
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 1 marca 2023 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały 

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 250 poz. 3857) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miedźno w 2023 roku, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 6 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego 
w §1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 1327). 

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w §2 na formularzu zgodnym z wzorem 
określonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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Projekt

Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2023
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2023 roku

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (t.j.  Dz. U.
z 2023 r.  poz. 40)  w związku  z art. 11a  ust. 1,  2 i 5  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o ochronie  zwierząt
(Dz. U. z 2022 r. poz. 572), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych,
których  statutowym  celem  działania  jest  ochrona  zwierząt  oraz  dzierżawców  lub  zarządców  obwodów
łowieckich, Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIEDŹNO W 2023 ROKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Program określa  cele,  zadania  i źródła  finansowania  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
sposoby zapobiegania występowania zjawisku bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w roku 2023.

2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych gminy.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miedźno;

2) gospodarstwie  rolnym  -  należy  przez  to  rozumieć  gospodarstwo,   w którym  zapewnione  są  właściwe
warunki bytowania zwierząt należące do Pana Mirosława Zawady, zam. Miedźno, ul. Ułańska 20, 42-120
Miedźno, zwanego dalej rolnikiem;

3) gabinecie leczniczym - należy przez to rozumieć zakład leczniczy dla zwierząt, z którym gmina posiada
podpisaną umowę, tj. Gabinet Weterynaryjny P.U.H. „WET-POL” Słowik Janusz, ul. Słoneczna 1, 42-120
Miedźno;

4) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności;

5) leśnym pogotowiu - należy przez to rozumieć ośrodek rehabilitacyjny dla zwierząt dzikich, z którym gmina
ma podpisaną umowę,  tj.   „Leśne Pogotowie Jacka Wąsińskiego” z siedzibą ul.  Kościuszki  70, 43-190
Mikołów;

6) programie -  należy przez to rozumieć program opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2023 roku;

7) schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć „Schronisko dla zwierząt” Rafał Żmuda z siedzibą ul.
Podmiejska 1b, 42-400 Zawiercie;

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 1 marca 2023 r.
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8) społecznym opiekunie kotów wolno żyjących - należy przez to rozumieć pełnoletniego, niepozbawionego
praw  publicznych,  wpisanego  do  rejestru  społecznych  opiekunów  kotów  wolno  żyjących  mieszkańca
gminy, który dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy;

9) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Miedźno;

10) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Rozdział 2.
Realizacja założonych celów i zadań programu

§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje się przez:

1) odławianie  przez  uprawniony  podmiot  i umieszczanie  w schronisku  zwierząt  bezdomnych,  w tym
zagubionych,  błąkających się,  pozostających bez właściciela oraz zwierząt-  poszkodowanych w wyniku
wypadków  komunikacyjnych  -  na  zgłoszenie  mieszkańców,  organizacji  społecznych  lub  innych
podmiotów,  w sposób  niestwarzający  zagrożenia  dla  zdrowia  i życia  zwierząt  oraz  niezadający  im
cierpienia;

2) niezwłoczne  poddawanie  zwierząt  chorych  lub  rannych  leczeniu  w schronisku  lub  pogotowiu  leśnym,
bezpośrednio po ich przyjęciu.

2. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą przebywać w pogotowiu leśnym jedynie tymczasowo, na
okres leczenia, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

3. Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt podejmuje się:

1) po  zgłoszeniu  interwencji  do  urzędu   w dniach  i godzinach  pracy  urzędu  lub  po  zgłoszeniu  Policji
w pozostałych dniach i godzinach;

2) z urzędu.

4. Urząd przekaże Policji informacje o numerach telefonu do pracowników urzędu realizujących zadania
związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy, w tym ich dokarmianie obejmuje
w szczególności:

1) w  przypadku  zgłoszeń  choroby  wśród  kotów  wolno  żyjących  -  podejmowanie  interwencji  w celu
zapewnienia niezbędnej opieki weterynaryjnej;

2) rejestrację  społecznych  opiekunów  kotów  wolno  żyjących  w przypadku  braku  zarejestrowanych
społecznych  opiekunów  kotów  wolno  żyjących  wójt  dokona  ich  wyznaczenia  spośród  podległych
pracowników;

3) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, przy czym dokarmianie kotów
wolno  żyjących  prowadzi  się  w okresie  zimowym  od  15 listopada  do  15 marca  następnego  roku
w miejscach ich przebywania;

4) ustalanie  miejsc  przebywania  kotów wolno  żyjących,  w celu  ich  dokarmiania,  następuje  na  podstawie
zgłoszeń mieszkańców oraz społecznych opiekunów, o których mowa w pkt 2;

5) zapewnienie opieki w schronisku rannym i chorym kotom wolno żyjącym;

6) prowadzenie zbiórki karmy dla kotów wolno żyjących w specjalnym pojemniku umieszczonym na terenie
Gminy Miedźno w celu dokarmiania kotów poza sezonem zimowym.

§ 5. 1. Odławianie  bezdomnych  zwierząt  na  terenie  gminy  ma  charakter  stały  i przeprowadzane  jest
w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu.

2. Odławianiem obejmuje się zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka,  jeżeli  nie istnieje  możliwość ustalenia  właściciela  lub innej  osoby,  pod której  opieką zwierzęta
trwale dotąd przebywały.

3. Bezdomne zwierzęta wyłapuje podmiot uprawniony do wyłapywania zwierząt,  wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego  sprzętu,  z poszanowaniem  zasad  humanitaryzmu.  Podmiot  ten  zapewnia  niezwłoczne
przewiezienie i umieszczenie wyłapanych zwierząt w schronisku dysponującym odpowiednimi urządzeniami
i środkami do wykonywania usług w sposób zapewniający warunki wymagane przepisami prawa.
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4. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo gdy zachowuje się agresywnie
mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki szczególne z zachowaniem zasad określonych
w ustawie.

§ 6. 1. Gmina ogranicza populację bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację
zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania
tych  zabiegów  związane  z ich  stanem  zdrowia  lub  wiekiem.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegi  sterylizacji  i kastracji  przeprowadza  się  nie wcześniej  niż  po  upływie  daty  14 dni  od
umieszczenia ich w schronisku, nie później niż 6 tygodni od tej daty.

4. Zwierzęta przebywające w schronisku, które poddane zostały obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji, są
izolowane przez okres potrzebny do ich rehabilitacji.

§ 7. 1. Gmina finansuje sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących.

2. Zadanie sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących będzie realizowane przez lekarza weterynarii,
z którym Gmina ma podpisaną umowę na świadczenie usług w tym zakresie.

3. Koty wolno żyjące będą poddawane sterylizacji lub kastracji na podstawie złożonego przez społecznego
opiekuna wniosku do Wójta Gminy Miedźno.

4. Wyłapania kota dokonuje społeczny opiekun.

5. Podczas zabiegu kot zostaje trwale oznakowany poprzez nacięcie czubka ucha.

6. Po wykonaniu zabiegu kot wolno żyjący zostaje objęty opieką na czas rekowalescencji, odpowiednio-
samce dwa dni, samice siedem dni, przez opiekuna społecznego, który zapewni odpowiednie sterylne warunki
oraz pożywienie. Następnie kot zostaje wypuszczony w miejsce dotychczasowego bytowania. Wypuszczenia
kota dokonuje opiekun społeczny.

7. Wnioski  będą  realizowane  według  kolejności  zgłoszeń,  do  wyczerpania  środków  finansowych
przeznaczonych na ten cel.

§ 8. 1 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 w szczególności poprzez:

a) prowadzenie strony internetowej na której zamieszczane są zdjęcia zwierząt wraz z ich opisem,

b) zachęcanie  do  adopcji  zwierząt  za  pośrednictwem  strony  internetowej,  organizacji  społecznych,
lokalnych mediów a także portalu społecznościowego;

2) gmina  informując  mieszkańców  poprzez  zamieszczanie  na  stronie  internetowej  i profilu  gminy  na
facebook-u  oraz  w miejscach  zwyczajowo  przyjętych  na  terenie  gminy  informacji  o zagubionych
i znalezionych zwierzętach oraz prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu
gminy.

2. Osoby zainteresowane  adopcją  bezdomnych  zwierząt  mogą  zgłaszać  się  do urzędu celem uzyskania
szczegółowych  informacji.  Adoptować  zwierzę  może  tylko  osoba  pełnoletnia  po  podpisaniu  umowy
adopcyjnej.

3. W ramach adopcji gmina finansuje badanie, szczepienia oraz sterylizację bądź kastrację adoptowanego
zwierzęcia.

§ 9. Usypianie ślepych miotów:

1) może  nastąpić  wyłącznie  przez  lekarza  weterynarii  w schronisku,  o którym  mowa  w §  1 pkt 7 lub
w gabinecie  leczniczym,  o którym  mowa  w §  1 pkt 3 zgodnie  z zachowaniem  zasad  humanitarnego
traktowania zwierząt;

2) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone i przekazane uprawnionym podmiotom,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10. 1. Gmina zapewnia zwierzętom gospodarskim miejsce w gospodarstwie.

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły
swoje dotychczasowe schronienie ponosi gmina.
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§ 11. 1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń
drogowych na podstawie umowy z gabinetem leczniczym.

2. Bezdomne zwierzęta po udzieleniu pomocy weterynaryjnej umieszcza się w schronisku.

Rozdział 3.
Finansowanie programu

§ 12. 1. Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z Programu  zabezpieczone  są  w budżecie
gminy na rok 2023 w kwocie 45.000,00 zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pochodzą z dochodów własnych gminy.

§ 13. Środki finansowe wydatkuje się w następujący sposób:

1) na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych), przy czym wydatkowanie tej kwoty następuje w oparciu o umowę zawartą ze schroniskiem, na
podstawie faktur za wykonane usługi;

2) na  zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom  miejsca  w leśnym  pogotowiu  -  1.000,00 zł  (słownie:  tysiąc
złotych), przy czym wydatkowanie tej kwoty następuje w oparciu o umowę zawartą z leśnym pogotowiem,
na podstawie faktur;

3) odławianie bezdomnych zwierząt - 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), przy czym wydatkowanie
tej kwoty następuje w oparciu o umowę zawartą ze schroniskiem, na podstawie miesięcznych faktur;

4) wykonywanie  zabiegów  sterylizacji  i kastracji  -  800,00 zł  (słownie:  osiemset  złotych),  przy  czym
wydatkowanie  tej  kwoty  następuje  na  podstawie  umowy  zawartej  z gabinetem  weterynaryjnym,  na
podstawie faktur wykonanych po wykonaniu usługi;

5) usypianie ślepych miotów - 200,00 zł  (słownie:  dwieście złotych),  przy czym wydatkowanie  tej  kwoty
następuje na podstawie umowy zawartej z gabinetem weterynaryjnym, na podstawie faktur wykonanych po
wykonaniu usługi;

6) sprawowanie opieki  nad kotami  wolno żyjącymi,  w tym ich dokarmianie - 1.000,00 zł  (słownie:  tysiąc
złotych),  przy  czym  wydatkowanie  tej  kwoty  następuje  na  podstawie  faktur  wystawionych  w związku
z zakupem karmy;

7) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt -
2.000,00 zł  (słownie:  dwa tysiące złotych),  przy czym wydatkowanie  tej kwoty następuje na podstawie
faktury  wystawionej  za  zrealizowaną  interwencję  lub  leczenie  oraz  przyjmowanie  i transport  rannych
zwierząt  dziko  żyjących,  a także  zapewnienie  fachowej  opieki  zwierząt  dzikich,  które  zostały  ranne
w zdarzeniu drogowym;

8) na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), przy czym
wydatkowanie  tej  kwoty  następuje  na  podstawie  faktury  za  zrealizowaną  usługę  w związku  z umową
zawartą z rolnikiem.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie

Określenie w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na dany rok, stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z art. 11a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572),.

Niniejszy program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zadania, sposób finan-
sowania i zasady zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy Miedźno.

Realizacja programu wpłynie na ograniczenie liczby bezdomnych i porzuconych zwierząt co przyczyni
się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz koniecz-
ność wdrożenia programu zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przygotowany projekt programu został poddany społecznej konsultacji, którą ogłoszono na stronie inter -
netowej i tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Program skierowano także do zaopiniowania przez: Powiatowego Le-
karza Weterynarii w Kłobucku, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Częstochowie oraz koła
łowieckie działające na terenie Gminy Miedźno: K.Ł. "Żubr", K.Ł. Prawidłowego Łowiectwa", K.Ł. "Ta-
ran", K.Ł. "Orzeł", K.Ł. "Cietrzew", K.Ł. "Nad Oksza", K.Ł. "Borsuk".

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ED155216-FF3E-4A52-9AE9-87C8065C11C4. Podpisany Strona 5



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2023 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 1 marca 2023 r. 

Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno 

w 2023 roku 

Termin konsultacji od od 6 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r. 

Informacja o zgłaszającym 

Nazwa i adres podmiotu 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu 
 

 

E-mail 
 

 

Tel. 
 

 

Zgłaszane uwagi i wnioski 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek 
 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 

   
   
   
   
   
   
   
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ED155216-FF3E-4A52-9AE9-87C8065C11C4. Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 2

	Paragraf 5
	Paragraf 5 Ustęp 2

	Paragraf 6
	Paragraf 7

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2

