
UCHWAŁA NR XXXIV/ 207/ 2017
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, z 2016 r. poz. 1605, poz. 1948) 
Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Szydłów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

2.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Janusz Juszczak

Id: WPUEH-VTSQB-YSXJL-GRXKO-JUJYY. Podpisany Strona 1



Załącznik  
do Uchwały Nr XXXIV/ 207/ 2017  

Rady Gminy Szydłów 
z dnia 28 marca 2017 r. 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2017 roku. 
  

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Szydłowie uchwały 
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2017 roku” zwanego dalej 
Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, 
w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 
gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, 
ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju. 
 

§ 1. 
 
Realizacja Programu obejmuje: 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt. 
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
3. Prowadzeniu działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla  

zwierząt. 
4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt. 
5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 
7. Usypianie ślepych miotów wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 
9. Edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na 

właścicielach zwierząt domowych. 
10. Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego 

realizację oraz sposób wydatkowania. 
 

§ 2. 
 
Realizacja zadań: 

1. Zadania, o których mowa w §1 pkt.1,2, 3 i 4 są realizowane w ramach umowy  
zawartej z P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce. Wykonawca,  
przekazuje odłowione z terenu gminy Szydłów bezdomne zwierzęta do 
schroniska  dla bezdomnych zwierząt „Strzelce”, Strzelce 879, 28-220 
Oleśnica. Schronisko to posiada decyzję nr 8/2014 z dnia 5 lutego 2014 
wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie zezwalającą na 
prowadzenie schroniska dla zwierząt. Placówka ta spełnia normy zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 
schroniska dla zwierząt. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie informacji 
o bezdomnych, chorych lub rannych zwierzętach zarówno w godzinach pracy 
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urzędu oraz po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od pracy jest Pani Anna 
Suchorowska - tel. kontaktowy 607-045-247. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie 
realizuje:  
a) Wójt Gminy Szydłów poprzez: 
- ustalenie miejsc przebywania kotów wolno żyjących, 
- zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 
żyjących, 
 - w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, szczególnie w okresie  
 zimowym, 
 - podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, 
 - współpracę z mieszkańcami i organizacjami społecznymi. 
b) Opiekę weterynaryjną nad kotami wolno żyjącymi prowadzi lekarz 

weterynarii na zlecenie Gminy. 
3. Realizacja zadań, o których mowa w § 1 pkt 6 oraz 7 jest powierzona 

Przychodni Weterynaryjnej „ZOONA”, Ciecierze 26, 26-020 Chmielnik. Usługi 
weterynaryjne są  powierzone lekarzowi weterynarii Panu Mateuszowi 
Szczepskiemu. 

4. Realizacja zadania o którym mowa w § 1 pkt.8 następuje w drodze zawartego  
porozumienia z gospodarstwem rolnym Pana Zygmunta Woźniaka zam. Potok 
148,  28-225 Szydłów. 

 
§ 3. 

 
1. Na terenie Gminy Szydłów wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 

a) stałe na interwencje, 
b) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne 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, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu  
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do tego celu, który nie stwarza  
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

4. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, 
na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu oraz za pośrednictwem 
sołtysów. 

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkiem transportu  
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

 
§ 4. 

 
Zabiegi sterylizacji, kastracji bezdomnych psów i kotów żyjących na wolności 
wykonywane będą na następujących zasadach: 
Zwierzęta bezdomne będą poddawane sterylizacji i kastracji tylko w schronisku dla 
zwierząt. Usypianie ślepych miotów zwierząt, jest zgodnie z art.11a ust.2 pkt.6 
ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Uśpieniu mogą podlegać 
wyłącznie tzw. ślepe mioty, wyłącznie przez lekarza weterynarii. Fakt i przyczynę 
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uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji przez gminę. Zwierzę usypiane 
musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie. 
 

§ 5. 
 

Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina. 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację wynosi 
40.000,00 zł, z czego odpowiednio: 

a) 35.000,00 zł - na wyłapywanie i umieszczenie bezdomnych zwierząt 
w schronisku, 

b) 5.000,00 zł - na realizację całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami  
 bezdomnymi w przypadku zdarzeń drogowych, kastrację, sterylizację, usypianie  
ślepych miotów oraz zakup pokarmu dla bezdomnych zwierząt. 

Id: WPUEH-VTSQB-YSXJL-GRXKO-JUJYY. Podpisany Strona 3




