy właściciel psa lub kota 

zamieszkały na terenie Gminy Poręba, 
2) skorzystanie z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt wymaga złożenia przez 

zainteresowanego wniosku w tej sprawie; wniosek należy złożyć do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka 
Pędzicha 12, 

3) wykonanie zabiegu wymaga pisemnej zgody właściciela i w przypadku zwierzęcia, które nie 
posiada wszczepionego elektronicznego mikroczipa lub nie jest zarejestrowane 
w  ogólnodostępnej bazie danych zwierząt, dodatkowo wyrażenia przez niego zgody również na 
wszczepienie zwierzęciu elektronicznego mikroczipa i zrejestrowanie go w ogólnodostępnej 
bazie danych zwierząt, zgodnie z zapisami § 10, 

4) zabiegi są wykonywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych 
zabezpieczonych na realizację zadania, 

5) decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje ostatecznie lekarz, po zbadaniu zwierzęcia. 
 

Rozdział 12. 
Edukacja mieszkańców 

 
§ 12. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie, 42-480 Poręba 
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, zapewni: 
a) przeprowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych zajęć edukacyjnych w formie 

prelekcji i pogadanek na temat: odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 
humanitarnego traktowania, propagowania znakowania zwierząt oraz sterylizacji i kastracji, i 
zachęcania do adopcji zwierząt bezdomnych, 

b) przygotowanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców ulotek informacyjnych obejmujących 
zagadnienia, o których mowa w lit. a, 

c) publikowanie na własnej stronie internetowej i stronie na portalu społecznościowym informacji 
obejmujących zagadnienia, o których mowa w lit. a. 

 
Rozdział 13. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 
oraz sposób ich wydatkowania 

 
§ 13.1. Koszty realizacji Programu ponosi Gmina Poręba. 
 
2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostaną zabezpieczone w budżecie 
Gminy Poręba na rok 2022 w wysokości 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 
a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 12.000,00 zł; 
b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, zgodnie z § 3, w tym ich dokarmianie i ograniczanie 

populacji – 1.500,00 zł; 
c) odławianie bezdomnych zwierząt – 50.000,00 zł; 
d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt – 1.500 zł; 
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e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 500,00 zł; 
f) usypianie ślepych miotów – 500,00 zł; 
g) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich, zgodnie z § 8 –  500,00 zł; 
h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, zgodnie z § 9 – 2.500,00 zł; 
i) znakowanie zwierząt, zgodnie z § 10 – 500,00 zł; 
j) sterylizację i kastrację zwierząt, zgodnie z § 11 – 4.000,00 zł; 
k) działania edukacyjne, zgodnie z § 12, w tym zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach 

podstawowych oraz przygotowanie i rozprowadzenie ulotek informacyjnych – 1.500,00 zł. 
   
3. Wydatkowanie środków finansowych będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny,  
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, na podstawie porozumienia i umów, których 
przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu. 
 
3. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 2 lit. a, c, d, e, f, h będą wydatkowane w 

ramach porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
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Uzasadnienie 

Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba oraz tryb uchwalenia przedmiotowego programu wynika 
z zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572). Uchwała 
ma charakter obligatoryjny. 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 w/w ustawy rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten 
obejmuje : 

 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 przygotowuje burmistrz. Program ten zawiera wskazanie wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji 
programu ponosi gmina. 

Zgodnie z art. 11a ust. 7 w/w ustawy o ochronie zwierząt  burmistrz przekazuje projekt programu  do 
zaopiniowania : 

-  właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, 

- organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt  działającym na 
obszarze gminy, 

-  dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

Na obszarze Gminy Poręba nie działają organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. W związku z tym projekt przedmiotowego programu podlega zaopiniowaniu przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na 
obszarze Gminy Poręba tj. Koło Łowieckie „Ryś” oraz Koło Nr 84 „Poręba”. 

Ustalenia przyjęte w w/w programie pozwolą na ograniczenie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie 
Poręby. 
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