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UCHWAŁA NR XX/ 117/ 2020 
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Staszowie oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy 
Szydłów, Rada Miejska w Szydłowie uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Szydłów w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania. 

Przewodnicząca Rady 

Katarzyna Skuza 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr X X / 1 1 7 / 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2020 roku 

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (jednolity tekst Dz.U z 2019 r. 
poz.122, poz. 1123), Rada Miejska w Szydłowie, wypełniając obowiązek zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, określa w drodze uchwały 
corocznie do dnia 31 marca, „Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy". 
Zakres niniejszego Programu jest zgodny z powołaną na wstępie ustawą. Koszty 
realizacji programu pokrywane są z budżetu gminy. 

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania właściwemu 
powiatowemu lekarzowi weterynarii, oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów 
łowieckich, działających na obszarze gminy Szydłów. Program ten realizowany jest 
w oparciu o obowiązujące przepisy zgodnie z którymi bezdomne psy mają zapewnione 
bezpieczne miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt a w razie potrzeby 
udzielana jest im fachowa pomoc weterynaryjna. 

Wobec powyższego, przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 



Załącznik 
do Uchwały Nr XX/11712020 
Rady Miejskiej w Szydłowie 
z dnia 31 marca 2020 r. 

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

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Szydłowie Uchwały 
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2020 roku", zwanego dalej 
Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
Oednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123) 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi 
przyczynami są: 
1) niekontrolowane rozmnażanie, 
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 
3) ucieczki zwierząt, 
4) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania 

bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji 

§ 1 . 
Celem gminnego programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: 
1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 
2. Zmniejszenie liczby trafiających do schronisk bezdomnych zwierząt. 
3. Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności. 

§2 . 
Realizacja programu obejmuje: 
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy. 
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. Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację 

oraz sposób wydatkowania. 

§3 . 
Realizacja zadań 

Zadania, o których mowa w § 2 pkt.1, 2, 3 i 4 są realizowane w ramach umowy 
zawartej z Panem Jarosławem Dudzik prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - Jarosław Dudzik z siedzibą 
w Cedzynie 129, 25-900 Kielce. Wykonawca, przekazuje odłowione z terenu gminy 
Szydłów bezdomne zwierzęta do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Strzelce", 
Strzelce 879, 28-220 Oleśnica. 



Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie informacji o bezdomnych, chorych lub 
rannych zwierzętach zarówno w godzinach pracy urzędu oraz po godzinach pracy 
urzędu i w dni wolne od pracy jest Pani Anna Suchorowska oraz Pani Marta 
Stachowicz - Hanczke - tel. kontaktowy 41-354-51-25 wew. 238 lub 607-045-247. 

§4 . 
Odławianie bezdomnych zwierząt. 
1. Odławianiem będą objęte zwierzęta bezdomne pozostawione bez opieki, 

w stosunku do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub 
zagrażające zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu ludzi. 

2. Odławianie zwierząt odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu przeznaczonego do odławiania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla 
życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. Transport 
bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

3. Ze względu na znikome zjawisko bezdomności kotów odławianiu podlegać będą 
w szczególności bezdomne psy. Odławianie kotów odbywać się będzie jedynie 
w przypadkach uzasadnianego zagrożenia ich zdrowia lub życia. 

4. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla 
zwierząt lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym 
zakresie, spełniającego wymagania określone w obowiązujących przepisach, na 
podstawie umowy. 

5. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone 
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Strzelce 879, 28-220 
Oleśnica, gdzie zostaną poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji. Odłowione 
bezdomne zwierzę może zostać oddane do adopcji po kwarantannie w schronisku 
dla bezdomnych zwierząt. 

§5 . 
Opieka w przypadku zdarzeń drogowych. 
Podmiotem zapewniającym całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szydłów jest 
Przychodnia Weterynaryjnej „ZOONA", Ciecierze 26, 26-020 Chmielnik, lek. wet. 
Mateusz Szczepski. 

§6 . 
Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim. 
1. W razie potrzeby Gmina umieści zwierzęta gospodarskie w gospodarstwie rolnym 

znajdującym się w miejscowości Gacki 50, 28-225 Szydłów. 
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie rolnym, Gmina 

podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§7 . 
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje: 
a) Burmistrz Miasta i 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, 
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- współpracę z mieszkańcami i organizacjami społecznymi, 
b) opiekę weterynaryjną nad kotami wolno żyjącymi prowadzi na zlecenie Gminy lek. 

wet. Mateusz Szczepski. 

§8 . 
Działania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt obejmują: 
1. Sterylizację lub kastrację zwierząt (psy, koty), których właściciel złoży 

oświadczenie o braku możliwości zapewnienia schronienia dla zwierząt 
pochodzących z kolejnych miotów wg. załącznika do programu. Na podstawie 
złożonego oświadczenia właściciel otrzymuje talon na wykonanie odpowiedniego 
zabiegu. Koszty sterylizacji lub kastracji pokrywane są w 100% przez gminę na 
podstawie faktury wystawionej przez zakład leczniczy z którym gmina ma zawarta 
umowę. W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, w/w zabiegi 
wykonywane będą do wyczerpania środków na dany rok. 

2. Usypianie ślepych miotów może być wykonywane wyłącznie przez lekarza 
weterynarii Mateusza Szczepskiego lub przez lekarza weterynarii w schronisku dla 
zwierząt bezdomnych, z którym schronisko posiada umowę. 

3. Uśpieniu będą podlegać tylko i wyłącznie ślepe mioty co do których nie ma 
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. Za ślepy miot uważa się zwierzęta 
w wieku do 5 dni od dnia narodzin. Zwierzę usypiane będzie traktowane do 
ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, oszczędzając mu trwogi i dodatkowych 
udręczeń. 

4. Koszty usypiania ślepych miotów w całości pokrywa gmina do wyczerpania 
środków budżetowych na dany rok. 

§9 . 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez: 
1. Schronisko w formie prowadzenia działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Urząd Miasta i Gminy Szydłów w formie promocji adopcji bezdomnych zwierząt 
m.in. umieszczenie zdjęć zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie 
internetowej gminy. 

3. Lekarza weterynarii, poprzez adopcję na rzecz osób gwarantujących zapewnienie 
należytej opieki dla adoptowanego zwierzęcia. 

§10. 
Finansowanie programu 
Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina. Wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na jego realizację wynosi 50.000,00 zł, z czego 
odpowiednio: 
1) wyłapywanie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku - 38.000,00 zł, 
2) usługi weterynaryjne (usypianie ślepych miotów, kastracja, sterylizacja, 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt oraz inne nieprzewidziane zdarzenia z udziałem zwierząt 
bezdomnych -10.000,00 zł, 

3) dokarmianie wolno żyjących kotów - 500,00 zł, 
4) zapewnienie miejsca odebranych zwierząt gospodarskich oraz ich utrzymanie 

w gospodarstwie rolnym - 1 500,00 
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Załącznik 
do „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2020 roku 

WZÓR 

Szydłów, dnia 

/imię i nazwisko/ 

/adres/ 

Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż jako właściciel psa / kota* nie mam możliwości zapewnienia 

schronienia zwierzętom pochodzącym z kolejnych miotów. W związku z powyższym 

wnioskuję o skierowanie na zabieg sterylizacji/ kastracji* dla mojego zwierzęcia. 

/podpis/ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w oświadczeniu dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Szydłów zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

/podpis/ 

* niepotrzebne skreślić 


