
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/237/18 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cmolas” w 2018r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 

poz.1875, z późn.zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1840) po przesłaniu do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz do zarządców obwodów 

łowieckich działających na obszarze Gminy Cmolas i Rzeszowskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt Rada 

Gminy Cmolas, uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Cmolas w 2018r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Cmolasie 

 

 

Stanisław Sukiennik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Poz. 1953

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/237/18 

Rady Gminy w Cmolasie 

z dnia 22 marca 2018 r. 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Cmolas” w 2018r. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

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

2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Cmolas właściwy merytorycznie w sprawach opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi; 

3) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Cmolas 

4) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Cmolas; 

5) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Cmolas 

6) Programie, należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cmolas w 2018 r.", ma on zastosowanie do wszystkich zwierząt 

bezdomnych, w szczególności psów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich; 

7) zwierzęciu, należy przez to rozumieć istotę żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, nie będącą rzeczą, 

której człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opiekę; 

8) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 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 pozostawały; 

9) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

10) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności, bytujące 

głównie w zabudowaniach gospodarczych, których nie należy wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać 

warunki do bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia; 

11) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt „Strzelce” Strzelce 879, prowadzone 

przez P.H.U. Jarosław Dudzik; 

12) osobie odławiającej zwierzęta, należy przez to rozumieć podmiot, z którym Gmina zawarła umowę na 

odławianie bezdomnych zwierząt; Schronisko Dla Zwierząt „Strzelce” 

13) gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne, posiadające warunki do 

utrzymywania zwierząt gospodarskich, znajdujące się w Ostrowach Tuszowskich 103 i Porębach 

Dymarskich 128; 

14) stronie internetowej Urzędu, należy przez to rozumieć stronę internetową o następującym adresie: 

www.cmolas.pl ; 

15) lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć Pro Animali Przychodnia Weterynaryjna, prowadzącym 

gabinet weterynaryjny w Kolbuszowej, ul. Miodowa 1, z którym Gmina zawarła umowę na zapewnienie 

opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Programu 

§ 2. 1. Podejmując uchwałę o przyjęciu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cmolas w 2018r." Rada Gminy realizuje obowiązek wynikający 

z art. 11a - ustawy z dnia 21 sierpnia 2017r. o ochronie zwierząt. 
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2. Celem Programu jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Cmolas w 2018r. 

§ 3. Założenia programu będą realizowane poprzez działania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych przekazywanych przez Gminę do adopcji; 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

10) edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 

właścicieli wobec zwierząt domowych. 

Rozdział 3. 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

§ 4. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Cmolas realizuje Wójt Gminy za 

pośrednictwem merytorycznego pracownika Urzędu Gminy; 

§ 5. Działania mające na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Cmolas 

polegają na: 

1) zawarciu porozumienia na przyjmowanie bezdomnych psów, odłowionych na terenie Gminy Cmolas do 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

2) zawarciu umowy z właścicielem gospodarstwa rolnego o opiekę nad zwierzętami gospodarskimi; 

3) zawarciu umowy z lekarzem weterynarii na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na 

terenie Gminy Cmolas; 

4) zawarciu umowy na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Cmolas. 

§ 6. Gmina sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi poprzez następujące działania: 

1) zakup karmy, dokarmianie kotów wolno żyjących przez pracowników ZUK Cmolas; 

2) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, 

3) poszukiwanie wolontariuszy zainteresowanych dokarmianiem kotów. 

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Cmolas realizuje w zależności od potrzeb osoba 

odławiająca zwierzęta na następujących zasadach: 

1) odławianie zwierząt bezdomnych będzie realizowane po przyjęciu zgłoszenia o zwierzęciu pozostającym 

bez opieki, w szczególności chorym lub powodującym zagrożenie dla bezpieczeństwa; 

2) po uzyskaniu zgłoszenia o zwierzęciu przebywającym w miejscu publicznym, co do którego istnieje 

przypuszczenie, że jest bezdomne, pracownik Urzędu podejmie działania zmierzające do ustalenia 

właściciela lub opiekuna zwierzęcia. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, lub 

nie znalezienia nowego właściciela, pracownik Urzędu Gminy zleci odłowienie zwierzęcia i umieszczenie 

go w schronisku dla zwierząt bądź czasowo przytulisku Cmolas 3 prowadzonym przez Zakład Usług 

Komunalnych; 

3) odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia; 

4) bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w gospodarstwie rolnym, 

wskazanym w § 1 pkt 13 Programu. 
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§ 8. 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) pracownik Urzędu Gminy poprzez: 

a) promocję adopcji zwierząt, m.in. na stronie internetowej Urzędu; 

b) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przy współpracy z lekarzem weterynarii, 

z którym Gmina zawarła umowę oraz za pośrednictwem mediów. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizuje Gabinet Weterynaryjny, lekarz weterynarii Pani Agnieszka Starzec prowadząca gabinet weterynaryjny 

w Kolbuszowej Przychodnia Weterynaryjna Pro Animali, z którym Gmina zawarła umowę na wykonanie 

zadania: "Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Cmolas w 2018r. 

Rozdział 4. 

Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych 

§ 10. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt jest realizowane przez: 

1) obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych przyjętych do schroniska, z wyjątkiem tych, 

u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów; 

2) sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych przekazywanych przez Gminę do adopcji jeśli nowy 

właściciel wyrazi taką potrzebę; 

3) usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących; 

4) edukację mieszkańców na temat ochrony zwierząt przed bezdomnością, organizowanie akcji adopcyjnych, 

propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt, propagowanie postaw humanitarnego traktowania zwierząt, 

właściwej i odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami; 

5) organizowanie akcji w szkołach dla dzieci i młodzieży na temat odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. 1. Kwota na realizację zadań wynikających z programu została zabezpieczana w budżecie Gminy 

Cmolas i wynosi 30 000 zł. z przeznaczeniem na: 

1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację lub kastrację kotów - 1 000,00 zł.; 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych - 9 000,00 zł.; 

3) wyłapywanie, transport i zabezpieczenie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt - 9 000,00 zł.; 

4) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim - 1 000,00 zł.; 

5) pozostałe zadania realizowane w ramach programu (zakup karmy, środków leczniczych itp.) - 10 000,00 zł. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zmiany limitu poszczególnych wydatków w ramach zabezpieczonej 

kwoty na realizację Programu. 
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