
UCHWAŁA NR XXV/183/2017
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 29 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2017 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 856) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/177/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2017 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2017 roku w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Bejsce 

Jarosław Parada
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Uzasadnienie
Art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 października 1997 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 856) zobowiązuje Radę 
Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 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. 1 ww. ustawy. W związku z powyższym przygotowany został 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce 
w roku 2017, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań 
jak: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami; 3) 
odławianie bezdomnych zwierząt; 4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 5) poszukiwanie właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; W programie wskazano również koordynatora oraz 
wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację. 
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Załącznik do Uchwały nr XXV/183/2017
Rady Gminy Bejsce z dnia 29 maja 2017 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BEJSCE W ROKU 2017.

§ 1.

Cele Programu. 

1. Program  ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych  zwierząt  przebywających w administracyj-
nych granicach gminy Bejsce jak również do zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.

2. Celami Programu są:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21  
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz. 856, z późn. zm.),

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2.

Zadania w ramach programu.

W ramach programu Gmina Bejsce realizuje następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie  miejsca  dla  bezdomnych  zwierząt  gospodarskich  we  wskazanym  gospodarstwie 

rolnym;

8) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  

z udziałem zwierząt.

§ 3.

Wykonawcy programu.

Realizację zadań w ramach programu prowadzą:

1) Gmina Bejsce, zwana w dalszej części Gminą:
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a) Urząd  Gminy  w  Bejscach  w  zakresie  koordynatora  zadań  realizowanych  w  ramach 
Programu poprzez Referat Budownictwa, Inwestycji  , Drogownictwa i Rolnictwa Urzędu 
Gminy w Bejscach;

2) GABINET  WETERYNARYJNY  Maria  Czech,  ul.  Ppor.  Sokoła  58/1,  28-530  Skalbmierz, 
w zakresie  odławiania,  transportu  oraz  utrzymania  i  sprawowania  opieki  nad  bezdomnymi  
zwierzętami w schronisku dla zwierząt. 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt przez współpracę z organami wymienionymi  w pkt 1 niniejszego paragrafu,  w zakresie 
zadań wymienionych w § 2 pkt 2 i 5 niniejszego Programu;

4) Lekarz weterynarii- Paweł Wojas, Odonów 67, 28-500 Kazimierza Wielka w zakresie całodobowej  
opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt . 

5) Jednostki  wymienione  w  pkt  1  i  2  niniejszego  paragrafu  współpracują  w  swym  zakresie  z 

Powiatowym  Inspektoratem  Weterynaryjnym  w Kazimierzy  Wielkiej  oraz  Świętokrzyską  Izbą 

Lekarsko – Weterynaryjną.

§ 4.

Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

1. Zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom  miejsca w schronisku dla  zwierząt  realizowane  jest  poprzez  

umieszczanie  bezdomnych  zwierząt  domowych  w  schroniskach  prowadzonych  przez  właściwe 

podmioty,  organizacje  społeczne  lub  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  podstawie  umów 

podpisanych przez Gminę z tymi jednostkami.

2. W 2017 roku usługi  w zakresie  odławiania,  transportu  oraz  utrzymania  i  sprawowania  opieki  nad 

bezdomnymi zwierzętami świadczyć będzie  GABINET WETERYNARYJNY Maria Czech, ul. Ppor. 

Sokoła  58/1,  28-530  Skalbmierz,  który  posiada  stosowne  zezwolenia  i  prowadzi  schronisko  dla 

bezdomnych zwierząt pod tym samym adresem .  

§ 5.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy 

Bejsce  realizuje  się  przy  współpracy  Gminy  z  organizacjami  społecznymi,  których  statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 
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1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących;

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.

§ 6.

Odławianie bezdomnych zwierząt.

1. Odławianiu  podlegają  zwierzęta  domowe  i  gospodarskie,  które 

uciekły,  zabłąkały  się  lub  zostały  porzucone  przez  człowieka,  a  nie  istnieje  możliwość  ustalenia 

właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności chore lub 

zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

2. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt, 

a także nie będzie zadawał im cierpienia.

3. Transport  bezdomnych  zwierząt  będzie  odbywał  się  środkiem  transportu  przystosowanym  do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 7.

Sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku.

1.  Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt zgodnie na  

zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się 

właściciela  lub  opiekuna  oraz  przeznaczone  do  adopcji  w  terminie  określonym  w  ogłoszeniu  o 

poszukiwaniu nowych właścicieli,

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia  

lub wiek.

§ 8.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
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1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Gminy, w tym na stronach internetowych;

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 9.

Usypianie ślepych miotów.

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii, w schronisku dla zwierząt  

bezdomnych  lub  w  lecznicy  dla  zwierząt  (wymagany  jest  humanitarny  stosunek  pracownika  do 

czworonoga).

2. Zwierzę  usypiane  musi  być  traktowane-  do  ostatniej  chwili  życia-  łagodnie  i  przyjaźnie,  należy 

zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez 

lekarza  weterynarii  w  sposób  humanitarny  i  jedyny  dopuszczający  przez  Towarzystwo  Opieki  nad 

Zwierzętami w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie).

§ 10.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym.

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich  

następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa. 

2. Umowy  te  zawierane  są  każdorazowo w indywidualnych  przypadkach  z  osobami,  które  wcześniej 

wyraziły gotowość ich przyjęcia.

3. Jednocześnie  z  umieszczeniem  zwierząt  w  gospodarstwie  Gmina  podejmie  starania  w  zakresie 

znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

4. Gmina Bejsce posiada porozumienie w zakresie współpracy w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  

gospodarskich  z  właścicielem  gospodarstwa  rolnego  Uściszowice  1,  28-512  Bejsce-  Panem 

Sławomirem Kocińskim.

§ 11.
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Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt.

Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadkach  zdarzeń  drogowych  z  udziałem 

zwierząt realizowane jest na poprzez umowę z uprawnionym lekarzem weterynarii świadczącym swe usługi 

całodobowo. 

W 2017 roku Gmina Bejsce ma podpisaną umowę w tym zakresie z lekarzem weterynarii- Panem 

Pawłem Wojasem, Odonów 67, 28-500 Kazimierza Wielka.

§ 12.

Finansowanie Programu.

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina.

2. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Bejsce na rok 2017 

w wysokości 8 000,00 zł. 

3. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych w następujący sposób: 

1)  na  realizację  zadań:  odławiania  bezdomnych  zwierząt,  umieszczania  i  zapewnienia  im  opieki 

w schronisku dla zwierząt,  obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schroniskach, - nie więcej niż 

4 000,00 zł ;

2) na realizację zakupu karmy dla kotów wolno żyjących - nie więcej niż 500,00 zł;

3)  na  realizację  zadania  w  zakresie  zapewnienia  miejsca  i  opieki  dla  zwierząt  bezdomnych  

umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym - nie więcej niż 500,00 zł; 

4)  na  realizację  zadania  zapewnienia  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadku  zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt według przedstawionych faktur - nie więcej niż 3 000,00 zł.
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