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Protokół nr 4/2012  z  posiedzenia 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odbytego w dniu 7 lutego 2012 roku 

 

W  posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji.  

Burmistrz – Marian Jańczak, 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 

Lekarze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu: 

Lekarz weterynarii -  Wioletta Chałas-Stercuła, 

Lekarz weterynarii -  Krystian Turz, 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. 

3. Wolne głosy i wnioski. 

4. Zakończenie. 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji – Zbigniew Maturski 

Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian. 

 

Ad.2. Zaopiniowanie projektu Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Lekarz weterynarii -  Krystian Turz poinformował, że zgodnie z ustawą  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Rada Miejska jest zobowiązana 

uchwalić Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

 

1. Rada gminy wypełniając ten obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, 

określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

2. Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie (zrobić wywiad 

środowiskowy) 

 3) odławianie bezdomnych zwierząt (wyznaczyć kto ma to zadanie wykonać); 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 

zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 
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7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

3. Program, może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie. 

4. Realizacja tych zadań, może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu 

schronisko dla zwierząt. 

5. Program powinien zawierać wskazanie wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. 

Koszty realizacji programu ponosi gmina. 

6. Projekt programu, przygotowuje burmistrz. 

7. Projekt programu burmistrz najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do 

zaopiniowania: 

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, działającym na obszarze gminy; 

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze 

gminy. 

8. W/w podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, 

wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za 

akceptację przesłanego programu. 

 

Lekarz weterynarii -  Wioletta Chałas-Stercuła przedstawiła szczegółowe 

wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. 

W schronisku dla zwierząt wyodrębnia się pomieszczenia przeznaczone do:  

1) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;  

2) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;  

3) utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic  

z oseskami, młodych oddzielonych od matek;  

4) przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów 

medycznych;  

5) przechowywania karmy;  

6) przechowywania środków dezynfekcyjnych;  

7) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji;  

8) celów socjalnych.  

W schronisku dla zwierząt powinny znajdować się ponadto:  

1) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę;  

2) pomieszczenie przeznaczone dla wydawania zwierząt ze schroniska;  

3) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt 

agresywnych.  

Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt oddziela się przegrodami.  

Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksach wykonuje się:  

1) z materiałów:  

a) łatwych do mycia i odkażania,  

b) niepowodujących urazów lub kontuzji u zwierząt;  

2) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.  
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W pomieszczeniach lub boksach zapewnia się zwierzętom swobodne poruszanie 

się, legowisko oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia.  

W schronisku zapewnia się wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację 

zachowań właściwych dla przebywających na nich gatunków zwierząt  oraz 

opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie:  

1) kontroli stanu zdrowia;  

2) profilaktyki i leczenia;  

3) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław 

Twardowski przedstawił Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. w oparciu  

o przedstawione wytyczne oraz na bazie porozumienia z Miastem Leszno  

o partycypowaniu w kosztach wykupu trzech kojców i ich eksploatacji  

w Schronisku dla bezdomnych zwierząt Henrykowo.   

 

Opinia Komisji do projektu: pozytywna. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali podpisanie porozumienia  

z Miastem Leszno o partycypowaniu w kosztach wykupu trzech kojcy i ich 

eksploatację w Schronisku Henrykowo. Ponadto zwrócili uwagę, na bardzo duże 

koszty realizacji ustawy o ochronie zwierząt. 

 

Ad.3. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 

 

Ad.4. Zakończenie. 

 

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów 

Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała     Przewodnicząca Komisji 

     

Wiesława Wójcik                                          Zbigniew Maturski 

 

 


