
Strzeleczki, dnia 28.02.2013r. 

PROTOKÓŁ  
z przeprowadzenia konsultacji Programu opieki nad z wierz ętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt na terenie Gminy 
Strzeleczki  

1. Przedmiot konsultacji: 

Na podstawie Uchwały Nr VI/35/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 
2011r. poddano konsultacjom projekt rocznego Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Strzeleczki w 2013 roku.  

2. Termin konsultacji: Konsultacje przeprowadzono w terminie od 

18.01.2013r. do 08.02.2013r. 

3. Przebieg konsultacji: 
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem rocznego Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Strzeleczki w 2013 roku zostały umieszczone na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy oraz przesłane pocztą tradycyjną do zaopiniowania: 
- właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, 
- organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, działającym na obszarze gminy, 
- dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze 
gminy Strzeleczki.   
Uwagi i opinie należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w 
sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki. 

4. Wyniki konsultacji: 

W konsultacjach wziął udział Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Opinia została 
złożona w formie pisemnej. Powiatowy Inspektorat Weterynarii wydal 
pozytywną opinię o projekcie, dołączając uwagi i sugestie dotyczące 
ostatecznego kształtu ww. programu. Mimo że konsultacje mają charakter 
opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące, uwagi nadesłane przez Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii w większości zostały zaakceptowane a zmiany 
wprowadzone do projektu programu. Zestawienie zgłoszonych opinii wraz z 
wynikami ich rozpatrzenia zawiera poniższa tabela.



Lp. Nazwa 
organiza

Opinie (uwagi lub propozycje zmian) Wyniki rozpatrzenia opinii 

W § 3 rozdziału I sugeruje się, aby na liście 
wykonawców programu nie umieszczać 
„przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej, gdyż 
ustawy określające zadania Inspekcji  
Weterynaryjnej, nie przewidują możliwości 
powierzenia realizacji programów opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt organom Inspekcji 
Weterynaryjnej. Proponuje się natomiast, aby 
wśród wykonawców programu umieścić „podmioty 
świadczące usługi w zakresie lecznictwa zwierząt".  

Uwaga uwzględniona 1. 
 
 

Powiatowy 
Inspektorat 
Weterynarii 
 
 

W pkt 1 § 4 rozdziału II nie określono 
sposobu wyłapywania bezdomnych zwierząt, o 
którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 
sierpnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 Nr 116 poz. 753). 

W pkt 6 § 4 rozdziału II nie określono, kto i 
w jaki sposób będzie realizował to zadanie. 
 

Uwaga nieuwzględniona – Gmina Strzeleczki nie 
będzie przeprowadzać akcji wyłapywania 
bezdomnych zwierząt na podstawie przytoczonego 
rozporządzenia. Określone w pkt 1 § 4 rozdziału II 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie 
wykonywane na bieżąco, na podstawie zgłoszeń.  



 
 

 
 

W pkt 4 § 5 rozdziału II widzi się potrzebę 
uszczegółowienia sposobu realizacji tego zadania 
jak również koniecznym wydaje się tu zawarcie 
umów z gospodarstwami, które będą przygotowane 
na ewentualne przyjęcie zwierząt uwzględniając 
wymagania, jakie muszą być spełnione w 
odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierząt. 

Uwaga częściowo uwzględniona – z uwagi na 
charakter wiejski gminy oraz dużą liczbę gospodarstw 
rolnych w przypadku znalezienia zwierzęcia 
gospodarskiego lub odebrania zwierzęcia 
właścicielowi ze względu na złe traktowanie, zwierzę 
będzie przekazywane do gospodarstwa rolnego, na 
podstawie listy gospodarstw rolnych z którymi gmina 
Strzeleczki ma zawarte porozumienia na przebywanie 
zwierząt do momentu znalezienia właściciela.   

  W pkt 5 § 5 rozdziału II sugeruje się, aby 
sformułowanie „...adresem przebywania kotów 
wolnożyjących..." zastąpić miejscem przebywania 
kotów wolnożyjących...", ponieważ określenie 
„wolnożyjące" oznacza, iż są to zwierzęta 
nieudomowione a tym samym nie przebywają pod 
konkretnym adresem. 
 

Uwaga została uwzględniona 



Odnośnie pkt 1 § 6 rozdziału III należałoby określić 
termin, po jakim nowo przyjęte zwierzęta będą 
poddawane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, co 
może być istotne w przypadku odnalezienia 
właściciela zabłąkanego cennego reproduktora. 
W pkt 2 § 6 rozdziału III sugeruje się, żeby 
doprecyzować, kto i na jakich zasadach może 
dostarczyć kota wolnożyjącego w celu dokonania 
zabiegu kastracji lub sterylizacji.  

 

Uwaga częściowo uwzględniona – sterylizacja lub 
kastracja kotów wolnożyjących będzie odbywać się w 
zakładzie leczniczym dla zwierząt, każdorazowo po 
wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem Gminy 
Strzeleczki. Dostarczyć zwierzę na takie zabiegi może 
społeczny opiekun kotów wolnożyjących wpisany do 
Gminnego rejestru. Także w przypadku zaginięcia 
cennego reproduktora czas w którym zostaną 
załatwione formalności przed przeprowadzeniem 
zabiegu wystarczy na zgłoszenie przez właściciela o 
zaginięciu zwierzęcia. Tym bardziej że właściciel 
cennego reproduktora taki fakt zaginięcia powinien 
zgłosić jak najszybciej. 

  

W pkt 2 § 5 rozdziału II w celu osiągnięcia 
całodobowej opieki należałoby wskazać sposób 
powiadamiania o takich zdarzeniach oraz algorytm 
postępowania zwłaszcza w dni wolne od pracy i 
poza godzinami pracy urzędu. Wskazanie wyłącznie 
nr telefonu stacjonarnego może nie zapewnić pełnej 
realizacji tego zadania.  

Uwaga uwzględniona   

  W pkt 4 § 6 rozdziału III należałoby określić zasady 
realizacji zadania w tym w szczególności sposób 
promowania znakowania zwierząt, jako "skutecznej 
metody zapobiegania utraty zwierzęcia, która 
umożliwia w przypadku zaginięcia szybkie ustalenie 
jego właściciela. Sugeruje się również rozważenie 
możliwość ewentualnego partycypowania w 
kosztach w przypadku elektronicznego 
oznakowania (czipowania). 
 

Uwaga częściowo uwzględniona – w programie opieki 
nad zwierzętami znajdzie się zapis dotyczący 
promowania znakowania zwierząt. Natomiast ze 
względu na ograniczone środki finansowe brak jest 
możliwości partycypowania w kosztach 
elektronicznego oznakowania zwierząt.   



Odnośnie § 7 rozdziału IV proponuje się, 
aby prowadzenie akcji edukacyjnej rozszerzyć o 
propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji 
zwierząt prowadzone w celu unikania 
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt, co wydaje 
się ważnym środkiem zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Ponadto z punktu widzenia ochrony 
zwierząt edukacja nie powinna pomijać zagadnień 
dotyczących humanitarnego traktowania zwierząt 
oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 
zwierzętami 
 

Uwaga uwzględniona 

 


