UCHWAŁA NR XXXI/204/2018
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 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 Wilczyce
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2018 r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
i wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

Województwa

Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Krakowiak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/204/2018
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 27 marca 2018 r.
Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wilczyce w 2018 r.
Postanowienia ogólne
Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych,
a w szczególności do psów i kotów przebywających na terenie Gminy Wilczyce. Ilekroć w niniejszej
uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wilczyce,
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wilczyce,
3) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza,
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2017 r.
poz. 1840 z późn. zm.)
5) Programie – należy przez to rozumieć program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2018 r.
§ 1. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
2. Wykonawcami Programu są:
1) Urząd Gminy Wilczyce,
2) Marcin Komorowicz- Gabinet Weterynaryjny „MEDWET” ul. G. Zapolskiej 7/u4u5; 25-435 Kielce
prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89
3) Lecznica dla zwierząt lek. wet. Szymonem Kurkiewiczem, ul. Spółdzielcza 19, 27-620 Dwikozy.
4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy,
5) Referat Gospodarki Komunalnej.
3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni jednoosobowe stanowisko ds.
Rolnictwa i ewidencji gruntami w Urzędzie Gminy Wilczyce. Stanowisko ds. Rolnictwa i ewidencji gruntami
współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym.
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina będzie realizować
poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku tj.: Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89 prowadzone przez Marcina Komorowicz- Gabinet Weterynaryjny
„MEDWET” ul. G. Zapolskiej 7/u4u5; 25-435 Kielce na podstawie zawartej umowy.
§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:
1) Ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w którym przebywają koty wolnożyjące na podstawie
informacji sołtysów,
2) zapewnienie pokarmu oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym,
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4) powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy ( w razie potrzeby zostanie
uruchomiony proces wydawania karmy sołtysom, opiekunom społecznym) oraz współdziałanie
z organizacjami społecznymi.
§ 4. Na teranie Gminy Wilczyce wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
1) stałe, po interwencji;
2) okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu.
1. Wyłapywaniem będą objęte zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje
możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w
szczególności chore lub zagrażające życiu i bezpieczeństwu ludzi. Odławianiem oraz transportem bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Wilczyce zajmuje się Marcin Komorowicz- Gabinet Weterynaryjny „MEDWET” ul.
G. Zapolskiej 7/u4u5; 25-435 Kielce prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach ul.
Przemysłowa 89.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także
nie będzie zadawał im cierpienia.
3. Transport zwierząt bezdomnych odbywał się będzie środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
4. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podane są do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilczyce, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu
Gminy Wilczyce oraz za pośrednictwem sołtysów.
§ 5. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89 prowadzonym przez Marcina Komorowicz- Gabinet Weterynaryjny
„MEDWET” ul. G. Zapolskiej 7/u4u5; 25-435 Kielce oraz Lecznicy dla zwierząt lek. wet. Szymonem
Kurkiewiczem,
ul.
Spółdzielcza
19,
27-620
Dwikozy,
z wyjątkiem
zwierząt
u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dnia od umieszczenia z uwagi
na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym
w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy w tym na stronach internetowych.
2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
3. Zachęcenie mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt bezdomnych przed przewiezieniem ich do
schroniska. Gmina zapewni pokrycie całkowitych kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt, osobom
wyrażającym chęć ich adopcji. Zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonywane będą w ramach umowy zawartej
z Lecznicą dla zwierząt lek. wet. Szymonem Kurkiewiczem, ul. Spółdzielcza 19, 27-620 Dwikozy. Przekazanie
zwierzęcia na własność innej osobie odbywało się będzie na podstawie umowy adopcyjnej. Warunki adopcji
zostały przedstawione w treści umowy adopcyjnej. Umowa stanowi załącznik do programu.
§ 7. Usypianie ślepych miotów.
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Nowinach ul. Przemysłowa 89 prowadzonym przez Marcina Komorowicz- Gabinet Weterynaryjny
„MEDWET” ul. G. Zapolskiej 7/u4u5; 25-435 Kielce lub Lecznicy dla zwierząt lek. wet. Szymonem
Kurkiewiczem, ul. Spółdzielcza 19, 27-620 Dwikozy (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do
zwierzęcia).
2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Gminę.
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3. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia- łagodnie i przyjaźnie, należy
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zbieg uśpienia powinien być wykonywany przez lekarza
weterynarii w sposób humanitarny i jedyny dopuszczający przez Towarzystwo Opieki na Zwierzętami
w Polsce.
4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich.
Gospodarstwem rolnym przyjmującym i zapewniającym opiekę zwierzętom gospodarskim
z terenu Gminy Wilczyce jest gospodarstwo stanowiące własność Pana Piotra Bodura
w miejscowości Wilczyce 106; 27-612 Wilczyce spełniające wymagania dotyczące:
1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami,
2) odpowiednich
warunków
bytowania
zwierząt
gospodarskich,
w tym
minimalnych
norm powierzchni określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1855 z późn. zm.),
3) Osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być karana za naruszenie przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)
Kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia zostanie obciążony jego
dotychczasowy właściciel lub opiekun. Wskazanemu gospodarstwu przekazane zostanie również
zwierze w przypadku tymczasowej utraty właściciela (śmierć), kiedy zarówno w jednym jaki drugim
przypadku nie będzie możliwe przekazanie zwierzęcia członkom rodziny właściciela lub innym osobom
(spadkobiercom), które mogłyby przejąć opiekę nad zwierzęciem.
Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 9. Zapewnienie
z udziałem zwierząt

całodobowej

opieki

weterynaryjnej

Gmina

w przypadkach

podejmuje
zdarzeń

starania

drogowych

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
z terenu Gminy Wilczyce zapewnia lek. wet. Szymonem Kurkiewiczem Lecznica dla zwierząt, ul.
Spółdzielcza 19, 27-620 Dwikozy.
§ 10. Plan znakowania zwierząt w Gminie
Z uwagi na ograniczone środki finansowe Gmina nie będzie realizowała planu znakowania zwierząt
w roku 2018.
§ 11. Realizacja zadań, o których mowa w § 3- § 7 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu
schronisko dla zwierząt.
§ 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Wilczyce.
2. Środki finansowe na realizację działań wynikających z Programu w kwocie 9 000,00 zł zabezpieczone są
w budżecie Gminy Wilczyce, w tym:
1) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, sterylizację/kastrację, leczenie
i podejmowanie wszelkich interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, - 400,00 zł,
2) sterylizację/kastrację bezdomnych psów -600,00zł,
3) zapewnienie opieki bezdomnym psom poprzez przekazanie ich do schroniska, ryczałt za gotowość do
wykonania usług – 6 000,00 zł
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt – 500,00 zł,
5) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim- 1500,00 zł.
W przypadku wyczerpania przeznaczonych środków, Gmina Wilczyce wyasygnuje dodatkowe
fundusze na realizację Programu.
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3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie odbywać się
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem
są usługi związane z realizacją Programu.
Załącznik nr 1
do gminnego programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2018 r.
UMOWA ADOPCYJNA
Dotyczy: Przekazania zwierzęcia na własność innej osobie.
Zawarta w dniu : ………………….. w Wilczycach, pomiędzy:
Gminą Wilczyce z siedzibą: Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, NIP 864-17-97-723, reprezentowaną przez
mgr Roberta Paluch, zwanym dalej Wydającym
a
Panem/Panią
……………………………………………………………………………….,
…………………………………………………………………………………………

zam

Nr dowodu osobistego …………………………………………………………………….
Pesel ……………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………………., zwaną dalej Adoptującym.
Dane zwierzęcia:
Płeć: ………………………….
Imię: ………………………….
Rasa: …………………………
Chip: …………………………
Rodowód: …………………….
Wiek/data urodzenia maść: …………………………
Daty szczepień: ………………………..
Jako adoptujący – zobowiązuje się do otoczenia psa/kota rzetelną opieką, najlepszą, jaką będę w stanie
mu zapewnić, oraz do odpowiedzialnego postępowania względem niego, w tym:
1. Zapewnię wystarczającą ilość spacerów i wybiegu.
2. Nie będę trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany.
3. Jeśli zwierzę ucieknie, zobowiązuje się powiadomić Wydającego, jak też podjąć wszelkie możliwe kroki
zamierzające do odnalezienia go.
4. Jeśli z jakiegokolwiek powody zrezygnuję z posiadania zwierzęcia, odwiozę go do Wydającego lub
zapewnię opiekę nowego, troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna i powiadomię o tym kroku Wydającego,
który ma prawo do skontrolowania nowych warunków i podpisania umowy adopcyjnej z nowym opiekunem.
5. Zwierzę będzie miało obrożę/uprząż z moim telefonem i/lub adresem.
6. Pod żadnym względem nie porzucę zwierzęcia ani nie oddam go do schroniska.
7. Zobowiązuje się traktować psa/kota zgodnie z Ustawą ochronie zwierząt.
8. Nie wykorzystam psa do pracy, polowania, walk psów albo do tresowania do celów obronnych.
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9. Pies nie będzie trzymany na łańcuchu. W przypadku psa mieszkającego na zewnątrz (w kojcu)
zobowiązuje się zapewnić mu właściwe ocieploną budę, wybieg oraz stały dostęp do wody, także posiłek dwa
razy dziennie.
10. Zwierzę będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczenie, szczepione, a w razie
choroby leczone z należytą troską.
11. Zwierzę nie jest przeznaczone do rozrodu – zostanie poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji.
12. Wydający będzie miał możliwość sprawdzenia warunków przetrzymywania zwierzęcia, sposobu jego
żywienia, prawidłowej socjalizacji, stanu jego zdrowia, odpowiedniej opieki weterynaryjnej, odpowiedniej
ilości ruchu.
13. Jeśli zdarzy mi się sytuacja, że zwierzę zostało pokryte, zobowiązuje się pokryć koszty usunięcia ciąży
lub – w razie podjęcia takiej decyzji – uśpienia miotu.
14. Uniemożliwię zwierzęciu ucieczki, polowania na inne zwierzęta, będę unikać sytuacji, w których
zwierzę może pogryźć się z innym psem (w ramach możliwości)
15. Zwierzę nie zostanie sprzedane. Przygarniam go z potrzeby serca, a nie dla zysku.
16. Nie będę kopiować zwierzęcia uszu ani ogona (chyba, że względy zdrowotne będą tego bezwzględnie
wymagały), ani nie będę Go traktować niezgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.
17. Zwierzę nie zostanie poddane eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym.
18. Wyrażam zgodę na kontrolę adopcyjne.
19. W przypadku rażącego naruszenia któregoś z punktów niniejszej umowy, Wydający ma prawo do
natychmiastowego odebrania zwierzęcia Adoptującemu.
W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu
zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się
właściwe
organy
ścigania
o podejrzeniu
popełnienia
przestępstwa.
Oświadczam, że w każdym czasie umożliwię upoważnionym przedstawicielom Gminy Wilczyce kontrolę
po
adopcyjną
udostępniając
teren
posesji,
na
której
będzie
przebywało
zwierzę.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wydającego i adoptującego.
Wszelkie odstępstwa od umowy lub kwestie, których nie rozstrzyga umowa będą rozstrzygnięte przez sąd.
……………………………..
Podpis adoptującego
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/204/Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wilczyce w 2018 r.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1840
z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek sporządzania corocznego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Wilczyce stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Program, o którym mowa obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6 )usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
W Programie została podana wysokość środków finansowych planowanych na realizację założeń
programu.
Projekt
Programu
został
zaopiniowany
przez
Powiatowego
Lekarza
Weterynarii
w Sandomierzu; Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, Koło Łowieckie Nr 11“Przepiórka“
w Kielcach; Koło Łowieckie „Bażant” Dwikozy; Koło Łowieckie Nr 31 „Oręż Sandomierz”; Koło
Łowieckie „Głuszec” w Tarnobrzegu; Koło Łowieckie Nr 1 Jakubowice.
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