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Poz. 7124
UCHWAŁA NR XXI/192/20
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 638), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku, Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Częstochowie, Koła Łowieckiego „Uroczysko” w Herbach, Koła Łowieckiego „Knieja”
w Nowinach, Koła Łowieckiego „Ryś” w Kłobucku, Koła Łowieckiego „Prawidłowego Łowiectwa”
w Częstochowie, Koła Łowieckiego „Żbik” w Zabrzu, Koła Łowieckiego „Węglarz” przy KWK Mysłowice,
Koła Łowieckiego „Ryś” w Bielsku Białej
Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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Załącznik do uchwały Nr XXI/192/20
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 29 września 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wręczyca Wielka.
2) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wręczyca Wielka.
3) Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, zwanym w dalszej części
„Referat KOR” należy przez to rozumieć Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.
4) Upoważnionym pracowniku Referatu KOR, należy przez to rozumieć osobę wskazaną do realizacji
zadania, czuwającą całodobowo pod numerem telefonu 605 277 569.
5) Schronisku dla zwierząt, należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w Miedarach przy ulicy
1 Maja 76, prowadzone przez Mariusza Jurczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma
Usługowa Jurczyk Mariusz, ul. Strumień Wierczki 27, 42-400 Zawiercie, z którą Gmina zawarła umowę.
6) Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w miejscowości Truskolasy przy
ul. 1 Maja 13, gmina Wręczyca Wielka.
7) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy.
8) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy.
9) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy.
10) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 638).
Rozdział 2.
Cele i zadania programu
§ 2. 1. Celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wręczyca Wielka.
2. Zadania priorytetowe niniejszego Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
9) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
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Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wręczyca Wielka realizuje Schronisko dla
zwierząt położone w Miedarach ul. 1 Maja 78, 42-676 Miedary prowadzone przez Mariusza Jurczyka
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Usługowa Jurczyk Mariusz, ul. Strumień
Wierczki 27, 42-400 Zawiercie.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Gmina zapewni opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez:
1) ustalenie miejsc i podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
2) zapewnienie dokarmiania w okresie jesienno-zimowym (od września do końca marca) poprzez zakup
i wydawanie karmy społecznym opiekunom w ilości 1 kg miesięcznie na jednego kota.
2. Pisemna informacja o miejscu wydawania karmy zostanie przekazana społecznym opiekunom wolno
żyjących kotów.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianiu podlegają bezdomne zwierzęta domowe i gospodarskie przebywające na terenie gminy
Wręczyca Wielka. Odłowieniem zwierząt z terenu gminy Wręczyca Wielka zajmuje się, na podstawie zawartej
umowy z Mariuszem Jurczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Usługowa Jurczyk
Mariusz, ul. Strumień Wierczki 27, 42-400 Zawiercie.
2. Przypadki bezdomnych zwierząt można zgłaszać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Gminy
pod nr telefonu 34 377 84 21, a poza tymi godzinami pod numerem telefonu 605 277 569.
3. Odłowione zwierzęta bezdomne domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, o którym mowa w § 3.
4. Odłowione zwierzęta bezdomne gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa
rolnego, o którym mowa w § 9 ust. 1.
§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
1. Gmina zapewnia sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku na zasadach
ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczeniach ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się
właściciela lub opiekuna,
2) zwierzęta, u których występują przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych realizowane jest przez Schronisko dla
zwierząt, o którym mowa w § 3 poprzez prowadzenie galerii tych zwierząt na stronie internetowej Schroniska
dla zwierząt, przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt do adopcji, organizację
imprez promujących adopcję zwierząt oraz współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie znajdywania
nowych opiekunów.
2. W przypadku zwierząt gospodarskich poszukiwanie właściciela bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego
odbywa się poprzez zamieszczanie ogłoszenia wraz ze zdjęciem zwierzęcia na stronie internetowej Gminy.
3. Przez Referat KOR poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt ze Schroniska dla zwierząt oraz
podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania właścicieli, m. in. umieszczenie ogłoszeń o adopcji
zwierząt na stronie internetowej, współdziałanie z sołtysami z terenu gminy Wręczyca Wielka poprzez
wywieszanie przez nich na tablicach sołeckich stosownych informacji przekazywanych przez Gminę.
§ 8. Usypianie ślepych miotów
Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku dla zwierząt lub lecznicy dla zwierząt przez
lekarza weterynarii - na podstawie podpisanych umów. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–4–

Poz. 7124

telefonicznie w godzinach pracy Gminy pod nr tel. 34 377 84 21, a poza tymi godzinami pod numerem
telefonu tel. 605 277 569.
§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Gmina zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w miejscowości
Truskolasy ul. 1 Maja nr 13.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym Gmina podejmie
starania w zakresie znalezienia właściciela dla tych zwierząt.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizują
1. Schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii.
2. Gmina poprzez zawarcie umowy z współwłaścicielami spółki prowadzącymi działalność gospodarczą
pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Przychodnia Weterynaryjna „COSTA” S.C. Arkadiusz
Mazik, Robert Skoczylas, ul. Topolowa 11, 42-100 Kłobuck obejmującej:
1) niezwłoczne przybycie na miejsce zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt i podjęcie czynności
weterynaryjnych adekwatnych do stanu zdrowia zwierzęcia,
2) całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna, w tym dokarmianie, obejmująca diagnostykę i leczenie
w czasie nie dłuższym niż będzie potrzebny do uzyskania kondycji zdrowotnej zwierzęcia pozwalającej na
umieszczenie go w Schronisku dla zwierząt.
Rozdział 4.
Edukacja mieszkańców
§ 11. 1. W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących
zadań:
1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia,
posiadania zwierzęcia.
2. Narzędziem edukacyjnym będą broszury, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania
ich bezdomności. Kampania będzie miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt
wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych
postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Rozdział 5.
Finansowanie programu
§ 12. 1. Na realizację zadań opisanych w Programie, zapewnione są środki finansowe w wysokości
86 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) w tym:
1) 45 000,00 zł na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) 1 500,00 zł na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) 25 000,00 zł na odławianie bezdomnych zwierząt,
4) 3 000,00 zł obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) 2 500,00 zł na poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) 3 000,00 zł na usypianie ślepych miotów,
7) 5 000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
8) 1 000,00 zł na edukacje mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

