
UCHWAŁA NR VI/43/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na rok 2019”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 oraz z 2018 r. poz.650, 663, 2245) Rada Miejska 
w Wiślicy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 
2019” stanowiący załącznik uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/273/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018”.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Jacek Gocyk
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr VI/43/2019 

Rady Miejskiej w Wiślicy       

z dnia 28 lutego 2019 roku. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019. 

 

  I Cele programu. 

                                                                                                                             

§ 1. 

     Określa się następujące cele programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz          

zapobiegania bezdomności zwierząt: 

1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Wiślica 

2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Wiślica 

 

II Sposób realizacji celów programu. 

§ 2. 

1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Wiślica 

realizuje się przez: 

1) Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz Gabrieli Zapolskiej 

7, 25-435 Kielce, NIP 657-278-16-68, prowadzący schronisko dla 

bezdomnych zwierząt zapewnienia im: 

  a) podstawową opiekę, 

  b) opiekę weterynaryjną, 

  c) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji,  

  d) usypianie ślepych miotów   
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§ 3 

                 1. Odławianie bezdomnych zwierząt, po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia z informacją 

dotyczącą, co najmniej miejsca przebywania zwierzęcia będzie odbywać się przez firmę 

Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. Gabrieli Zapolskiej 7, 25-435 

Kielce, NIP 657-278-16-68 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie 

zadawał im cierpienia. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, a usługa odławiania następuje 

każdorazowo po ustnym lub telefonicznym zgłoszeniu informacji o miejscu przebywania 

zwierzęcia do pracownika Urzędu Gminy Wiślica. Całodobowy nr telefonu do zgłoszeń: 

Konrad Piwowarczyk – 503055204. 

§ 4. 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

1) Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na trenie 

Miasta i Gminy Wiślica. 

2) Dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich 

skupiska przez pracowników referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wiślica. 

3) Sterylizacja / kastracja wolno żyjących kotów będzie się odbywać na 

podstawie stosownej Umowy z Przychodnią Weterynaryjną RED-VET 

Zbigniew Czerwonka, ul. Staszica 4, 28-100 Busko Zdrój. 

§ 5. 

1. W przypadku odebrania zwierzęcia gospodarczego dotychczasowemu właścicielowi w 

porozumieniu z sołtysami, zainteresowanymi mieszkańcami lub organizacjami 

społecznymi działającymi na terenie Gminy Wiślica, których statutowym celem jest 

ochrona zwierząt, zwierzę to zostanie przekazane do gospodarstwa Pana Andrzeja 

Siemieńca zam. Kobylniki 41 w celu zapewnieniami odpowiedniej opieki. 
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2. Gospodarstwo współpracujące z Gminą Wiślica w zakresie opieki nad zwierzętami 

:Siemieniec Andrzej Kobylniki 41, 28-160 Wiślica, na podstawie oświadczenia Pana 

Andrzeja Siemieńca. 

§ 6 

1. Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje się na podstawie 

stosownej umowy  z Przychodnia Weterynaryjna RED-VET Zbigniew Czerwonka, 

ul. Staszica 4, 28-100 Busko Zdrój.  

2. Usługa weterynaryjna wykonana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem 

zwierząt będzie obejmowała w zależności od potrzeby: 

1) Dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie. 

2) Udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie. 

3) Podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia. 

4) Przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego. 

5) Okresowym przetrzymywaniu zwierząt leczonych. 

6) Poddaniu zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków 

farmakologicznych. 

7) Zabezpieczeniu i przekazaniu do unieszkodliwiania zwłok zwierzęcia. 

 

3. Opieka nad zwierzęciem poszkodowanym podczas zdarzenia drogowego następuje 

po każdorazowym zgłoszeniu ustnym lub telefonicznym o miejscu zdarzenia do 

Urzędu Miasta i Gminy Wiślica i realizowane będzie przez wyznaczonego 

pracownika. 

§ 7 

1.Poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmuje się Gmina Wiślica  

§8 

1. Usypianie ślepych miotów będzie wykonywane przez  Przychodnię Weterynaryjną 

RED-VET Zbigniew Czerwonka, ul. Staszica 4, 28-100 Busko-Zdrój na podstawie 

zawartych umów. 
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III Finansowanie działań 

§ 9 

1. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Wiślica. 

2. Na realizację programu zabezpiecza się następujące środki finansowe 

1) odławianie, przekazywanie psów do schroniska oraz koszty ich utrzymania –        

8000,00 zł, 

2) opieka nad kotami wolno żyjącymi – 500,00 zł, 

3) opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń 

drogowych – 7500,00 zł 

4)  zabiegi weterynaryjne, sterylizacja, kastracja,  usypianie ślepych miotów -   

2000,00 zł 
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UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VI/43/2019
Rady Miasta i Gminy Wiślica
z dnia 28.02.2019 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2019.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)
zmieniony został art. 11 a, który zobowiązuje Radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do
dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego
z art. 11 ust. l ww. ustawy.
Do l stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Miasta i
Gminy Wiślica mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. Zgodnie z
uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do
ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce
nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez
żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiślica w 2019 roku, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich.

Wyżej wymienione podmioty zaopiniowały pozytywnie przedmiotowy program.
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