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Informacja o wynikach konsultacji „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminny Jemielnica w 2022 r.” 

Na postawie § 6 Zarządzenia Nr 272/22 Wójta Gminy Jemielnica z dnia  

12 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Jemielnica w 2022 r.” przedstawiam informację o wynikach konsultacji 

Programu. 

Zapisy art. 11a ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(Dz. U. 2020 r., poz. 638) stanowią, iż projekt programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wymaga opinii 

określonych w ustawie podmiotów, a podmioty te mają 21 dni na wydanie stosownej 

opinii. Brak opinii w tym czasie uznaje się za akceptację przesłanego programu.   

Podmiotami wymienionymi w ustawie są: 

1) właściwy powiatowy lekarz weterynarii; 

2) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działających na obszarze gminy; 

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

działające na obszarze gminy. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, w 2022 r. przekazano zatem w dniu 24 stycznia  

2022 r. następującym podmiotom: 

1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzelcach Opolskich; 

2) Nadleśnictwu Rudziniec; 

3) Kołu Łowieckiemu Nr 1 JELEŃ w Strzelcach Opolskich; 

4) Kołu Łowieckiemu Nr 2 Daniel w Zawadzkiem; 

5) Kołu Łowieckiemu BÓR KATOWICE w Dąbrówce, 

Organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

z uwagi na brak wiedzy, które z działających na obszarze Gminy stowarzyszeń  

i organizacji pozarządowych mają w swoich statutach zapisy o ochronie zwierząt, 

informację o konsultacjach programu i projekt programu udostępniono na stronie 

internetowej Gminy w dniu 25 stycznia 2022 r.  
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Ponieważ konsultacje na stronie internetowej gminy rozpoczęto 25 stycznia  

2021 r., termin na zgłaszanie uwag do programu minął 15 lutego 2022 r. W tym terminie, 

żadnych uwag do projektu programu stowarzyszenia i organizacje pozarządowe nie 

zgłosiły. 

Z uwagami i w ustawowym terminie 21 dni od dnia doręczenia informacji  

o konsultacjach, program zaopiniowały:  

1) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich – 2 lutego 2022 r.; 

2) Nadleśnictwo Rudziniec – 14 lutego 2021 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich wniósł jedną uwagę 

do rozdziału 3, § 7 ust. 5 Programu. Zdaniem Powiatowego Lekarza Weterynarii to na 

Gminie, a nie na wskazanym w Programie podmiocie zajmującym się odławianiem 

bezdomnych zwierząt spoczywa obowiązek zawartą umowy z konkretnym 

schroniskiem dla zwierząt na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca  

w schronisku.  

Uwagi nie uwzględniono, ponieważ z takim stanowiskiem nie można się do 

końca zgodzić. Z ustawy to wprost nie wynika. W ustawie o ochronie zwierząt, w art. 

11a ust. 4 wymieniono zadania, które Gmina może powierzyć podmiotowi 

prowadzącemu schronisko dla zwierząt. Zdania te wymieniono w ust. 2 pkt 3 – 6: 

3) odławianie bezdomnych zwierząt;  

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;  

5) poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt;  

6) usypianie ślepych miotów. 

Nie można z tych przepisów dowodzić, że skoro Gmina może te zadania 

powierzyć podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt to pozostałe zadania 

musi realizować sama. W ustawie w art. 11a określono co ma zawierać Program  

i znajduje się tam punkt cyt.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca  

w schronisku dla zwierząt i tę ustawową dyspozycję w Programie zawarto.  

Zawarcie umowy na to zadanie przez podmiot zajmujący się wyłapywaniem 

bezdomnych zwierząt nie pozbawia adresatów Programu informacji o miejscu 

przebywania wyłapanych zwierząt, bo adres schroniska wskazany jest w Programie.   

A jedynie ten argument może przemawiać za stanowiskiem prezentowanym przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, że to na Gminie spoczywa obowiązek zawartą 
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umowy z konkretnym schroniskiem dla zwierząt na zapewnienie bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku.  

Schroniska dla zwierząt oferują Gminom zawieranie umów za gotowość 

przyjęcia zwierząt do schroniska, z określonym miesięcznym ryczałtem, które dla Gmin 

odławiających niewielkie ilości zwierząt domowych są niekorzystne.  

Nadleśnictwo Rudziniec zwróciło uwagę na dokarmianie kotów wolnożyjących. 

Zdaniem Nadleśnictwa należy je prowadzić tak, aby nie przyczynić się do wzrostu ich 

populacji, gdyż koty wolno żyjące, z uwagi na swoje naturalne drapieżnictwo, stanowią 

zagrożenie dla populacji dziko żyjącej zwierzyny drobnej i ptaków, których obecność 

w środowisku jest bardzo pożądana. Większy nacisk Gmina powinna położyć na 

sterylizację i kastrację kotów, a dokarmianie ograniczyć do incydentalnych 

przypadków.  

Uwagę Nadleśnictwa Rudziniec przyjęto do wiadomości bez wpływu na treść 

konsultowanego regulaminu. 

Pozostałe uprawnione podmioty nie wyraziły swoich opinii o projekcie Programu 

w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia lub udostepnienia.  

Poza podmiotami uprawnionymi pytania do programu wniosła grupa 

mieszkańców Gminy Jemielnica skupiona wokół akcji „Jemielnica Pomaga”. Grupa ta 

co prawda nie spełnia przesłanki określonej w art. 7 ust. 7 pkt 2 ustawy o ochronie 

zwierząt, bo nie jest podmiotem, z którym należy konsultować Program. Nie jest 

organizacją społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

chociaż działa na terenie gminy. 

Pomimo braku wpisu do KRS, braku wskazania osób do reprezentacji i braku 

statutu wniesione pytania do programu rozpatrzono.  

Pytanie 1. 

Czy w umowie będzie zapis czy i jak długo psy będą przechowywane u hycla zanim 

zostaną wywiezione do schroniska? W przypadku psów właścicielskich uniemożliwia to 

szybki powrót do domu, tym samym narażając gminę na koszty (co najmniej 1500 zł)? 

Odpowiedź: 

W umowie na odławianie bezdomnych zwierząt nie znajdzie się zapis po jakim okresie 

przetrzymywania zwierzęta będą przekazywane do schroniska. W umowie znalazł się 

zapis, że okresowe przetrzymywanie w warunkach spełniających wymogi ustawy  
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o ochronie zwierząt jest możliwe, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Koszt za każdy dzień  

to 34 zł.  

Pytanie 2. 

Czy w przypadku zwierząt bezdomnych, które przejmę pod opiekę, gmina pokryje koszty 

zabiegów kastracji/sterylizacji oraz szczepienia? (Koszt 300-500zł)?  

Gmina pokryje koszty sterylizacji lub kastracji oraz znakowania chipem elektronicznym 

psów i kotów odłowionych, oddanych do adopcji oraz właścicielskich poddanych 

kastracji lub sterylizacji. Nie możemy jednak zagwarantować przekazania zwierząt 

bezdomnych pod opiekę grupie osób „Jemielnica pomaga” w przypadku innych osób 

zainteresowanych adopcją.  

Pytanie 3. 

Licząc na dobrą współpracę proszę o jasne reguły kastracji i sterylizacji psów oraz 

kotów bezdomnych jak i właścicielskich? 

Wykonanie sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich będzie możliwe tylko  

w zakładzie leczniczym, z którym Gmina ma podpisaną umowę, po uzyskaniu zgody na 

przeprowadzenie takiego zabiegu. Za wykonanie zabiegu płacić będzie Gmina na 

podstawie wystawionej faktury.  

Pytanie 4 

Dlaczego gmina nie kupuje i nie wprowadza powszechnego czipowania, co znacznie 

ograniczy koszty wywozu zwierząt do schronu, ponadto pozwala to na szybką reakcję  

w odnalezieniu właściciela a koszt takiego czipa to około 15 zł? 

Bo powszechne chipowanie elektroniczne zwierząt nie jest ustawowo wymagane. 

Zgodnie z art. 11a ust. 3 Program może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie.  

Powszechne obowiązkowe chipowanie było rozpatrywane, kiedy funkcjonował 

obowiązkowy podatek od posiadania psa Obecnie obowiązuje nieobowiązkowa opłata 

od posiadania psa, której Rada Gminy nie wprowadziła. 

Pytanie 5 

W jakich mediach i na jakich stronach będą udostępniane informacje o wyłapanych 

psach oraz kotach? 

Informacje o bezdomnych zwierzętach psach i kotach możliwych do zaadoptowania 

udostępniane będą na stronie internetowej Gminy Jemielnica oraz na Facebooku. 
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Pytanie 6 

Czy gmina ma możliwość zakupić jeden kojec z dachem, podłogą i ocieplaną budą oraz 

czy znalazłby się kawałek działki na jego umiejscowienie, aby tam mogły w pierwszej 

kolejności trafiać odłowione psy, którymi jesteśmy w stanie się zająć? 

Gmina ma możliwości zakupu tego co zostało ujęte w budżecie lub tego co do budżetu 

wprowadzi dodatkowo z uwagi na istniejące potrzeby. Zakup kojca z dachem, podłogą  

i ocieplaną budą oraz wskazanie działki na jego umiejscowienie nie wykracza poza 

możliwości Gminy. Jednak stworzenie „mini schroniska” obecnie w sytuacji, kiedy 

mamy spełnione ustawowe wymogi dot. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

byłoby niecelowe. Sytuacja jest o tyle trudna, że przy braku możliwości przekazania 

tego kojca „Jemielnicy Pomaga” to na Gminie spoczywałby obowiązek dbania  

o zwierzęta umieszczone w tym kojcu. 

Reasumując, sugestie zawarte w pytaniu 2 dotyczące pokrycia kosztów 

sterylizacji lub kastracji oraz znakowania chipem elektronicznym psów i kotów 

odłowionych, oddanych do adopcji oraz właścicielskich poddanych kastracji lub 

sterylizacji, zostały uwzględnione w programie.  

Zmieniono treść § 8 ust. 1, z:  

§ 8. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych  

i właścicielskich przebywających na jej terenie. 

na:  

§ 8. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji oraz oznakowania chipem 

elektronicznym psów i kotów odłowionych, oddanych do adopcji oraz właścicielskich 

poddanych kastracji lub sterylizacji.  

 Na zorganizowane w dniu 18 lutego br. spotkanie konsultacyjne nikt nie przybył.   

 
Piotr Pyka 
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta 

 

 

Jemielnica, dnia 2022-02-18 


