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UCHWAŁA NR XXXVI/379/2018
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2018 roku".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm.) Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wielka Wieś w 2018 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Zbigniew Mazela
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/379/2018
Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wielka Wieś w 2018 roku
WPROWADZENIE
1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Wielka Wieś uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2018 r.”,
zwanego dalej Programem, jest art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1840 z późn. zm.)
2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt uznanych za bezdomne.
3. Program znajduje zastosowanie szczególnie do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, ponieważ
skala zjawisk dotycząca tych zwierząt jest największa.
4. Program ma zastosowanie w szczególnych przypadkach do zwierząt łownych i dzikich.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. Schronisku - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący na rzecz Gminy Wielka Wieś na podstawie
umowy prawa cywilnego działalność w zakresie bezterminowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
2. Odławiającym zwierzęta bezdomne - należy przez to rozumieć podmiot wykonujący na podstawie
umowy na rzecz Gminy Wielka Wieś działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – odławianie
zwierząt bezdomnych, a ponadto posiadający umowę ze Schroniskiem lub prowadzący Schronisko, do którego
przekazuje odłowione zwierzęta;
3. Programie - należy przez to rozumieć niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2018 roku;
4. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wielka Wieś;
5. Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wielka Wieś;
6. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wielka Wieś.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy.
2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy poprzez komórkę organizacyjną Urzędu Gminy w zakresie ochrony środowiska;
2) Schronisko – w zakresie określonym w umowie, o jakiej mowa w § 1 pkt 1;
3) Odławiający zwierzęta - w zakresie określonym w umowie, o jakiej mowa w § 1 pkt 2;
4) Realizacja każdego z zadań opisanych w Programie może być ponadto powierzona organizacjom
pozarządowym w trybie i na zasadach ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
Rozdział 2.
CEL PROGRAMU
§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad
bezdomnymi zwierzętami.
Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarczym z terenu Gminy realizują:
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1) Schronisko na zlecenie Gminy poprzez zapewnienie zwierzętom bezterminowej opieki w tym
weterynaryjnej;
2) Odławiający bezdomne zwierzęta – na skutek zgłoszenia przez Policję lub właściwą komórkę
organizacyjną Urzędu Gminy poprzez pracowników schroniska o którym mowa w ust 1;
3) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizowane jest poprzez:
1) zakup karmy i środków antykoncepcyjnych dla zwierząt oraz ich wydawanie społecznym opiekunom oraz
zabiegi sterylizacji, kastracji, usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących odbywa się na
następujących zasadach:
a) Gmina nabywa karmę dla zwierząt na własny rachunek;
b) osoba sprawująca opiekę nad kotami pobiera z Urzędu Gminy karmę dla zwierząt na podstawie
pisemnego wniosku i za pokwitowaniem lub składa pisemny wniosek o wykonanie zabiegu kastracji,
sterylizacji, uśpienia ślepych miotów u kotów wolno żyjących. Wniosek zawiera imię, nazwisko, numer
PESEL, adres zamieszkania i nr telefonu kontaktowego wnioskodawcy oraz oświadczenie na temat ilości
wolno żyjących kotów objętych opieką z podaniem miejsca ich przebywania oraz dokarmiania –
poświadczone przez Sołtysa tej miejscowości;
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub
przedstawiciela Urzędu.
§ 6. Zapewnienie opieki zwierzętom łownym i dzikim, uczestniczącym na terenie Gminy w zdarzeniach
drogowych z ich udziałem oraz podejmowanie interwencji w razie zagrożenia przez takie zwierzęta,
realizowane jest na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z uprawnionym podmiotem.
§ 7. 1. Program obejmuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt
oraz usypianie ślepych miotów - w charakterze ostatecznych środków zapobiegania bezdomności zwierząt,
w warunkach określonych w ust. 2.
2. Środki wskazane w ust. 1 będą stosowane wedle następujących zasad:
1) zwierzę poddaje się sterylizacji lub kastracji po upływie 48 godzin od jego przewiezienia do schroniska,
o ile w tym czasie właściciel zwierzęcia nie zgłosi się po jego odbiór lub zwierze posiada tatuaż lub czip;
2) usypianiu podlegają ślepe mioty zwierząt urodzone w schronisku, jeśli w ciągu siedmiu dni od
powiadomienia o narodzinach miotu Gmina nie zgłosi sprzeciwu;
3) czynności wskazane w pkt 1 i 2 wykonuje schronisko, w którym przebywają zwierzęta.
3. Gmina zapewnia sterylizację, kastrację bezdomnych kotów oraz uśpienie ich ślepych miotów na
następujących zasadach:
1) Gmina zawiera umowę z lekarzem weterynarii o wykonywanie sterylizacji, kastracji bezdomnych kotów
oraz uśpienie ich ślepych miotów wraz z zagospodarowaniem zwłok, czynności te mają być wykonywane
w co najmniej jednym miejscu na terenie Gminy, podstawą wypłaty wynagrodzenia jest przedłożenie przez
lekarza weterynarii dokumentu wskazanego w pkt 3;
2) bezdomne koty pochwycone na terenie Gminy będą doprowadzane do miejsca wskazanego w pkt 1 przez
opiekunów społecznych, członków organizacji społecznych, na podstawie uprzedniego skierowania
wystawionego przez Gminę. Po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane przez osoby wskazane
w zdaniu pierwszym w miejscu wcześniejszego pochwycenia;
3) osoby wskazane w pkt 2 potwierdzają własnoręcznym podpisem wobec lekarza weterynarii wskazanego
w pkt 1 fakt bezdomności zwierzęcia, datę i miejsce jego pochwycenia oraz podają imię nazwisko i adres.
Dane te umieszcza się na skierowaniu wskazanym w pkt 2;
4) usypianie ślepych miotów możliwe jest wyłącznie gdy nie ma możliwości zapewnienia dla nich
właściciela. Przepis pkt 2 zdanie pierwsze i pkt 3 stosuje się wprost.
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
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1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym oraz zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania;
2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy, Sołectw oraz na stronie internetowej gminy
3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym realizują:
1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii dla zwierząt przyjmowanych i przebywających
w Schronisku, a odłowionych na terenie Gminy;
2) Wójt Gminy poprzez zlecenie wykonywania opieki weterynaryjnej na podstawie umów prawa cywilnego w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych domowych i gospodarczych;
3) Wójt Gminy poprzez zlecenie wykonywania opieki weterynaryjnej na podstawie umów prawa cywilnego w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt łownych i dzikich.
§ 10. 1. Na schronisko zapewniające bezdomnym zwierzętom domowym bezterminową opiekę, wskazuje
się Schronisko „RAFIK”, ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław
2. W celu umieszczenia w schronisku, bezdomne zwierzęta domowe wyłapywane są przez Juko Sp. z o.o.,
ul. Józefa Piłsudskiego 54/40, 42-200 Zawiercie
3. W celu zapewnienia miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, wskazuje się gospodarstwo
rolne Małgorzaty Żurek z siedzibą Szyce, ul. Olkuska 26
4. Opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach
drogowych
zapewniona jest przez całą dobę przez lek. wet. weterynarii Beata Kwiatkowska Pałys, Marcin Pałys
prowadzący działalność gospodarczą pn. Gabinet Weterynaryjny „AGAMA” s.c. .os Mistrzejowice 9, 31-640
Kraków .
5. Bezpieczeństwo i opiekę przy zdarzeniach w których uczestniczą zwierzęta dzikie, w tym łowne
i chronione, zapewnia lek. wet. weterynarii Beata Kwiatkowska Pałys, Marcin Pałys prowadzący działalność
gospodarczą pn. Gabinet Weterynaryjny „AGAMA” s.c. .os Mistrzejowice 9, 31-640 Kraków w ramach
umowy z Łukaszem Styrylskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Styrylski Centrum
Hodowlane.pl, ul. Skotnicka 11, 32-085 Modlniczka
6. Zabiegi sterylizacji, kastracji wolno żyjących bezdomnych kotów oraz usypiania ich ślepych miotów
przeprowadza
lekarz weterynarii Beata Kwiatkowska Pałys, Marcin Pałys prowadzący działalność
gospodarczą pn.: Gabinet Weterynaryjny „AGAMA” s.c. z siedzibą: Mistrzejowice 9, 31-640 Kraków .
7. Wójt Gminy przeprowadzi kontrolę realizacji przez podmioty, o których mowa w ust 1-6, zadań
zleconych stosownymi umowami pod względem rzetelności i zgodności ich realizowania z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i postanowieniami zawartych umów. Powyższą kontrolą objęte będzie również
monitorowanie losu wyłapanych zwierząt z terenu Gminy.
Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 11. 1. Wójt Gminy w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy
(tj. placówkami oświatowymi i samorządową instytucją kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, działania
edukacyjne w zakresie przeciwdziałania bezdomności i opieki nad zwierzętami.
2. Edukacja mieszkańców będzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. Na zebraniach
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i spotkaniach z udziałem mieszkańców oraz w placówkach oświatowych prowadzone będą pogadanki,
konkursy. Narzędziem edukacyjnym będą broszury, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt
i zapobiegania ich bezdomności. W akcję edukacyjną przewiduje się zaangażowanie lokalnych mediów.
Edukacja będzie miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów
związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań
człowieka w stosunku do zwierząt, w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, znakowania, a także działań związanych z adopcją zwierząt bezdomnych.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu będą pochodzić
z dochodów własnych Gminy.
2. Przewidywana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz
przewidywany sposób wydatkowania tych środków określa załącznik do Programu.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Zbigniew Mazela
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Załącznik Nr 1 do Programu
Zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2018 roku, z uwzględnieniem środków
finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Wielka Wieś na 2018 r.
Lp.

1.

2.

Zadania
1. odławianie przez schronisko bezdomnych zwierząt na
terenie gm. Wielka Wieś;
2. zapewnienie przez schronisko bezterminowej opieki dla
odłowionych bezdomnych zwierząt, w tym opieka
weterynaryjna, eutanazja, utylizacja;
3. znakowanie przez schronisko bezdomnych zwierząt
przeznaczonych do wydania nowemu właścicielowi oraz
wprowadzanie danych do bazy;
4. poszukiwanie przez schronisko nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt;
5.sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów.
1.sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
poprzez ich dokarmianie;
2. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi ,
w tym środki antykoncepcyjne, sterylizacja, kastracja,
usypianie ślepych miotów;
3.zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich w gospodarstwie rolnym;
4.zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
bezdomnych, leczenie;
5. likwidacja zagrożeń powstałych z udziałem zwierząt
dzikich w tym łownych i chronionych;
6. zapewnienie opieki dla rannych dzikich zwierząt
wychwytanych poza terenem ich naturalnego bytowania;
7. edukacja mieszkańców Gminy Wielka Wieś
w zakresie opieki nad zwierzętami.

Nr zadania = środki finansowe (zł)
przeznaczone na zadanie

od nr 1 do 5 = 30 000,00 zł

od nr 1 do nr 7 = 25 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Zbigniew Mazela

