
UCHWAŁA NR XVIII/139/2017
RADY GMINY PRZYRÓW

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2017 rok”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z dnia 17.03.2016 r Dz.U. z 2016 roku poz.446), art. 11a ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ochronie zwierząt 
(tekst jednolity z dnia 19.04.2013 roku, Dz. U. z 2013 r. poz.856 z późniejszymi zmianami)po uzyskaniu opinii 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie, Koła Łowieckiego „Łoś” w Częstochowie, Koła 
Łowieckiego „Słonka „ w Częstochowie uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Przyrów na rok 2017” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała nr XI/81/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 04 lutego2016 roku w sprawie: 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Przyrów na 2016 rok”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rajmund Michalik
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/139/2017

Rady Gminy Przyrów

z dnia 29 marca 2017 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Przyrówna 2017 rok

Cele i kierunki polityki Gminy Przyrów wobec problemu bezdomności zwierząt domowych. 

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do zwierząt przebywających na terenie gminy Przyrów.

Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Przyrów jest: 

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla 
zwierząt;

2. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów; sterylizację i kastrację 
psów i kotów w tym kotów wolno żyjących;

3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;

4. edukacja mieszkańców Gminy Przyrów w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych;

5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt;

6. gmina zapewnia i wskazuje miejsce (gospodarstwo rolne) w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami 
gospodarskimi.

Realizacja założonych celów. 

§ 2. Działania związane z realizacją programu prowadzą:

1. Wójt Gminy Przyrów za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami Gminy Przyrów;

2. Policja;

3. Firma „JUKO” Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 54/40 posiadająca zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt. Podmiot zapewnia odławianie 
i umieszczanie zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt. Schronisko zapewniające miejsce bezdomnym 
zwierzętom z terenu gminy Przyrów to schronisko dla zwierząt w Bolesławiu ul. Parkowa 60, pow. Olkuski 
zlokalizowane na działkach 151 i 152 obręb Bolesław, posiadające status schroniska oraz numer weterynaryjny 
12123402 a podmiotem jest spółka JUKO ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie. 

4. Organizacje pozarządowe;

5. Gospodarstwo rolne w miejscowości Zarębice 59, 42-248 Przyrów, które zapewnia miejsce dla zwierząt 
gospodarskich;

6. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem zwierząt zapewni 
Gabinet Weterynaryjny IRYS-WET w Koniecpolu – Lekarz Weterynarii Roman Hyla, Koniecpol ul. 
Chrząstowska 15;

7. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją programu pełni Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Przyrowie.

§ 3. Ilekroć mowa w niniejszej uchwale o:

1. ”Gminie” - należy przez to rozumieć Gminę Przyrów;
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2. „Schronisku „ - rozumie się przez to miejsca przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi 
spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity z dnia 26 września 2014 roku, Dz. U. z 2014 r 
poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

3. „Zwierzętach bezdomnych” - rozumie się przez to zwierzęta o których mowa w art.4 ust.16 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r , Dz. U. z 2013 r 
poz.856 z późniejszymi zmianami)

4. „Humanitarnym traktowaniu zwierząt”- rozumie się przez to traktowanie zwierząt o którym mowa 
w art.4 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r 
, Dz. U. z 2013 r poz.856 z późniejszymi zmianami)

5. „Koty wolno żyjące” - należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności;

6. „Program” - należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów.

§ 4. Cele określone w programie, będą realizowane poprzez:

1. Wyłapywanie z terenu gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez 
opieki właściciela oraz zapewnienie im opieki lekarsko–weterynaryjnej schronienia i wyżywienia w schronisku 
na podstawie zawartej umowy § 2 pkt. 3;

2. Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie w wyznaczonych miejscach 
przez pracowników urzędu gminy w zależności od potrzeb; .

3. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i humanitarnego 
ich traktowania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona 
zwierząt, opracowywanie i rozpowszechnianie plakatów i ulotek;

§ 5. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez ograniczenie populacji 
bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych w szczególności psów i kotów 
a realizują to zadanie:

1. schronisko poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, 
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na stan zdrowia 
i/lub wiek;

2. organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji 
i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy;

3. gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonania zabiegów 
sterylizacji i kastracji:

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1. schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 
warunki bytowania;

2. organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych;

3. gmina poprzez prowadzenie akcji promocyjnych;

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust.2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 
21 sierpnia 1997 roku realizują;

1. schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2. gmina poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt;

§ 8.  Gmina będzie prowadzić akcje zachęcające właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 
sterylizacji i kastracji wg poniższych zasad:

1. Właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów zabiegu sterylizacji samic lub kastracji samców tych 
zwierząt w wysokości 50 % poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 100 złotych brutto na 1 zwierzę 
domowe, udokumentowanych fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza weterynarii w ciągu 30 dni 
od złożenia wniosku o dofinansowanie.
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2. Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom zameldowanym na stałe w Gminie Przyrów, do 
zwierząt stanowiących ich własność.

3. Ilość wykonanych zabiegów będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie Gminy Przyrów na dany rok.

4. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi psów i kotów do 2 sztuk zwierząt rocznie.

5. Przyjmuje się założenie iż w roku 2017 dofinansowanych zostanie do 50 sztuk zabiegów sterylizacji lub 
kastracji psów i kotów.

6. Dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji otrzymają właściciele którzy dopełnili obowiązku 
zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Udokumentowanie wypełnienia obowiązku zaszczepienia 
spoczywa na właścicielach psów.

7. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku przez Wójta 
Gminy Przyrów.

§ 9. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie 
poprzez: 

1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia treści programowych 
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 
i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez 
sterylizację i kastrację;

2. współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach 
działalności w tego typu organizacjach;

3. organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat 
humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy zainteresowanymi 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

§ 10. Źródła finansowania realizacji programu: 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone w budżecie Gminy 
w kwocie 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie :

a) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity z dnia 14 października 2016 roku Dz.U. z 2016 r 
poz. 1817)

b) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity z dnia 26 października 2015 roku ( Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późniejszymi zmianami)
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