
UCHWAŁA NR IV/22/2019
RADY GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Programu opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 2019 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii i dzierżawców obwodów łowieckich działających na 
obszarze Gminy Żarnowiec Rada Gminy Żarnowiec

uchwala, co następuje

§ 1. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Żarnowiec w 2019 r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr 
inż. Eugeniusz Kapuśniak
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Załącznik do uchwały Nr  IV/22/2019

Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 18 lutego 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Żarnowiec w 2019 r.

Cel Programu

§ 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnowiec oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi.

Realizacja zadań

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują:

1) Firma JUKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje w zakresie odławiania zwierząt, zezwolenie na transport zwierząt lub ich zwłok 
(przystosowanym odpowiednio pojazdem/pojazdami) oraz stałą umowę z Marek Wasiak Lekarz 
Weterynarii ul. Urzędowa 30, 32-322 Bukowno i schroniskiem zlokalizowanym Bolesław ul. Parkowa 60, 
32-329 Bolesław.

2) Wójt Gminy- poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt 
gospodarskich.

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi.

§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują

Wójt Gminy poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom( karmicielom) kotów wolno –żyjących,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno- żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i 
przedstawiciela Urzędu,

c) podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno-żyjących (poszukiwanie nowych właścicieli, 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, edukację mieszkańców na temat traktowania wolno 
żyjących kotów i o obowiązkach właścicieli wobec nich).

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Żarnowiec będzie miało charakter stały

i czynności związane z wyłapywaniem będą prowadzone z Urzędu lub na wniosek mieszkańców poprzez 
zawartą umowę z Wykonawcą określonym w § 2 pkt.1

§ 5. 1. Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt realizuje schronisko poprzez obligatoryjne 
przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji przyjętych zwierząt, u których nie istnieją przeciwwskazania 
do wykonania tych zabiegów,  z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

2. Gmina prowadzi akcje zachęcające właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji 
i kastracji.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania im 
do adopcji po uwzględnieniu zdolności zapewnienia należytych warunków bytowania,

2) Wójt Gminy poprzez promocje adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskania nowych właścicieli m.in. ogłoszenie na stronie gminy
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§ 7. Usypianie ślepych miotów psów i kotów będzie realizowane przez Marek Wasiak Lekarz Weterynarii 
ul. Urzędowa 30, 32-322 Bukowno zgodnie z zawartą umową z Firma JUKO Sp. z. o. o. z siedzibą przy ulicy 
Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie, która potwierdzi w formie pisemnej Gminie każdorazowe przekazanie 
zwierzęcia do zakładu utylizacji Saria Polska Sp. z o.o. w Warszawie  ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa 
Oddział SECANIM w Wielkanocy 32-075 Gołcza

§ 8. Na gospodarstwo rolne w celu zabezpieczenia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się Robert 
Żurek zam. Rabsztyn 25, 32-300 Olkusz. 

§ 9. Zapewnia się opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez 
„firmę” wymienioną w § 2 pkt., 1 która posiada zawartą umowę z lekarzem weterynarii Marek Wasiak Lekarz 
Weterynarii ul. Urzędowa 30, 32-322 Bukowno

§ 10. Źródła finansowania realizacji programu:

Jednostka realizująca Urząd Gminy w Żarnowcu ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec- środki finansowe 
w budżecie gminy– 30 000,00 zł.

Zadania jednostki:

Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żarnowiec- 
15 000,00 zł.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno- żyjącymi, w tym ich dokarmianie-1000,00zł.

Odławianie bezdomnych zwierząt- 10 000,00 zł.

Obligatoryjna sterylizacja kastracja zwierząt w schronisku  - 1000,00 zł.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 500,00 zł.

Usypianie ślepych miotów – 1000, 00 zł.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 500,00 zł.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych- 1000,00 zł.

Wydatkowanie środków finansowych będzie odbywać się w sposób celowy i oszczędny

z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, na podstawie umowy, której przedmiotem są 
usługi związane z realizacją przedmiotowego Programu.
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