
UCHWAŁA NR XXXIX/192/17
RADY GMINY PACANÓW

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2017r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. 2016 poz. 1579 z późn. zm.) i art.11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2016r. poz. 1605 z późn. zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  
zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2017r.”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  §2.Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Pacanów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Nowicki
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      Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/192/ 17 

      Rady Gminy Pacanów  

      z dnia 28 marca 2017r.    

                    

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności    

zwierząt na terenie  Gminy Pacanów  na rok 2017. 

 

§1.  

Ilekroć w uchwale  jest mowa o: 

1) Zwierzętach bezdomnych należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie   

które uciekły, zabłąkały się  lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod którą trwale dotąd pozostawały. 

2) Zwierzętach domowych należy rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz  

z człowiekiem w jego domu lub pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka  

w  charakterze jego towarzysza.  

3) Schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć: schronisko dla bezdomnych zwierząt 

w Nowinach ul. Przemysłowa 89 prowadzone przez Gabinet Weterynaryjny MEDWET 

Marcin  Komorowicz  ul. Berberysowa 34, 25-225 Kielce 

4) Kotach wolno  żyjących należy rozumieć przez to koty urodzone lub żyjące na wolności 

(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim). 

5) Programie - należy  przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Pacanów w 2017 r.  

    

§ 2. 

Celem Programu jest: 

1) Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

2) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Pacanów. 

 

§ 3. 

Cele programu realizowane są poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

5) usypianie ślepych miotów, 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych 

    zwierząt    gospodarskich, 
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8) zapewnienie całodobowej  opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

    z udziałem zwierząt.  

 

§ 4. 

Wykonawcami programu są: 

1) Wójt Gminy Pacanów za pośrednictwem Urzędu Gminy Pacanów. 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89 prowadzone przez 

Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin  Komorowicz  ul. Berberysowa 34,  

25-225 Kielce 

3) Gabinet Weterynaryjny mieszczący się w Ratajach Słupskich 156, 28-133 Pacanów, 

4) Gospodarstwo rolne: Kółko - Żabieckie 21, 28-133 Pacanów. 

 

§ 5. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pacanów  realizują:   

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89 prowadzone przez 

Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin  Komorowicz  ul. Berberysowa 34,  

25-225 Kielce 

2) Wójt Gminy Pacanów  - poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego 

miejsca     dla zwierząt gospodarskich, tj. w gospodarstwie rolnym w miejscowości Kółko-

Żabieckie 21,  28-133 Pacanów.  

§ 6. 

Opieka  nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,  będzie realizowana  przez:   

1) Zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania. 

2) Zapewnienie   w miarę możliwości schronienia, szczególnie w okresie zimowym. 

 

§ 7.  

Na terenie Gminy Pacanów wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt na: 

1) Interwencję  tj. zgłoszenie mieszkańców, policji i innych służb porządkowych.  

2) Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacanów  i dowóz ich do schroniska 

dla zwierząt - Gabinet Weterynaryjny MEDWET  Marcin Komorowicz  ul. Berberysowa 

34, 25-224 Kielce.  

3) Odławianiem będą objęte zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których  

nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
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dotychczas pozostawały, w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu  

i bezpieczeństwu ludzi. 

4) Odławianie zwierząt bezdomnych, a następnie ich transport prowadzone będzie  

przy użyciu sprzętu specjalistycznego, w sposób wykluczający zbędne cierpienie  

i  zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt. 

§ 8. 

Ograniczenie populacji  bezdomnych zwierząt  realizowane będzie poprzez: 

1) Sterylizację  albo kastrację  zwierząt  w schroniskach  na zasadach ustalonych z jednostką  

prowadzącą schronisko. 

2) Przeprowadzenie zabiegów sterylizacji albo kastracji  zwierząt bezdomnych mogą być  

wykonane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3) Gmina Pacanów będzie prowadziła akcję zachęcającą właścicieli psów i kotów  

do  wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji.  

4) Właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii,  

z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia 

zabiegu oraz wypełnia oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Programu 

zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pacanów.  

Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże podpisane oświadczenie  

do Urzędu Gminy w Pacanowie. 

5) Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztu zabiegu po jego 

wykonaniu, 

6) Na warunkach określonych w umowie z lekarzem, Gmina pokryje pozostałe 50% kosztów 

zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego 

dołączone będzie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4. 

7) Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tylko tym właścicielom psów, którzy 

dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie. 

8) Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów do 1 sztuki zwierząt rocznie. 

 

§ 9. 

Usypianie ślepych miotów może być realizowane poprzez: 

1) usypianie ślepych miotów  może być wykonywane przez lekarza weterynarii w schronisku 

dla zwierząt lub lecznicy dla zwierząt.  

2) zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii. 

3) fakt  uśpienia ślepych zwierząt należy odnotować w ewidencji prowadzonej przez Gminę.       

Id: 81E4A52B-38BF-49CB-97A0-0F2B8B5860D9. Podpisany Strona 3



                         

§ 10. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt  realizują : 

1) schronisko - poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym  

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2) wójt gminy - poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenia działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Pacanów www.ug.pacanow.pl. 

3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli. 

 

§ 11. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych                 

zwierząt gospodarskich.  

1) W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych  zwierząt gospodarskich Gmina posiada   

zgodę właściciela gospodarstwa  P. Urszuli Tutak  zam. Kółko – Żabieckie 21,  

gm. Pacanów o gotowości sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

gospodarskimi. 

2) Z chwilą umieszczenia zwierząt w w/w gospodarstwie Urząd Gminy Pacanów podejmie 

starania w kierunku znalezienia nowego właściciela dla zwierząt. 

 

§ 12. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt realizowane będzie przez Gabinet Weterynaryjny mieszczący się Rataje 

Słupskie 156,  28-133 Pacanów lek. wet. Zbigniew Adlis.   

 

§ 13. 

Finansowanie programu. 

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

2) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostały zabezpieczone  

w budżecie Gminy Pacanów  na rok 2017  w kwocie  19 300 zł brutto (słownie: 

dziewiętnaście tysięcy 300 złotych brutto) 

3) Wydatkowanie środków nastąpi poprzez zawieranie umów z wykonawcami zadań 

przewidzianych w programie. 
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4) Zaplanowane środki przeznacza się na: 

 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku 

 Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 

 Usługi weterynaryjne 

 Zakup karmy i pozostałych materiałów (m.in. obroże, łańcuch) 

 Pozostałe koszty związane z bezdomnymi zwierzętami (m.in. szczepienie, 

sterylizacja/kastracja, leczenie) 
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Załącznik do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2017r. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU WETERYNARYJNEGO 

 W RAMACH  PROGRAMU  OPIEKI NAD  ZWIERZĘTAMI  BEZDOMNYMI ORAZ   

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PACANÓW. 

1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu: 

 

………………………………………………………………………………… 

3. Gatunek zwierzęcia kot, pies*, maść, imię, płeć, nr identyfikacyjny  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Rodzaj wykonanego zabiegu (sterylizacja, kastracja, uśpienie ślepego miotu*)……...... 

 

5.Dołączam kserokopię pokwitowania wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny w 

bieżącym roku………………………………………………………….   

 

6.Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji  

w kwocie………..zł słownie………………………………………... 

      oraz do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb wynikających z 

realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy  Pacanów zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych    (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z 

późniejszymi zmianami) 

                  

 

 

…………………………………………….     ……………………………………………….                       

Miejscowość, data             podpis właściciela zwierzęcia 

 

 

 niepotrzebne skreślić 
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