
UCHWAŁA NR XXXII/189/21 
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2021 r. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( tj. Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) i art.11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2020r. poz. 1421 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii: Powiatowego Lekarza Weterynarii w m. Busko-
Zdrój, Kół Łowieckich działających na obszarze Gminy Pacanów, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce Oddział w Kielcach Rada Miejska w Pacanowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Pacanów w 2021 r.”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Czub 
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      Załącznik do Uchwały XXXII/189/21 

      Rady Miejskiej w Pacanowie  

      z dnia 26 marca 2021r. 

                    

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności    

zwierząt na terenie  Gminy Pacanów  na rok 2021. 

 

§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 której opieką trwale dotąd pozostawały. 

2) Zwierzętach domowych należy rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz  

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 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. G. Zapolskiej 7/u4u5, 25-435 Kielce. 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2021 r.  

    

§ 2. 
Celem Programu jest: 

1) Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

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

3) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 3. 

1. Cele programu realizowane są poprzez: 

a. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

b. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

c. odławianie bezdomnych zwierząt, 

d. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

e. usypianie ślepych miotów, 

f. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

g. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich, 

h. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt.  

 

§ 4. 

1. Wykonawcą programu jest Miasto i Gmina Pacanów za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy 

Pacanów oraz przy pomocy: 

a. Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89 prowadzone przez 

Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. G. Zapolskiej 7/u4u5, 25-435 

Kielce, 

b. Gabinetu Weterynaryjnego Lekarza Weterynarii Zbigniewa Adlisa, mieszczącego się w 

Ratajach Słupskich 156, 28-133 Pacanów, 

c. Gabinetu Weterynaryjnego Lek. wet. Wojciecha Nowaka, 28-131 Solec-Zdrój, Zborów  
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ul. Solecka 25   – sterylizacja i kastracja psów i kotów 

d. Gospodarstwa rolnego: Pani Iwony Bednarz zam. Książnice 

e. Organizacji społecznych, stowarzyszeń, których statutowym celem działanie jest ochrona 

zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni inspektor  

ds. rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie pod całodobowym numerem 

telefonu 577 761 980, przy współpracy z podmiotami wskazanymi w § 4 ust. 1 Programu.  

 

§ 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. G. Zapolskiej 7/u4u5, 25-435 Kielce  

2) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów - poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego 

miejsca dla zwierząt gospodarskich, tj. w gospodarstwie rolnym Pani Iwony Bednarz zam. Książnice 

26, 28-133 Pacanów.  

 

§ 6. 

Opieka  nad wolnożyjącymi kotami na terenie Gminy realizowane jest poprzez: 

1) Ustalenie miejsc bytowania kotów wolnożyjących – głównie poprzez zgłoszenia m.in.  mieszkańców 

Gminy,  

2) Zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania – wskazanych przez 

mieszkańców Gminy. Dokarmianie odbywać się będzie po wpłynięciu zgłoszenia.  

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

4) Współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

5) Urząd prowadzi Rejestr Społecznych Opiekunów Zwierząt – na podstawie indywidualnych zgłoszeń 

ww. osób. W rejestrze tym określone jest: dane zgłaszającego, miejsce zgłoszenia przebywania 

kotów wolnożyjących, ich liczba – orientacyjna, ilość karmy wydanej. 

 

§ 7.  

1. Na terenie Gminy Pacanów wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt: 

a. W sposób stały i będzie się odbywało na podstawie pojedynczych zgłoszeń mieszkańców, 

policji,Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach i innych służb porządkowych,  

b. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacanów  i dowóz ich do 

schroniska dla zwierząt zajmuje się Gabinet Weterynaryjny MEDWET  Marcin Komorowicz  

ul. G. Zapolskiej 7/u4u5, 25-435 Kielce. 

c. Odławianiem będą objęte zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których  

nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas 

pozostawały, w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu 

ludzi. 

d. 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. 

2. W przypadku, gdy właściciel nie chce lub nie może sprawować opieki nad swoim zwierzęciem, 

zobowiązany jest do zapewnienia mu opieki tj. znaleźć nowego właściciela, oddać do schroniska itp. 

3. W przypadku śmierci właściciela zwierząt, jego spadkobiercy, opiekunowie lub rodzina są 

zobowiązani zapewnić zwierzętom należytą opiekę.  

 

§ 8. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt tj. psów i kotów, realizowane będzie poprzez: 

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

prowadzącą schronisko. 
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2) Przeprowadzenie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt bezdomnych mogą być wykonane 

wyłącznie przez lekarza weterynarii tj: Lek wet. Marcina Komorowicza – schronisko, lek wet. 

Wojciecha Nowaka. Gmina Pacanów będzie prowadziła akcję zachęcającą właścicieli psów  

i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji.  

3) Właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do Urzędu Miasta i Gminy w 

Pacanowie. Urząd wypełni oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pacanów. Na podstawie pisma przewodniego 

wraz z oświadczeniem, które Urząd wyda, właściciel zwierzęcia będzie mógł udać do lekarza 

weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług sterylizacji kastracji, w celu 

przeprowadzenia zabiegu. 

Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegów przekaże wraz z rachunkiem listę osób, które 

skorzystały z dofinansowania do Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie. 

4) Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztu zabiegu po jego wykonaniu, 

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

lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku wraz z lista wskazaną w ust. 4. 

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

obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie. 

7) Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów, 

do 1 sztuki zwierzęcia rocznie. 

8) Zabieg sterylizacji lub kastracji kotów wolnożyjących gmina pokrywa w całości.  

 

§ 9. 

1. Usypianie ślepych miotów zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 

sierpnia 1997r realizują: 

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

Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin  Komorowicz  ul. G. Zapolskiej 7/u4u5, 25-435 

Kielce 

2) Gmina poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie 

zabiegów usypiania ślepych miotów tj: 

a. Gabinet Weterynaryjny Lekarza Weterynarii Zbigniewa Adlisa, mieszczącego się w 

Ratajach Słupskich 156, 28-133 Pacanów –umowa na zapewnienia opieki weterynaryjnej 

w przypadku zdarzeń dot. potrąconych zwierząt na terenie Gminy Pacanów oraz innych 

zdarzeń losowych związanych ze zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach 

komunikacyjnych 

b. Gabinet Weterynaryjny Lek. wet. Wojciech Nowak, 28-131 Solec-Zdrój, Zborów  

c. ul. Solecka 25 – umowa na wykonywanie sterylizacji suk, kotek,  kastracji psów, kocurów 

oraz usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów oraz psów i kotów 

posiadających właścicieli, 

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii. 

                         

§ 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) Burmistrz Miasta i Gminy - poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenia 

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

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

3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli. 
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§ 11. 

Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w związku z realizacją zadań wynikających z 

Programu, zapewniać będzie gospodarstwo rolne zlokalizowane w m. Książnice nr 26, będące 

własnością Pani Iwony Bednarz. 

 

§ 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 2020  w kwocie 35 100,00  zł brutto (słownie: trzydzieści pięć 

tysięcy sto złotych brutto) 

3) Wydatkowanie środków nastąpi poprzez zawieranie umów z wykonawcami zadań przewidzianych 

w programie. 

4) Zaplanowane środki przeznacza się na: 

 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku 25 000 zł 

 Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 2 000 zł 

 Sterylizacja albo kastracja psów i kotów, usypianie ślepych miotów 4 000 zł 

 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów 2 000 zł 

 Odbiór padliny 1 000 zł 

 Zakup karmy i pozostałych materiałów (m.in. obroże, łańcuch) 1 100 zł 
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Załącznik do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2021r. 

 

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. Dane zwierzęcia: 

gatunek zwierzęcia*  kot    pies                 

maść ……………………………………………. 

imię …………………………………………….. 

płeć …………………………………………….. 

waga (orientacyjna, dot. psa) …………………………………………….. 

nr identyfikacyjny ……………………………... 

4. Rodzaj wykonanego zabiegu*: 

Sterylizacja    kastracja   uśpienie ślepego miotu   

5. Dołączam kserokopię pokwitowania wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny  

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

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

w kwocie ……….. zł słownie………………………………………... oraz do szczególnej opieki nad 

zwierzęciem w okresie poza biegowym.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu 

przeprowadzenia postępowania w sprawie dofinansowania kosztów sterylizacji/kastracji psa/kota.  
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie (adres:   Rynek 15, 28-133 Pacanów, telefon 

kontaktowy: 41 376 54 03). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną 
Jakubiec pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 
w przepisach odrębnych,  

w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 

danych, a także - 

 w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 

rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.                  

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

Miejscowość, data             podpis właściciela zwierzęcia 

 Właściwe zakreślić 
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