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UCHWAŁA  NR XVI/128/2012  
RADY  GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 30 marca 2012 roku 
 

w sprawie  uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław na 2012 rok 

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

gminnym   ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) i art.11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn.zm.) Rada Gminy 
Pakosław uchwala, co następuje: 
 

ROZDZIAŁ  I. 
Postanowienia ogólne 

 
§1.1.Program  określa szczegółowe zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami  i 
zapobiegania bezdomności zwierząt  przebywających w granicach administracyjnych Gminy 
Pakosław, tj .: 
   1) zapewnienie  opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez: 

a)współdziałanie z Międzygminnym Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 
zlokalizowanym w miejscowości Henrykowo, gm. Święciechowa dla zwierząt domowych  
w celu zapewnienia miejsca zwierzętom bezdomnym oraz współdziałanie z 
gospodarstwem rolnym, w  celu zapewnienia  miejsca dla zwierząt gospodarskich,             
b)odławianie bezdomnych zwierząt domowych  i ich dostarczenie do schroniska, 
c)opiekę nad  wolno żyjącymi kotami  i ich dokarmianie, 
d)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
e)współpracę gminy, schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, innych osób 
prawnych  i fizycznych  na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. 

  2) Zmniejszenie  populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 
 a)sterylizację, albo  kastrację bezdomnych zwierząt, szczególnie psów,  
 b)usypianie ślepych miotów.                            

2. Koordynatorem działań realizowanych w oparciu o Program jest  Wójt Gminy Pakosław za   
    pośrednictwem Referatu Organizacyjnego oraz Referatu Gospodarki, Rolnictwa i  
    Budownictwa. 
3. Realizacja działań  dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności  zwierząt na terenie gminy 

prowadzona jest  przy wzajemnej  współpracy:  
a) z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Komendą Powiatową Policji w Rawiczu,  
b) schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, poprzez zapewnienie opieki   
    zwierzętom bezdomnym, 
c) placówek oświatowych poprzez aktywne  uczestniczenie w działaniach informacyj- 
    nych, konkursach, pogadankach, itp. 
d) mieszkańców Gminy Pakosław edukowanych  w zakresie humanitarnego traktowania   
     zwierząt, a także w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opieku- 
     nach zwierząt. 
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ROZDZIAŁ II. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 
 

§ 2.1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się 
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub 
innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 
2. Zgłoszenie o bezdomnych zwierzętach z terenu gminy przyjmuje Referat Organizacyjny  
oraz  Referat Gospodarki, Rolnictwa i  Budownictwa. 
3. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawarcie odpowiedniej 
umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt lub przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność w tym zakresie. 
4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt,  
a także nie będzie zadawał im cierpienia. 
5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Henrykowie. 
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa 
rolnego. 
 
 

ROZDZIAŁ III. 
 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

 
§ 3.  Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom  na terenie Gminy Pakosław polega na:  
1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku dla bezdomnych zwierząt  w Henrykowie. 
2) przekazaniu  pod tymczasową opiekę schronisku  dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie  
bądź osobom fizycznym zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych (śmierć właściciela, 
długotrwała nieobecność  spowodowana np. pobytem w szpitalu, bądź zakładzie karnym) 
utraciły właściciela. 
3) współpracy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie w zakresie 
poszukiwania dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt 
przebywających w schronisku poprzez m.in. umieszczanie ogłoszeń  o adopcji zwierząt ze 
schroniska  na stronie internetowej Gminy, tablicach ogłoszeń. 
4) umieszczeniu  zwierząt gospodarskich, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
ochronie  zwierząt, w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości: Pomocno nr 14      
63-920 Pakosław. 
5) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach 
komunikacyjnych bądź pozostających w stanie nieleczonej choroby, a rokującym na 
wyzdrowienie, których właścicieli nie ustalono. 
6) w okresach występowania ekstremalnych warunków pogodowych utrudniających 
zdobywanie pożywienia, prowadzona będzie akcja dokarmiania bezdomnych kotów,  poprzez 
zakup i wydawanie karmy przez pracownika Urzędu Gminy. 

 
ROZDZIAŁ IV. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 
 
§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji  zwierząt przyjętych do schroniska,  z 
wyjątkiem tych, których stan zdrowia nie pozwala na tego typu zabieg, 
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2) dokonywaniu usypiania ślepych miotów, w przypadkach zwierząt bezdomnych,  
którym nie ma możliwości zapewnienia  właścicieli, 
3) publikowanie za pośrednictwem prasy informacji o możliwości adopcji bezdomnych 
zwierząt oraz publikowanie artykułów kształtujących właściwą postawę wobec zwierząt i 
w tym uświadamianie, że właściciel zwierzęcia jest zobowiązany zapewnić warunki 
odpowiadające fizycznym i psychicznym  potrzebom zwierzęcia, aż do jego naturalnej 
śmierci. 

 
ROZDZIAŁ  V. 

Finansowanie działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt 
 

§ 5. Gmina zapewni w 2012 roku  kwotę 80.000,00 na realizację zadań związanych  z zapo-
bieganiem  bezdomności zwierząt, w tym: 65.000,00 zł na realizację zadań  wynikających               
z zawartego  Porozumienia z Międzygminnym Schroniskiem  dla bezdomnych zwierząt w 
miejscowości Henrykowo. 
 

ROZDZIAŁ VI. 
Edukacja 

 
§ 6. Gmina Pakosław prowadzi w ramach Programu  działania  edukacyjne, przybliżające 
mieszkańcom problem bezdomności zwierząt oraz podnoszące poziom wiedzy mieszkańców, 
w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt  oraz w zakresie obowiązków jakie ciążą na  
właścicielach i opiekunach zwierząt  poprzez: umieszczanie informacji  na tablicach ogłoszeń, 
na stronie internetowej Urzędu, plakaty, konkursy. Akcje edukacyjne prowadzone  we 
współpracy z przedszkolami i szkołami oraz  organizacjami pozarządowymi . 
 

 
ROZDZIAŁ VII. 

Postanowienia końcowe 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie  w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady 
/-/Antoni Sędłak 
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UZASADNIENIE 
 
 

do uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 marca 2012 roku 
w sprawie  uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław na 2012 rok 
 

Uchwała jest odpowiedzią na duży  problem wałęsających się bezpańskich psów.   
Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, znajdowania im nowych 
opiekunów(adopcja) oraz edukacja mieszkańców może przyczynić się do częściowego 
rozwiązywania tego problemu. 

Zgodnie z art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  (Dz.U. z  
2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.)  Rada Gminy może drodze uchwały przyjąć program 
zapobiegający bezdomności zwierząt. 
Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie gminy zjawiska bezdomności 
zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt. 

Realizacja tego programu będzie  limitowana wysokością środków przeznaczonych w 
budżecie gminy na realizację tego programu w danym roku kalendarzowym. 
 
 
 
 
 
Opracowała: K.Szumna 
 
Pakosław,15,03.2012 
 


