
UCHWAŁA NR XXVII/179/17
RADY GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2017 rok

Na podstawie art.  18 ust 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2013 r 
poz. 856 z póź.zm), po zasięgnięciu opinii: Powiatowego lekarza Weterynarii w Jaśle, organizacji społecznych, 
których celem statutowym jest ochrona zwierząt działających na terenie Gminy Skołyszyn oraz dzierżawców 
i zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Skołyszyn.

Rada Gminy Skołyszyn
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skołyszyn

mgr Wiesław Hasiak
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/179/17

Rady Gminy Skołyszyn

z dnia 23 marca 2017 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy 
Skołyszyn

§ 1. Określa się następujące cele programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Skołyszyn,

2. Ograniczenie populacji bezdomności zwierząt,

3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Skołyszyn,

§ 2. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Skołyszyn realizuje się poprzez:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom  miejsca w schronisku.

Schronisko dla zwierząt jest to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi. Zadanie 
polegające na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom  miejsca w schronisku na terenie Gminy Skołyszyn 
realizowane będzie przez Schronisko dla zwierząt „STRZELEC” w Olesznicy, 28-220 Olesznica działka nr 
879 za pośrednictwem Pani Agnieszki Narożnowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 
„Usługi Techniczno – Weterynaryjne ”ARKA-vet” z siedzibą ul Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl, z którą 
Gmina Skołyszyn zawarła stosowną umowę.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

1) Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Skołyszyn,

2) Dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach,  gdzie stwierdzono ich skupiska.

Zadanie to będzie realizowane przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy poprzez zakup 
pokarmu i wyłożenia go w miejscu gdzie uprzednio zostaną stwierdzone  liczne skupiska kotów.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt.

Realizacja tego zadania zaczyna się po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia z informacją dotyczącą co 
najmniej miejsca przebywania zwierzęcia.

Odławianie bezdomnych zwierząt jest to czynność, która w myśli Ustawy o ochronie zwierząt jest 
możliwa gdy zwierzę odłowione ma uprzednio zapewnione miejsce w schronisku. Odstępstwem od tej reguł 
jest sytuacja, w której obecność bezdomnego  zwierzęcia niesie ze sobą poważne zagrożenie dla ludzi lub 
innych zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt w 2017 roku Gmina Skołyszyn powierza na podstawie stosownej 
umowy Pani Agnieszce Narożnowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi 
Techniczno – Weterynaryjne ”ARKA-vet” z siedzibą ul Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl.

Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, a usługa odławiania następuje  każdorazowo po 
ustnym, telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu informacji o miejscu przebywania zwierzęcia do 
pracownika Urzędu Gminy Skołyszyn.

4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.

Sterylizacja oraz kastracja zwierząt przeprowadzana będzie w schronisku, w którym zostaną umieszczone 
bezdomne zwierzęta odłowione z terenu gminy.

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
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W ramach tego zadania Gmina Skołyszyn zamieszczać będzie na stronie Urzędu Gminy zdjęcia 
bezdomnych zwierząt z krótką informacja o możliwości ich zaadoptowania. Jednocześnie te same 
informacje będą umieszczone na stronie firmy

„Usługi Techniczno – Weterynaryjne ”ARKA-vet” z siedzibą ul Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl po 
odbiorze bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Skołyszyn.

6. Usypianie ślepych miotów.

Działanie to ma na celu znaczne zmniejszenie zjawiska bezdomności wśród zwierząt. Dokonanie tego 
typu zabiegów Gmina Skołyszyn powierzy na podstawie zawartej umowy Pani Agnieszce Narożnowskiej 
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Techniczno – Weterynaryjne ”ARKA-vet” 
z siedzibą ul Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

W przypadku znęcania się przez właściciela nad zwierzętami  w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy 
o ochroni zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r ustawodawca przewiduje możliwość odebrania maltretowanych 
zwierząt od ich właściciela na podstawie wydanej decyzji przez  Wójta Gminy co zostało określone 
w art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

W związku z tym Gmina Skołyszyn podpisała umowę z gospodarstwem rolnym znajdującym się pod 
adresem Siepietnica 6.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt.

Celem zapewnienia opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadku drogowych Gmina podpisała umowę 
z Panią Renatą Potempą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  AVET  Gabinet Weterynaryjny 
ul. Chopina 12, 38-200 Jasło .

Usługa weterynaryjna wykonana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierzęcia będzie 
obejmowała w zależności od potrzeby:

1) Dokonywanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie,

2) Udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie,

3) Podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia,

4) Przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji,

5) Okresowe przetrzymywanie leczonych zwierząt.

6) Poddanie zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków      farmakologicznych,

7) Zabezpieczenie i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia.

Opieka nad zwierzęciem poszkodowanym podczas zdarzenia drogowego następuje po każdorazowym 
zgłoszeniu ustnym, telefonicznym lub mailowymi o miejscu zdarzenia do pracownika Urzędu Gminy 
Skołyszyn.

§ 3. 1. Gmina we własnym zakresie prowadzi adopcję psów.

2. Adoptujący powinien zapewnić zwierzęciu właściwą opiekę, warunki utrzymania i w sposób 
humanitarny traktować zwierzę.

3. Wójt w imieniu Gminy zawiera umowę z nowym właścicielem psa.

§ 4. W przypadku odebrania zwierzęcia gospodarskiego dotychczasowemu właścicielowi  w porozumieniu 
z sołtysami, zainteresowanymi mieszkańcami lub organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy 
Skołyszyn, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, odebrane zwierzę zostanie przekazane do 
gospodarstwa, które znajduje się w Siepietnica 6 , na podstawie zawartej umowy.

§ 5. 1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Skołyszyn zaplanowanych na rok 
2017 w wysokości 20 000 zł

2. Wspomniane wyżej środki wydatkowane będą na zadania określone w § 2 - § 5 zgodnie z cenami usług 
określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami.
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