
 

 

UCHWAŁA NR 131/XIV/2020 

RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Włodowice 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 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) 

Rada Gminy Włodowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Włodowice w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

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

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Ibek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1740



Załącznik do uchwały Nr 131/XIV/2020 

Rady Gminy Włodowice 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Włodowice w 2020 roku 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, należy przez to rozumieć Referat 

Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu  Gminy Włodowice; 

2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włodowice w 2020 roku. 

§ 2. Na realizację programu przeznacza się kwotę 50 000,00 złotych. 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włodowice oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Włodowice; 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

7) edukacja mieszkańców Gminy Włodowice w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 3. 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych 

zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów. Gmina Włodowice realizuje obligatoryjną sterylizację lub 

kastrację bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Firmę Handlowo–Usługową 
Mariusz Jurczyk Zawiercie ul. Strumień Wierczki 27, która jest właścicielem Schroniska dla zwierząt – 42-676 

Miedary ul. 1-go Maja 76. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza 

weterynarii, z którym schronisko posiada zawartą umowę tj. Przychodnia Weterynaryjna Piotr Hoin, Marek 

Gajda Zbrosławice ul. Wolności 121d. 

Rozdział 4. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Włodowice realizuje się poprzez: 

1) wyłapywanie, przeniesienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku realizowane będzie  

w oparciu o umowę zawartą z wyspecjalizowanym i uprawnionym przedsiębiorcą – z Firmą Handlowo 

Usługową Jurczyk Mariusz Zawiercie ul. Strumień Wierczki 27, który jest właścicielem Schroniska dla 
zwierząt - Miedary ul. 1-go Maja 76. 
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2) bezdomne zwierzęta umieszczone w schronisku będą elektronicznie znakowane w systemie SAFE 

ANIMALS oraz poddawane zabiegowi sterylizacji lub kastracji. 

3) wskazanie, że gospodarstwem rolnym, w którym zapewnione są miejsca dla zwierząt gospodarskich jest 
gospodarstwo położone – w Rzędkowicach ul. Wiejska 7. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje się poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 
zarejestrowani są w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz wydawanie 

skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt, 

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Włodowice realizuje 
podmiot wyłoniony do świadczenia usług w zakresie wyłapywania i dostarczania bezdomnych zwierząt do 

schroniska oraz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Każdorazowe przekazanie zwierzęcia do adopcji wymaga przedłożenia Gminie karty informacyjnej 
z podaniem danych osobowych nowego właściciela. 

Podstawowym źródłem informacji do poszukiwania właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu  

gminy Włodowice jest strona internetowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miedarach  
– adres - miedaryschronisko@gmail.com 

Na tej stronie internetowej będą umieszczane na bieżąco między innymi: wyraźna fotografia zwierzęcia 

oraz miejsce i data jego odłowienia. 

§ 8. Całoroczne i stałe odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Włodowice realizuje podmiot 
wyłoniony do świadczenia usług w zakresie wyłapywania i dostarczania bezdomnych zwierząt do schroniska. 

§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje zakład leczniczy, z którym podmiot wyłoniony do odławiania bezdomnych zwierząt  
ma zawartą umowę na świadczenie usług- Przychodnia Weterynaryjna S.C. Zawiercie ul. Senatorska 34. 

2. Dzikie zwierzęta biorące udział w zdarzeniach drogowych wymagające leczenie zostaną przewiezione do 

Leśnego Pogotowia w Mikołowie. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 
21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) realizuje się poprzez: 

1) zawieranie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt przez podmiot dokonujący odławiania zwierząt  

tj. - Przychodnia Wterynaryjna S.C. Zawiercie ul. Senatorska 34, oraz Przychodnia Weterynaryjna Piotr 
Hoin, Marek Gajda Zbrosławice  ul. Wolności 121d. 

2) finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt w szczególności psów i kotów, których właściciele 

zamieszkują na terenie gminy Włodowice na poniższych zasadach: 

3) finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, bezdomnych i wolno żyjących na poniższych zasadach: 

Zabiegi będą wykonywane zgodnie z procedurą postępowania w takich przypadkach oraz 

obowiązującymi przepisami prawa przez lekarza weterynarii, z którym przedsiębiorca ma podpisaną 

umowę. 

Rozdział 5. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 11. 1. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy 
mieszkańców gminy w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo 

koty. 

2. Do podstawowych działań, które będzie wykonywać gmina w zakresie realizacji postanowień 
ust. 1 należą: 

1) wspieranie druku w lokalnej prasie, artykułów poświęconych prawom zwierząt, obowiązkom ich 

właścicieli oraz propagujących odpowiedzialne posiadanie zwierząt; 

2) promowanie w formie artykułów prasowych działań na rzecz zwierząt. 
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§ 12. 1. Poza działaniami określonymi w § 11 wprowadza się edukację dzieci i młodzieży uczęszczającej 

do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę. 

2. Jako podstawowe formy edukacji, o której mowa w ust. 1 przewiduje się: 

1) organizowanie konkursów plastycznych i konkursów wiedzy poświęconych wzajemnemu współżyciu 

człowieka i zwierząt; 

2) organizowanie lekcji i spotkań edukacyjnych z osobami hodującymi psy i koty; 

3) organizowanie wyjazdów do schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

4) aktywowanie wolontariatu na rzecz prowadzenia opieki nad bezdomnymi psami lub kotami; 

5) nawiązanie współpracy przez gminne placówki oświatowe z organizacjami, których statutowa działalność 

związana jest z opieką nad zwierzętami oraz popularyzacją utrzymywania i hodowli psów i kotów. 

Rozdział 6. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Włodowice. 

§ 14. 1. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie: 

- zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.) 

- 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). 

2. Środki finansowe określone w § 2 przeznacza się na realizację poniższych działań: 

1) 46 000,00 zł - odławianie i transport odłowionych bezdomnych zwierząt z terenu gminy Włodowice do 

schroniska, zapewnienie miejsca w schronisku oraz znakowanie, sterylizacja lub kastracja zwierząt 

w schronisku. 

2) 1 000,00 zł - sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie, 

3) 1 000,00 zł - finansowanie usług usypiania ślepych miotów zwierząt, 

4) 1 000,00 zł - zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, 

5) 1 000,00 zł - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt. 
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