
UCHWAŁA NR V / 36/ 2015 

Rady Gminy Jaktorów  

z dnia  16 marca 2015 roku 

 

 

w sprawie przyj ęcia Programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt  na terenie Gminy Jaktorów na 2015 rok. 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) po zasięgnięciu opinii 

uprawnionych podmiotów, uchwala się, co następuje: 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2015 rok, w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mirosław Byczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 
2013 r., poz. 856) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 
należy do zadań własnych gminy. 

Rada Gminy została zobligowana, corocznie do dnia 31 marca, do określenia w 
drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

 Przygotowany Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2015 roku, określona sposób 
realizacji zadań wynikających art. 11 a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. 

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

Obligatoryjne uchwalenie przez gminę Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz realizacja zadań 
Programu zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt, poprawy bytu tych 
zwierząt oraz poprawy świadomości mieszkańców w sprawach dotyczących 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami. 

Projekt Programu został uzgodniony z: 

- powiatowym lekarzem weterynarii, 

- dzierżawcami obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

Przed uchwaleniem programu zostały przeprowadzone konsultacje z 
organizacjami pozarządowymi, które realizują na terenie Gminy Jaktorów cele 
statutowe w dziedzinie ochrony zwierząt. 

Na podstawie Uchwały Nr III/26/2011 Rady Gminy Jaktorów dnia 27 stycznia 
2011r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 17 poz.589 z dnia 14.02.2011r.) Wójt Gminy Jaktorów 
Zarządzeniem Nr 8/2015 z dnia `16 lutego 2015  r. zarządził przeprowadzenie 
konsultacji w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Jaktorów na 2015 rok. 

Konsultacje opublikowane zostały na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz 
na stronie internetowej i bip gminy trwały do 27 lutego 2015 r.  

W wyznaczonym terminie żadna organizacja ani żaden podmiot wymieniony w 
art.3 ust.3 ustawy nie zgłosił opinii ani uwag, co zgodnie § 2 ust.4 Zarządzenia 
oznacza akceptację rozwiązań i regulacji zaproponowanych w projekcje uchwały. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o uchwalenie przedłożonego Radzie 
projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Jaktorów na 2015 rok. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


