
Uchwała Nr LXV-407-2018 
Rady Gminy Nędza 

z dnia 23 kwietnia 2018 roku. 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018” 
 
 
 
                   Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 a  ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r.  
o ochronie zwierząt (t.j.  Dz. U. z 2017r. poz. 1840 z późn. zm.), 
 
 
 
 

Rada Gminy Nędza  
uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1  
 

 
W załączniku do uchwały Nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018r. w sprawie 
określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Nędza  w roku 2018”  wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 11 otrzymuje następujące brzmienie: 
„ Usypianiem ślepych miotów zwierząt bezdomnych zajmuje się schronisko. Urząd przyjmuje 
informacje od mieszkańców dotyczące  ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy 
i przekazuje te informacje do schroniska.” 
 

2. w § 15 skreśla się ust. 1. 
 

3. w § 15 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„3. Sposób wydatkowania środków określonych w ust. 2 : 
1) na podstawie zawartej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,  na zadania 

określone w: 
a) § 4, 6 i 9  przeznacza się kwotę w wysokości około 32 235,84 zł., 
b)   § 8  i 11   przeznacza się kwotę w wysokości około 8 610,00 zł. 

2) na podstawie wystawianych faktur i rachunków, na  zadania określone w:  
a) § 5 przeznacza się kwotę w wysokości około 2 000,00 zł., 
b) § 12 przeznacza się kwotę w wysokości około 1 000,00 zł., 
c) § 13 przeznacza się kwotę w wysokości około 8 154,16 zł.”   

 
 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 
 

 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w 

roku 2018” 

 

           Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru Prawnego pismem 

NPII.4131.1.159.2018 z dnia 11.04.2018r. zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie  

stwierdzenia nieważności  uchwały Nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018r. w 

sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Nędza  w roku 2018”, jako powody podając: 

- nie wskazanie w w/w uchwale „czy wyłapywanie ma charakter stały czy okresowy”, 

- brak „bardziej szczegółowego przepisu dotyczącego usypiania ślepych miotów np. gdzie można 

przynieść ślepe mioty i kto i na jakich zasadach dokona ich uśpienia”, 

- brak  informacji „o sposobie rozdysponowania zabezpieczonych w budżecie środków na wszystkie, 

wskazane w Programie zadania”, 

- powtórzenie  w § 15 ust.1  zdania drugiego z art. 11 a ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), czyli powtórzenie przepisu, który wynika wprost z 

ustawy.  

            Zgodnie z §  2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 

sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 

753),  wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały lub okresowy, w zależności od treści 

uchwały, podjętej przez radę gminy, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840). Treść § 6 załącznika do uchwały Nr LXIII-395-

2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018r. w sprawie : określenia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza  w roku 

2018” przedstawia charakter wyłapywania, jasno opisując procedurę jego przeprowadzania. 

Mieszkaniec przekazuje informację o bezdomnym zwierzęciu  do Urzędu Gminy, ten z kolei zgłasza 

informację do schroniska, które dokonuje odłowienia.  

  Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1840) program obejmuje w szczególności usypianie ślepych miotów, z kolei zgodnie z § 

11 ust. 4 tej ustawy,   zadanie to może zostać powierzone podmiotowi prowadzącemu schronisko dla 

zwierząt. Treść § 11 załącznika do uchwały Nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 

2018r. w sprawie : określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza  w roku 2018” wskazuje, że usypianiem ślepych 

miotów zajmuje się schronisko, zatem określono w uchwale, gdzie powinny trafić ślepe mioty. 

Określenie dodatkowo w uchwale kto i na jakich zasadach dokonuje tego w schronisku nie jest 

wymagane. Powszechnie wiadomo, że dokonać tego może  lekarz weterynarii, a  sposób wykonania 

określa odpowiednia procedura weterynaryjna.  

  Zgodnie z § 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1840)   program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. W § 15 ust. 

2  załącznika do uchwały Nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018r. w sprawie : 

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Nędza  w roku 2018” dokładnie określono  wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację programu, zatem wypełniono  wymagania ustawy. W   § 15 ust. 3 w/w 

uchwały, dokonuje się zmiany poprzez uszczegółowienie sposobu wydatkowania środków 

przeznaczonych na program.  

 W § 15 ust. 1  załącznika do uchwały Nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 

2018r. w sprawie : określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza  w roku 2018” określono , iż koszty programu ponosi 

gmina, co zostało już określone w art. 11 a ust 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), zatem taki zapis nie może się ostać.  


