
Protokół nr XX/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 28 marca 2012 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Micińska o godzinie 16.00 przywitała radnych 
oraz gości. Oświadczyła, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 
radnych, a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 8 radnych. Stwierdziła 
prawomocność obrad i otworzyła XX Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej G. Micińska przypomniała, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 roku”. 

 

Po odczytaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Micińska 
oznajmiła, iż sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym przez Burmistrza Miasta  
i zwróciła się z zapytaniem, czy radni bądź Burmistrz wnoszą o dokonanie zmian w wyżej 
wymienionym porządku obrad. 
 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
   bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 roku”. 

 
O godzinie 16.07 do posiedzenie dołączył radny Grzegorz Drabko, powiększając tym samych 
liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 9 radnych. 
Wiceprzewodnicząca G. Micińska poprosiła Zastępcę Burmistrza Pana Roberta Łężnego  
o zreferowanie tematu. 
 
Zastępca Burmistrz Pan Robert Łężny przekazał, iż „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 
roku” jest bardzo podobny do programów, które obowiązują w innych gminach.  
Inspektor ds. działalności gospodarczej pani Ewa Markiewicz przekazała, że na podstawie art. 
11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt każda gmina do 31 marca ma 
obowiązek podjąć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów. 
Pani Ewa Markiewicz oznajmiła, iż gmina w programie przewidziała 1000 zł na zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej. 
Lekarz weterynarii pan Kazimierz Sudoł przystał na propozycję Urzędu i wszelkie 
formalności zostaną załatwione po przyjęciu programu.  
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, ile pieniędzy gmina przeznacza na schronisko  
w Dłużynie Górnej.  
Pani E. Markiewicz odpowiedziała, że 17.949 zł, jak zapisano w programie.  



Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czy mieszkańcy zostaną poinformowani, jak 
postępować w przypadku sytuacji, które zawarte zostały w programie.  
Pani E. Markiewicz wyjaśniła, że w przypadku podjęcia uchwały należy powiadomić 
Komendę Powiatowa Policji o zawarciu umowy z weterynarzem, aby w razie wypadku  
z udziałem zwierzęcia funkcjonariusze policji wiedzieli kogo zawiadomić. Ponadto trzeba 
będzie wystąpić z pismami do spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnot mieszkaniowych  
z zapytaniem, kto z mieszkańców dokarmia bezdomne zwierzęta. Gmina zakupi karmę, która 
zostanie wydawana osobom dokarmiającym koty. Z tymi osobami będą podpisywane 
oświadczenia w tej sprawie.  
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czy ustawa reguluje postępowanie w przypadku 
zwierząt bezdomnych zagrażających mieszkańcom.  
Pani E. Markiewicz oznajmiła, iż ustawa mówi o tym, że gmina musi podjąć taki program.  
Zastępca Burmistrza R. Łężny przekazał, że w przypadku, kiedy pojawi się zwierzę 
zagrażające mieszkańcom informowane jest schronisko, które przyjeżdża i wyłapuje takie 
zwierzęta.  
Radna B. Szczygielska zadała pytanie,  czy jest prowadzona ewidencja szczepień psów. 
Pani E. Markiewicz odpowiedziała, że nie ma takiej ewidencji.  
Radny Adam Żuk zadał pytanie, jaka kwota wpływa do budżetu z tytułu podatku od psa. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że w ubiegłym roku podatek od psa wpłaciło 60 
mieszkańców i jest to niewielka kwota. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jak wyglądają zapisy programu w innych gminach 
mówiące o wysokości środków na dokarmianie zwierząt. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że kwoty są zbliżone. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jak będzie wyglądała w praktyce  kastracja i sterylizacja 
ślepych miotów. 
Pani E. Markiewicz oznajmiła, że jeśli zajdzie potrzeba wykonania takich zabiegów osoby 
zajmujące się zwierzętami zostaną o tym poinformowane w należyty sposób.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, jaka ilość takich zabiegów mieści się w kwocie 1000zł. 
Pani E. Markiewicz odpowiedziała, że lekarz weterynarii nie określił konkretnej kwoty na ten 
cel, lecz konieczność wykonania takiego zabiegu zdarza się bardzo rzadko.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, w jaki sposób można odróżnić karmiciela od 
właściciela.  
Pani E. Markiewicz odpowiedziała, że nie ma definicji, lecz łatwością można odróżnić koty, 
które są bezdomne.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy lekarz weterynarii będzie miał całodobową opiekę 
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i czy będzie otrzymywał 
za to 1000 zł rocznie.  
Pani E. Markiewicz odpowiedziała, że tak to będzie wyglądało.  
Radna G. Micińska ogłosiła 5 minut przerwy.  
 
Po zakończeniu przerwy Wiceprzewodnicząca G. Micińska poinformowała, że na sali 
obecnych jest 9 radnych. 
Radny Grzegorz Drabko wniósł poprawkę do § 10 projektu uchwały, a mianowicie  
o wykreślenie pkt 1, który mówi o tym, że właściciele psów zobowiązani są do ich 
elektronicznego znakowania we własnym zakresie i na własny koszt z § 10 pkt 4. 
Radny G. Drabko oznajmił, iż ustawa nie nakłada takiego obowiązku na właścicieli psów.  
Mecenas Violetta Lemek wyjaśniła, iż ustawa mówi o tym, że program może obejmować plan 
znakowania zwierząt w gminie. Mowa jest także o tym, że zabrania się właścicielom 
wypuszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego 



identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli jest to 
teren uniemożliwiający psu wyjście.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej G. Micińska poddała zgłoszony wniosek pod 
głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 9 radnych, w głosowaniu:/ za-6, przeciw-3, wstrzymujących 
się- 0, przyjęła ww. wniosek. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady G. Micińska poprosiła o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – głosowanie indywidualne. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska poprosiła, aby 
zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców przed bezdomnymi agresywnymi 
zwierzętami. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny wyjaśnił, że wzywane jest schronisko w celu wyłapywania 
takich zwierząt, lecz brak jest odpowiedniego organu, takiego jak Straż Miejska, który 
nakładałby kary za nieprzestrzeganie przepisów odnośnie zwierząt. 
 
Wobec braku pytań Wiceprzewodnicząca Rady G. Micińska poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
Uchwała nr XX/97/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie:  
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 roku”. 
 
Rada Miejska w obecności 9 radnych, w głosowaniu:/za-8, przeciw-1, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XX/97/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej G. Micińska  
o godzinie 17.00 zamknęła sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                    Przewodniczyła: 
 
       Izabela Matuszczyk                                               Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                          Gabriela Micińska 


