
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/13/21 
RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2021” 

 Na podstawie art.18 ust.2  pkt.15 ,art.40 ust.1 ustawy z dnia  9 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity  Dz.U.z 2020r. ,poz. 713 ze zm.), art.11ust.1 oraz art.11 a ust.1-5 ustawy  z dnia   21 sierpnia 
1997roku  o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2020r,poz.638 ze zm)Rada Gminy Jodłowa uchwala , co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program  opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2021” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

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

   

Przewodniczący Rady 
 
 

inż. Roman Warzecha 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 kwietnia 2021 r.

Poz. 1330



                                                                          Załącznik do Uchwały Nr XXIX/13/21
                                                                                                    Rady Gminy Jodłowa
                                                                                                         z dnia 25.03.2021

Program opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi 
oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt
 na terenie Gminy Jodłowa w roku 2021

WSTĘP

Niniejszy  program   opieki  nad  zwierzętami   bezdomnymi   oraz  przeciwdziałania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w 2021roku zwany dalej  Programem
urzeczywistnia obowiązki wynikające z art.11 a ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997roku o
ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z 2020r.,poz.638) i ma  zastosowanie do  bezdomnych zwierząt
domowych,szczególnie  psów  i  kotów,  w  tym  kotów  wolno  żyjących  oraz  zwierząt
gospodarskich przebywających w administracyjnych granicach Gminy Jodłowa.
Realizacja  założeń  programu  oparta  będzie  na  współdziałaniu   mieszkańców  gminy
Jodłowa,lekarza  weterynarii,  Schroniska  ,Policji,Straży  Pożarnej,Szkół   oraz  organizacji
społecznych,stowarzyszeń i  fundacji,  których  statutowym celem jest  ochrona zwierząt
oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

§ 1 
  

Cele  gminnego programu przeciwdziałania  bezdomności zwierząt domowych:

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

9. działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.

§ 2

  Realizacja założonych celów:

1. Zapewnienie bezdomnym  zwierzętom  miejsca w schronisku dla zwierząt 
realizowane jest poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jodłowa  opieki lekarsko-
weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia przy współpracy lekarza weterynarii  
P.Agnieszki Kobos  oraz   Schroniskia  w Wadowicach Dolnych

2) współpraca z organizacjami społecznymi, sołtysami, mieszkańcami w zakresie 
poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana będzie 
poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których  przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich 
przebywania;

3) realizacja  opieki nad kotami  wolno żyjącymi odbywać się będzie  przy pomocy 
sołtysów sołectw, na terenie których  w/w problem wystąpił.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt  : 

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  zwierze  dotąd pozostawało,  w 
szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu 
ludzi;

2) odławianie ma charakter stały i odbywa się  na podstawie otrzymanych zgłoszeń;
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3) odławianiem  bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jodłowa zajmuje się lekarz 
weterynarii ,z którym Gmina ma podpisana  umowę - lek.wet. Agnieszka 
Kobos ,39-225 Jodłowa 69;

4. Ograniczenie    populacji  zwierząt  bezdomnych   ,  w  szczególności   poprzez
obligatoryjną  sterylizację albo kastrację zwierząt w  schronisku dla zwierząt, a
także  usypianie ślepych miotów  realizują :

1) Gmina Jodłowa  realizuje obligatoryjną  sterylizacją albo kastrację  zwierząt w 
schronisku.

2) Zabiegi sterylizacji albo kastracji  mogą być prowadzone przez  lekarza weterynarii 
lek.wet. Agnieszką Kobos, 39-225 Jodłowa 69, tel.511071714, poprzez finansowanie 
zabiegów;

5. Poszukiwanie nowych  właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje :

         Urząd Gminy Jodłowa  przy współpracy z lekarzem weterynarii ,schroniskiem oraz
sołtysami   poprzez  prowadzenie   działań  zmierzających   do   znalezienia  nowych
właścicieli m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronach internetowych oraz
w terenie za pośrednictwem  ogłoszeń i ulotek;

6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich  :

          Zwierzęta  gospodarskie  przekazywane będą  do gospodarstwa  prowadzonego
          przez  sołtysa wsi Jodłowa Dolna  Pana Marka Leja.

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

Całodobową  pomoc  weterynaryjna   dla  zwierząt  poszkodowanych  w  wypadkach
komunikacyjnych  zapewniona  została  poprzez  zawarcie  umowy  z  Gabinetem
Weterynaryjnym lek.wet. Agnieszką Kobos, 39-225 Jodłowa 69, tel.511071714;

     8. Działania o charakterze  edukacyjno – informacyjnym

1) W  ramach  programu   Gmina  prowadzi  działania  edukacyjne  m.in.  w  zakresie
właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego  traktowania, propagowania
ich znakowania oraz adopcji zwierząt bezdomnych.
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2) Działania  edukacyjno  -informacyjne  Gmina  realizuje  przy  współpracy   szkół,
jednostek organizacyjnych , sołtysów oraz  organizacji, których  statutowym celem
jest ochrona zwierząt.

§ 3

 Finansowanie programu:

1) Na  realizacje  zadań  określonych  w  Programie  Gmina  Jodłowa  w  2021r.
przeznaczyła kwotę 25 000,00zł( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) w tym:

-          zapewnienie miejsca dla zwierząt  w gospodarstwie rolnym – 1 000,00zł
-           pozostałe zadania związane z realizacja  Programu  - 24 000,00zł

2) Wydatkowanie środków finansowych  i przeznaczonych na realizacje  Programu
będzie  się  odbywało   w  sposób  celowy  i  oszczędny  z  zachowaniem  zasad
uzyskiwania  najlepszych  efektów  oraz  optymalnego  doboru  metod  i  środków
służących  osiągnięciu założonych celów.             
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