
UCHWAŁA  Nr XXI/158/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2017” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 

ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

terenie Gminy Gnojno na rok 2017” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

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

Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr XXI/158/17 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 28 marca 2017 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GNOJNO NA ROK 2017 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Gnojno uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2017”, 

zwanego dalej Programem, jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

§ 2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów oraz zadań realizowanych w 2017 roku w ramach 

Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. 

Rozdział 2. 

CEL PROGRAMU 

§ 3. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt poprzez: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie Gminy Gnojno; 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych; 

3) dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych; 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla odłowionych zwierząt; 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych. 

Rozdział 3. 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. Wykonawcami Programu są: 

1) Gmina Gnojno; 

2) Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz, ul. Berberysowa 34, 25-224 Kielce, prowadzący 

schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach, ul. Przemysłowa 89; 

3) Przychodnia Weterynaryjna „ZOONA” Mateusz Szczepski, Ciecierze 26, 26-020 Chmielnik; 

4) Gospodarstwo rolne Pana Ryszarda Kuśnierza, zam. Gnojno 58, 28-114 Gnojno. 

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki odbywa się w następujący sposób: 

1) odłowione na terenie gminy bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 

Nowinach, ul. Przemysłowa 89, prowadzonym przez Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz 

ul. Berberysowa 34, 25-224 Kielce, z którym Gmina Gnojno ma podpisaną umowę; 

2) odłowionym zwierzętom zapewniona zostanie w razie potrzeby opieka weterynaryjna na podstawie zawartej 

umowy. 

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

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (żywicielom) kotów wolno żyjących; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, poszukiwanie nowych właścicieli przez 

przedstawiciela urzędu gminy; 
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3) dokonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących przez lekarza weterynarii, z którym 

gmina zawarła umowę na wykonywanie usług w tym zakresie. 

§ 7.1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy będzie wykonywane na podstawie zgłoszeń z terenu 

gminy. 

2. Odłowione zwierzęta będą przewożone do schroniska, a w przypadku zwierząt rannych lub chorych do 

zakładu leczniczego. 

§ 8. Zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku będzie wykonywał lekarz weterynarii na 

zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez: 

1) schronisko - poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 

adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, którzy zapewnią im należyte warunki bytowania; 

2) gminę - poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i stronie internetowej  oraz 

współpracę z jednostkami oświatowymi Gminy Gnojno. 

§ 10.1. Usypianie ślepych miotów może być dokonywane przez lekarza weterynarii, z którym gmina lub 

jednostka prowadząca schronisko ma zawartą umowę. 

2. Zwłoki uśpionych zwierząt będą zabierane przez odpowiednie służby na zlecenie. 

§ 11. Bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta czasowo odebrane właścicielowi na podstawie decyzji 

Wójta Gminy Gnojno zostaną umieszczone w gospodarstwie rolnym Pana Ryszarda Kuśnierza, zam. Gnojno 58, na 

podstawie zawartej umowy. 

§ 12. Zwierzęta poszkodowane w przypadkach zdarzeń drogowych będą leczone przez lekarza weterynarii na 

podstawie zawartej umowy. 

Rozdział 4. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 13. Wójt Gminy Gnojno w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

gminy (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz organizacjami pozarządowymi działania edukacyjne, 

m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 5. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

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

Gnojno w kwocie 8.400 zł. 

§ 15. Wydawanie środków finansowych na realizację Programu będzie odbywało się w sposób celowy 

z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi 

związane z realizacją Programu. 
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UZASADNIENIE 

Obowiązek corocznego opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt” wynika z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenie populacji 

porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukację w zakresie humanitarnego 

traktowania zwierząt. 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu został przekazany do zaopiniowania 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii i zarządcom trzech obwodów łowieckich. Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Busku-Zdroju pismem z dnia 17 lutego 2017 r. (znak: PIW.40.O.U5.1.2017) zaopiniował przedstawiony projekt 

jako zgodny z zapisami wyżej wymienionej ustawy. Dzierżawcy obwodów łowieckich nie wydali opinii w terminie 

21 dni od dnia otrzymania projektu programu, co uznaje się za akceptację przesłanego programu, zgodnie z art. 11a 

ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.). 

Podjęcie uchwały w proponowanym kształcie pozwoli na realizację obowiązujących zadań gminy, 

wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. 
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