
UCHWAŁA NR XXVI/125/12
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 31 października 2012 r.

apel o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego 
gminy „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie”. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. 
poz. 567) oraz § 23 ust. 2 Statutu Gminy Głowno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 6 maja 2010 r., Nr 
128, poz. 1010) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się apel do Posłów RP i Senatorów RP o dokonanie regulacji ustawowych 
zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy „Zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie”. 

§ 2. Treść apelu stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Głowno do podjęcia wszelkich czynności związanych 
z przyjętym apelem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Władysław Mikołajczy
k

Strona 1Id: 3407ECCF-C37D-47CC-A954-1BFDE1C99F7E. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/125/12 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 31 października 2012 r. 

Apel o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego 
gminy „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie” 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 ze zm.) 
nakładania na gminy obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie. Gminy muszą także uchwalić oraz wdrążyć program, który zapobiega 
bezdomności zwierząt. Ustawodawca nakładając na gminy kolejne obowiązki nie wskazuje 
nowego źródła finansowania, co obciąża i tak już napięte budżety. 

Wywiązywanie się z nałożonych obowiązków to między innymi coroczne ponoszenie 
kosztów związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie gminy 
w przystosowanych do tego celu schroniskach. W Gminie Głowno liczba odławianych psów 
z każdym kolejnym  rokiem wzrasta a koszty ich utrzymania w roku 2012 mogą sięgać 62 tys. 
zł. Sytuacja ta mogła by ulec zmianie z chwilą wprowadzenia obowiązku znakowania 
zwierząt. Wprowadzenie, jednolitego na terenie całego kraju, obowiązkowego systemu 
znakowania pomogłoby rozwiązać mnóstwo problemów, jakie mamy dziś w kraju ze 
zwierzętami a zwłaszcza gigantyczną ich bezdomnością. System znakowania pozwoliłby 
odnaleźć zagubione zwierzę lub właściciela, który je porzucił. Umożliwiłby też ściganie 
dręczycieli zwierząt. Dzięki obowiązkowemu znakowaniu być może jaśniejsze stałoby się, że  
posiadanie zwierzęcia to odpowiedzialność i decyzje o wzięciu czworonoga byłyby mniej 
pochopne. W konsekwencji liczba psów powinna się zmniejszyć. Dziś nawet nie wiadomo, ile 
ich jest w Polsce; szacuje się, że ok.10 mln. 

Nasz apel poparty jest konkretnymi kwotami wydatków ponoszonych corocznie na zadaniu 
„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie”, które systematycznie 
i w zastraszającym tempie rosną. Obecnie Gmina na cel wydaje miesięczni kwotę około 5 tys. 
Bezpańskich psów na terenie naszej Gminy przybywa. Niejednokrotnie są to zwierzęta, które 
zostały przywiezione samochodem przez swoich właścicieli i pozostawionych na drodze. 
W schronisku psy są utrzymywane do naturalnej śmierci lub do momentu wydania do adopcji, 
tak więc Gmina utrzymuje w hotelu do chwili obecnej psy odłapane z 2006 roku. Liczba 
psów przybywa a koszt utrzymania jednego psa również systematycznie zwiększa się. Taki 
stan prawny prowadzi do systematycznego corocznego wzrostu. Przy rocznym budżecie, 
jakim dysponuje gmina, ponoszenie tak dużych kosztów na zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom i ich wyłapywanie jest dużym obciążeniem. Środki te można by przeznaczyć na 
pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Poniżej przedstawiamy jak 
wyglądają nasze nakłady na realizację tego zadania od roku 2007. 
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Apelujemy zatem do Posłów RP i Senatorów RP o dokonanie takich regulacji ustawowych, 
które ograniczą okres hotelownania odłowionych zwierząt a przede wszystkim wprowadzą 
jednolity dla całego kraju system ich znakowania, umożliwiający prowadzenie bazy danych, 
zawierającej zarówno informacje o zwierzętach (czyli numer - znak, wiek, płeć, szczepienia), 
ale przede wszystkim dane osobowe właścicieli. Niezbędne również jest zatem ustawowe 
uprawnienie dla gmin do przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją takiego 
zadania. 

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich samorządów, dla których temat ten stanowi 
istotny problem o włączenie się w nurt działań i podjęcie wspólnych wysiłków dla osiągnięcia 
założonego celu 
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