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Protokół nr 19.2016 

z posiedzenia Komisji Społecznej 

z dnia 7 marca 2016 r. 

 

Temat:  Analiza realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Komprachcice. 

Skład komisji zajmującej się tematem: 

 Anna Bodzioch 

 Maria Gwizdak 

 Damian Piechaczek 

 Krzysztof Szopa 

 Agnieszka Zyzik 

Komisja w dniu 7 marca 2016 r. w obecności inspektora ds. środowiska pani mgr Reginy Jurek 

analizowała realizację gminnego „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt”. Otrzymano dokumenty, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu: 

 Załącznik nr 1. Rejestr wyłapanych zwierząt bezdomnych w 2015 roku; 

 Załącznik nr 2. Poszukiwanie właścicieli; 

 Załącznik nr 3. Informacja o zwierzętach z gminy Komprachcice za rok 2015 (schronisko); 

 Załącznik nr 4. Wydatki za 2015 rok. 

W roku 2015 wyłapano 10 bezdomnych psów oraz 6 kotów. Bardzo skutecznie zrealizowano 

poszukiwania nowych właścicieli, gdyż prawie każde zwierzę znalazło nowy dom. Do tego celu 

angażowano strony internetowe gminy, media społecznościowe oraz zaprzyjaźnione portale 

internetowe (blog o Komprachcicach). Jeden pies musiał zostać uśpiony ze względów bezpieczeństwa 

(pies agresywny). O ile pozwalał na to stan zdrowia, zwierzęta w schronisku były zgodnie z zapisami 

ustawy o ochronie zwierząt kastrowane i sterylizowane. Bezdomne psy również były poddawane 

zabiegom leczniczym, zaszczepiane i odrobaczane.  

 

Koty przekazywane do adopcji były również sterylizowane i kastrowane na koszt gminy przez lekarzy 

weterynarii. Nie zgłoszono potrzeby dokarmiania kotów wolno żyjących mimo przeznaczenia na ten cel 

środków w programie. Nie odnotowano w naszej gminie przypadków uśpienia ślepych miotów czy też 

potrzeby wyłapania bezdomnych zwierząt gospodarskich. Zdarzały się incydenty związane z dzikimi 

zwierzętami wymagające interwencji lekarza weterynarii specjalizującego się w takich przypadkach 

(zgłoszenie bytowania żmij niedaleko siedzib ludzi, chore ptaki, padłe zwierzęta i inne). Miało też 

miejsce zdarzenie drogowe z udziałem psa, który wymagał leczenia w szpitalu dla zwierząt. W roku 

2015 przekroczono planowane środki na ten cel i wydatkowano w sumie 24639,96 zł (plan. 20 tys.) 

 

W 2015 roku odbyły się dwie imprezy edukacyjne związane bezpośrednio z bezdomnością zwierząt. 

Jedną z nich był festyn proekologiczny z konkursami tematycznymi i nagrodami. Na festyn zaproszono 

fundację „Mali Bracia” z Opola, która promowała adopcje psów będących pod jej opieką. W okresie 

Świąt Bożego narodzenia gmina aktywnie włączyła się w akcję „Podaj Łapę” organizowaną przez 

uczniów szkoły podstawowej w Komprachcicach. Oprócz zebranej przez uczniów w trakcie akcji karmy 

gminy przekazała środki na zakup dodatkowych psich i kocich przysmaków. Tak zebraną żywność Pani 

insp. Regina Jurek wraz z organizatorami akcji osobiście przekazała nowo powstającemu schronisku dla 



zwierząt w miejscowości Paryż w gminie Pokój.  

Podsumowanie: 

Realizacja programu przebiega zgodnie z jego założeniami. Komisja bardzo pozytywnie odbiera duże 

zaangażowanie gminy z promocję adopcji i będzie wnosiła o kontynuowanie tego typu akcji. Środki na 

realizację programu w roku 2015 okazały się niewystarczające, ale otrzymaliśmy informacje, że w 

projekcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 

rok 2016 zaplanowano zwiększenie kwoty o ponad 6 tys. w stosunku do roku ubiegłego. Komisja 

pozytywnie opiniuje zwiększenie nakładów na ochronę zwierząt jak również na proponowaną w 

projekcie współpracę w tym względzie z fundacją „Mali Bracia” z Opola zajmującą się szeroko pojętą 

ochroną zwierząt. 

 

Wnioski komisji do realizacji w roku 2016 i przyszłych: 

1. Dalsze organizowanie akcji (np. przy okazji organizacji lokalnych festynów) mających na celu 

zwiększenie świadomości mieszkańców na problem bezdomności zwierząt połączonych z 

możliwością adopcji zwierząt w czasie takiej akcji. 

2. Kontynuowanie działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt 

bezdomnych dodatkowo poprzez stworzenie stałego działu dot. tych działań na stronie 

internetowej gminy (link do schroniska, zdjęcia zwierzaków przeznaczonych do adopcji wraz z 

opisem, itp.) 

3. Przekazywanie przyszłych projektów „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt”, do komisji społecznej w tym samym czasie, kiedy są 

przekazywane do opiniowania innym podmiotom lub wcześniej. 

4. Zachęcenie szkół z terenu gminy do nawiązania stałej współpracy ze schroniskiem w Paryżu 

oraz fundacją „Mali Bracia” poprzez m.in. organizowanie akcji „Podaj łapę” z której zebrane 

artykuły byłyby przekazywane bezpośrednio do schroniska. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


