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PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……………… 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia ……………….. r. 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 2020 roku 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 122 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Rada Gminy Lelów uchwala: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Lelów w 2020 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Władysław Jaworski 
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załącznik 

do uchwały Nr…………… 

Rady Gminy Lelów 

z dnia……………2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Lelów w 2020 roku 

 

§ 1. 

1.  Działania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności psów  

i kotów, z terenu gminy obejmujące przeprowadzenie wyłapania, przewiezienia  

i umieszczenia zwierząt w schronisku realizowane są na podstawie umowy zawartej ze 

Schroniskiem dla zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda, znajdującym się przy  

ul. Podmiejskiej 51b w Zawierciu, zwanym dalej Podmiotem prowadzącym 

schronisko. 

2.  Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt podejmowane są w sposób 

stały na zgłoszenie pracowników Urzędy Gminy, Policji lub Straży Pożarnej. 

3.  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się jedynie przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu, bez zadawania zwierzętom cierpienia oraz stwarzania 

zagrożenia dla ich życia lub zdrowia. 

4.  Po wyłapaniu bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do 

schroniska dla zwierząt, o którym mowa w ust. 1, przy użyciu środków transportu 

dostosowanego do danego gatunku i przedziału wiekowego. 

5.  Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt w ramach umowy, o której mowa w ust. 

1, zobowiązany jest do zapewnienia przetrzymywanym zwierzętom podstawowych 

warunków sanitarno-bytowych oraz w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej. Ponadto 

odpowiedzialny jest zapewnić wykonywanie zabiegów weterynaryjnych np.: leczenie, 

szczepionki, sterylizacje, kastracje, odrobaczanie, odpchlenie, znakowanie chipem,  

a w konieczności eutanazję oraz utylizację.   
 

§ 2. 

1.  Bezdomne zwierzęta, o których mowa w § 1.ust. 1, odłowione na terenie gminy 

poddawane są obowiązkowym zabiegom kastracji albo sterylizacji w schronisku dla 

zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych 

zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek. 

2.  Zabiegi, o których mowa w ust.1, dokonywane są w schronisku przez lekarza 

weterynarii, upoważnionego przez Podmiot prowadzący schronisko.  
 

§ 3. 

1. Usypianie ślepych miotów dokonywane będzie w razie potrzeby poprzez zabiegi 

weterynaryjne (usypianie ślepych miotów, eutanazja). 

3.  Zabiegi, o których mowa w ust.1, dokonywane są wyłącznie w schronisku przez 

lekarza weterynarii, upoważnionego przez Podmiot prowadzący schronisko. 

2. Czynności związane z usypianiem ślepych miotów podejmowane są na zgłoszenie 

pracowników Urzędy Gminy, Policji lub Straży Pożarnej. 
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§ 4. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie działania zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 

należyte warunki bytowe np: poprzez podawanie do publicznej wiadomości na 

portalach społecznościowych gminy informacji o miejscu odnalezienia zwierzęcia  

i poszukiwaniu osoby chętnej do przejęcia nad nim opieki. W przypadku, gdy zgłosi 

się osoba, która jest zdolna do zaadoptowania bezdomnego zwierzęcia, może ona 

otrzymać wsparcie ze strony Gminy Lelów. Gmina Lelów zobowiązuje się pokryć 

następujące koszty zabiegów weterynaryjnych: szczepienie przeciw wściekliźnie, 

zabieg sterylizacji/kastracji, odrobaczenie, odpchlenie. Dodatkowo Gmina Lelów 

przewiduje zakup do 10 kg suchej karmy przekazanej dla zaadoptowano psa na tzw. 

dobry start. W przypadku adopcji kota przewiduje się zakup do 5 kg suchej karmy na 

tzw. dobry start. Wykonanie zabiegów weterynaryjnych, o których jest wyżej mowa 

oraz zakup suchej karmy zostanie wykonany na koszt Gminy Lelów, po złożeniu 

pisemnego wniosku przez osobę, która zaadoptowała bezdomnego psa/kota. Wzór 

wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu,  

2) współpracę ze Podmiotem prowadzącym schronisko. 
 

§ 5. 

W celu zapewnienia opieki wolno żyjącym kotom wykonywane są następujące działania: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących. Pracownicy 

Urzędu będą prowadzić rejestru w/w opiekunów. Również pracownicy Urzędu ustalą 

miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące. Społeczni opiekunowie kotów będą 

mogli po złożeniu pisemnego wniosku dostać 2 razy do roku karmę na dokarmienie 

kotów nad którymi sprawują opiekę, 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 
 

§ 6. 

1. Gmina wprowadza dodatkowy mechanizm zmniejszania populacji bezdomnych 

zwierząt poprzez sterylizację zwierząt domowych, w szczególności suk i kotek, 

których właścicielami są mieszkańcy Gminy Lelów.  

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 realizowane są na podstawie umowy zawartej  

z Usługami Weterynaryjnymi, Gabinetem Weterynaryjnym, Janusz Pachulski, z siedz. 

przy ul. Leśnej 2, 42-235 Lelów, zwanym dalej Gabinetem weterynaryjnym. 

3. Gmina będzie propagowała wykonywanie zabiegów sterylizacji samic poprzez 

wprowadzenie mechanizmu finansowego polegającego na dofinansowaniu w 50 % 

wysokości przeprowadzonego zabiegu. Aby skorzystać z zabiegu dofinansowanego 

przez Gminę Lelów należy spełnić łącznie poniższe warunki:  

a) właściciel zwierzęcia musi mieć adres zameldowania lub zamieszkania na terenie 

gminy Lelów, 

b) wypełnić formularz „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji 

suki/kotki w 2020 r.”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały, 

c) okazać dowodu tożsamości lub inny dokument stwierdzający adres 

zameldowania/zamieszkania na terenie gminy Lelów, 

d) w przypadku suk wymagane jest posiadanie aktualnego szczepienia przeciw 
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wściekliźnie, 

e) właściciel kilku zwierząt może wykonać maksymalnie 1 zabieg sterylizacji  

w 2020 r. 

4. Właściciel zwierzęcia w celu wykonania zabiegu sterylizacji  suki/kotki zgłasza się do 

Gabinetu weterynaryjnego, wypełnia wniosek, w którym potwierdza spełnienie 

warunków dofinansowania zawartych w ust. 3, a także wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby wynikające z realizacji tego Programu. 

5. Właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu sterylizacji wg ceny usługi 

ustalonej w umowie, o której mowa w ust.2. 

6. Gmina Lelów dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto Gabinetu 

weterynaryjnego, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, na podstawie 

dokumentów: faktury oraz wniosków, o których mowa w ust. 4. 
 

§ 7. 

1.  Bezdomne zwierzęta gospodarskie mają zapewnione miejsce w gospodarstwie rolnym 

Pana Bogdana Lecha w miejscowości Mzurów 22, 42-320 Niegowa. 

2.  Transport zwierząt gospodarskich z terenu gminy do gospodarstwa rolnego 

określonego w ust.1 będzie wykonywało Podmiot prowadzący schronisko. 
 

§ 8. 

Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizowane jest przez lekarza 

weterynarii Artura Grabowskiego prowadzącego Przychodnię Weterynaryjną w Żarkach przy 

ul. Mostowej 1. 
 

§ 9. 

Realizacja zadań, o których mowa § 4 i § 5 może zostać powierzona organizacjom 

pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).  

§ 10. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób wydatkowania tych 

środków. 

1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostaną wydatkowane  

w oparciu o rzeczywiste potrzeby związane z jego realizacją, przy czym  

w zabezpieczonej w budżecie Gminy Lelów na 2020 rok kwocie 40 000,00 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) przeznacza się na: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - kwota  

4 000,00 zł, 

b) odławianie bezdomnych zwierząt – kwota 23 000,00 zł, 

c) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt – 

kwota 1 000,00 zł, 

d) usypianie ślepych miotów – kwota 500,00 zł, 

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – kwota 4 000,00 zł, 

f) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – kwota 1 000,00 zł, 

g) sterylizacja zwierząt domowych, w szczególności suk i kotek – 3 000,00 zł, 

h) zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – kwota 3 000,00 zł, 
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i) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt – kwota 500,00 zł. 

1) Środki wymienione w ust. 1 zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Lelów z działu 

900, rozdziału 90095 § 4210 i § 4300. 

2) Środki finansowe, o których mowa w ust.1 będą wydatkowane poprzez 

a) zlecanie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), 

b) zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
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Załącznik nr 1 

 do Programu opieki nad zwierzętami  

 bezdomnymi oraz zapobiegania  

 bezdomności zwierząt 

  na terenie gminy Lelów w 2020 r. 

 

 

WNIOSEK 

o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji, szczepienia przeciw wściekliźnie, 

odrobaczenia, odpchlenia zaadoptowanego psa/kota* 

 

 

Imię i Nazwisko właściciela psa/kota*………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………. 

..................................................................................................................................................... 

Adres – miejsce stałego przebywania psa/kota* (wypełnić tylko w przypadku innego miejsca 

niż adres zamieszkania właściciela psa/kota*) ………………………………………………… 

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

Opis – charakterystyka psa/kota* (rasa, podobieństwa do rasy, wielkość: mały/średni/duży, 

kolor sierści, inne charakterystyczne dane itp.)……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Wnioskuję o: 

□  wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota* 

□ wykonanie szczepienia przeciw wściekliźnie 

□ wykonanie zabiegu odrobaczenia 

□ wykonanie zabiegu odpchlenia 

□ przekazanie 10 kg/5kg*  suchej karmy 

zgodnie z § 4 pkt. 1) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lelów w 2020 roku. 

 

 

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

    (miejscowość, data)                                                                            (podpis) 

 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 2 

do Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Lelów w 2020 r. 

 

 

 

WNIOSEK 

właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji suki/kotki w 2020 r. 

 

 

 

……………………………………………….. 

imię i nazwisko 

 

……………………………………………….. 

miejsce zamieszkania 

 

telefon kontaktowy……….………………….. 

 

proszę o wykonanie zabiegu sterylizacji 

suki/kotki*, której jestem właścicielem 

 

imię ………………………………………… 

wiek………………………………………… 

nr czipa…………………………………….. 

 

W przypadku suki: 

 waga……………………………… 

 data ostatniego obowiązkowego 

szczepienia przeciwko wściekliźnie 

(podana zgodnie z dowodem szczepienia) 

…………………………………………. 

Wykaz czynności obejmujących zabieg 

sterylizacji wykonany w siedzibie gabinetu 

weterynaryjnego: 
a) wizyta kwalifikująca, w tym badanie kliniczne 

przed zabiegiem, 

b) wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji  

w narkozie, 

c) zapewnienie sukom/kotkom opieki pooperacyjnej 

do czasu wybudzenia się zwierzęcia z narkozy, w 

tym w razie potrzeby podanie środka 

przeciwbólowego i antybiotyku, 

d) wizyta kontrolna, w tym badanie kliniczne oraz 

zdjęcie szwów. 

Aby skorzystać z zabiegu dofinansowanego przez 

Gminę Lelów należy spełnić łącznie poniższe 

warunki:  

a) właściciel zwierzęcia musi mieć adres zameldowania 

lub zamieszkania na terenie gminy Lelów, 

b) wypełnić formularz „Wniosek właściciela o 

wykonanie zabiegu sterylizacji suki/kotki w 2020 r., 

c) okazać dowodu tożsamości lub inny dokument 

stwierdzający adres zameldowania/zamieszkania na 

terenie gminy Lelów, 

d) w przypadku suk wymagane jest posiadanie 

aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie, 

e) właściciel kilku zwierząt może wykonać 

maksymalnie 1 zabieg sterylizacji w 2020 r. 

 

 

 

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

 miejscowość i data     czytelny podpis 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 


