
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GORZYCE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku”

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 
z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza 
weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcy 
obwodu łowieckiego działającego na obszarze Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku” w treści określonej w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wawrzyczny
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gorzyce

z dnia....................2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Gorzyce w 2020 roku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gorzyce;

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Gorzycach;

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.);

4) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku.

Rozdział 2.
Realizacja celów programu

§ 2. 1.  Na terenie Gminy odławianie zwierząt bezdomnych ma charakter stały w odniesieniu do 
pojedynczych zgłoszeń dokonywanych przez Urząd (w godzinach jego urzędowania), a poza nimi przez: 
Komisariat Policji w Gorzycach, Komendę Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim, Sołtysów, Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Straż Gminną.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie prowadzone przez schronisko dla zwierząt - 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10 (dot. zwierząt zabezpieczonych do 
czasu przyjazdu pracowników w/w Schroniska). Odławianie bezdomnych zwierząt błąkających się po terenie 
Gminy Gorzyce na telefoniczne zgłoszenie będzie prowadzone przez Gabinet Weterynaryjny 
„INTERVET”z siedzibą w Gołkowicach, przy ul. Celnej 51. (zwierzęta po wyłapaniu zostaną przekazane do 
schroniska w Raciborzu).

3. Odławianie bezdomnych zwierząt może być prowadzone wyłącznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego 
do ich odłowu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

4. Nieodebrane przez właściciela w terminie 14 dni zwierzęta domowe oraz takie, dla których nie istnieje 
możliwość ustalenia właściciela mogą zostać przekazane do adopcji.

§ 3. Gmina zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku 
dla zwierząt - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10.

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi Gmina realizuje poprzez: 

1. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz przekazanie jej organizacjom pozarządowym, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w przypadku stwierdzenia miejsc ich bytowania, a także 
poprzez opiekunów społecznych, którzy złożą deklarację w urzędzie

2. Finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na podstawie umowy zawartej 
z Gabinetem Weterynaryjnym "INTERVET" z siedzibą w Gołkowicach, przy ul. Celnej 51.

§ 5. Gmina zawarła umowę z Marią Kaczyna - właścicielką Parku Leśnego Mary Horse Land w Rogowie 
ul. Leśna 14g w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz ich transport z miejsca ich 
dotychczasowego przebywania do gospodarstwa rolnego.

§ 6. 1.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt oraz sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących realizowane będzie przez Gabinet Weterynaryjny 
„INTERVET” z siedzibą w Gołkowicach, przy ul. Celnej 51.
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2. Zawiadomienie lekarza weterynarii o zdarzeniu drogowym z udziałem zwierząt będzie podejmowane 
przez Urząd (w godzinach jego urzędowania), a poza nimi przez: Komisariat Policji w Gorzycach, Komendę 
Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim, Sołtysów, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Wodzisławiu Śląskim oraz Straż Gminną.

3. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, lekarz weterynarii decyduje o dalszym ich losie 
tj. konieczności uśpienia, bądź dalszego leczenia.

4. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia biorącego udział w zdarzeniu 
drogowym decyzje o jego uśmierceniu podejmują podmioty określone w art. 33 ust. 3 ustawy.

§ 7. 1.  Usypianie ślepych miotów będzie się odbywało w zakładzie leczniczym na podstawie umowy 
z Gabinetem Weterynaryjnym „INTERVET” z siedzibą w Gołkowicach, przy ul. Celnej 51 z zachowaniem 
humanitarnych zasad uśmiercania zwierząt.

2. Czynności związane z usypianiem ślepych miotów podejmowane są na zgłoszenie Urzędu (w godzinach 
jego urzędowania), a poza nimi przez: Komisariat Policji w Gorzycach, Komendę Powiatową Policji 
w Wodzisławiu Śląskim, Sołtysów, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śląskim 
oraz Straż Gminną.

§ 8. 1.  Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja wyłapanych zwierząt bezdomnych będzie realizowana 
w schronisku na podstawie warunków określonych w umowie, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia.

2. Zabiegom sterylizacji lub kastracji poddaje się zwierzęta po okresie 14 dni od dnia umieszczenia ich 
w schronisku.

§ 9. Działaniem zmierzającym do identyfikacji zwierząt domowych na terenie Gminy będzie akcja 
darmowego czipowania psów należących do mieszkańców Gminy.

§ 10. 1.  Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych następuje z wykorzystaniem systemu 
informacji o zwierzętach - http://www.schronisko.pk-raciborz.pl/psy-do-adopcji

2. W celu usprawnienia procesu adopcyjnego zwierząt przebywających w schronisku, podejmuje się 
następujące działania, obejmujące:

1) zamieszczanie na stronie internetowej aktualnych informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do 
adopcji wraz ze zdjęciami;

2) prowadzenie akcji reklamującej stronę w przeglądarkach internetowych oraz innych dostępnych miejscach.

Rozdział 3.
Finansowanie programu

§ 11. 1.  W roku 2020 na realizacją programu przewiduje się kwotę brutto 87 500 zł. (brutto) w tym:

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, 
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt - 50 000 zł. (brutto);

b) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 500,00 zł. (brutto);

c) usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt  - 21 000 zł. (brutto);

d) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1 000,00 zł. 
(brutto);

e) czipowanie psów - 10 500,00 zł. (brutto).

2. W miarę realizacji zadań i potrzeb w tym zakresie, przewiduje się możliwość zwiększenia środków na 
ten cel w trakcie roku budżetowego.

3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
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