UCHWAŁA Nr 14.87.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2012 roku

Na podstawie art.11a, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.
U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) uchwala się co
następuje:
§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2012 roku, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący rady Gminy
Jerzy Karpiuk

Załącznik do Uchwały Nr 14.87.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 marca 2012r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2012 roku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku Nr 106,
poz.1002 z późn. zm.) przebywających na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dubicze Cerkiewne,
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne,
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (Dz.U z 2003 roku Nr 106, poz.1002 z późn. zm.)
5) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a
nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale
dotąd pozostawały,
6) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
7) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na
wolności w warunkach niezależnych od człowieka,
8) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w
2012 roku.
§ 3. Koordynatorem niniejszego Programu jest Wójt, natomiast realizatorem Programu jest :
1) Schroniska dla Zwierząt,
2) organizacje pozarządowe których celem statutowym jest ochrona zwierząt
Rozdział 2
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 4. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały – w
odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez
opieki zwierząt w szczególności chorych powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa,
§ 5. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie
Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie

Referat
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Dubiczach
Cerkiewnych , który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź
opiekuna zwierząt.
2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w
ust.1, Referat podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia
umieszczenia w schronisku dla zwierząt.
§ 6. 1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla
zwierząt lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
spełniającego wymagania określone w obowiązujących przepisach, na podstawie
umowy zawartej z Gminą na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych.
2.Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w
schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta
umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
§ 7. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności
do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów
związanych z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem
zwierzęcia w schronisku.

Rozdział 3
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 8. Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
poprzez :
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy tj.
stworzenie elektronicznej bazy bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie
zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt oraz na tablicy informacyjnej w
siedzibie Urzędu,
2) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.
Rozdział 4
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
§ 9.1 Gmina będzie prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
instytucjami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji
zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych.
2. Inicjowanie różnorakich form edukacji skierowanych do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów dotyczących:
– praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota,
– konsekwencji wynikających z niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt,
– informacji o trybie postępowania z bezdomnymi zwierzętami

Rozdział 5
Finansowanie Programu
§ 10. 1.Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone

zostaną w budżecie Gminy Dubicze Cerkiewne.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nakłada od 1 stycznia 2012r. nowe obowiązki na gminy bez
wskazania źródeł ich finansowania. Ustawodawca podejmując ustawę o obowiązującej treści
spełnił żądania lobby ekologicznego , stowarzyszeń i organizacji działających w sferze ochrony
zwierząt i wymogi wynikające z przepisów prawa europejskiego, nie biorąc pod uwagę sytuacji
finansowej polskich gmin.
Przypisane zadania wynikające z realizacji programu opieki nad zwierzętami wymagają
wysokich nakładów finansowych , których gminy nie są w stanie już udźwignąć. Samorządy są
wystarczająco obarczone zadaniami, a na wiele z nich , służących człowiekowi , nie posiadają
zabezpieczenia finansowego. Ustawodawca tego problemu zdaję się nie zauważać, zlecając nowe
zadania nie zapewniając środków finansowych na ich realizację. Narusza tym samym przepisy
Konstytucji RP i ustawy o samorządzie gminnym.
Art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega , że wszelkie zmiany w
zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi
zmianami w podziale dochodów publicznych. Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm) wypełniającym
postanowienia w/w art. Konstytucji RP , przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań
własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci
zwiększonych dochodów własnych gminy lub subwencji. Gmina Dubicze Cerkiewne w roku 2012
pomimo zwiększenia zakresu zadań m.in. związanych z wdrażaniem w życie przedmiotowej ustawy
w porównaniu do roku ubiegłego otrzymała mniejszą subwencję z budżetu państwa o kwotę
391 298, 00 zł .
Wyrażając dezaprobatę tego rodzaju działaniom, Rada Gminy Dubicze Cerkiewne w dniu
30 marca 2012r. podjęła uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2012r. ograniczając
się do realizacji części zadań określonych w art. 11a , ust.1 znowelizowanej ustawy z dnia 21
sierpnia 1997roku o ochronie zwierząt, na które posiada środki finansowe zabezpieczone w
budżecie Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr 12.62.2011 Rady Gminy
Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2011r.

