
 

 

UCHWAŁA NR 15/19 

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 13 marca 2019 r. 

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

zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122) uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku" stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu: 

T. Marczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 marca 2019 r.

Poz. 1995



Załącznik do uchwały Nr 15/19 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 

z dnia 13 marca 2019 r. 

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Strzegom w 2019 roku” 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku",  zwanym dalej "Programem", są objęte zwierzęta bezdomne  

oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Strzegom. 

§ 2. Program ma na celu: 

1) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację, kastrację oraz usypianie ślepych 

miotów w uzasadnionych przypadkach; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli; 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku; 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: 

6) zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim we wskazanym gospodarstwie rolnym. 

§ 3. 1. Realizatorami programu są: 

1) Burmistrz Strzegomia; 

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt  

w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151- na podstawie zawartej z Gminą Strzegom umowy 

Nr 814/WKSiW/569/18; 

3) lek. wet. Małgorzata Siekaniec - prowadząca Przychodnię Weterynaryjną, Aleja Wojska Polskiego 62, 

58-150 Strzegom -  na podstawie zawartej z Gminą Strzegom umowy Nr 812/WKSiW/569/2018; 

4) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt; 

5) opiekunowie społeczni; 

6) gospodarstwo rolne - Marcin Konarski  działający pod nazwą MARCIN KONARSKI EVENT 

PROMOTION, Morawa 36, 58-150 Strzegom. 

2. Funkcję opiekuna społecznego pełni osoba fizyczna, która złożyła deklarację w Urzędzie Miejskim 

w Strzegomiu. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do „Programu”. 

Rozdział 2. 

Ograniczanie populacji  zwierząt 

§ 4. Zabiegi sterylizacji i kastracji lub usypiania ślepych miotów wykonywane będą na następujących 

zasadach: 

1) Gmina Strzegom pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów, a także 

zabiegów sanitarnych, jak odrobaczanie i odpchlenie oraz koszt czasu niezbędnego przetrzymywania 

zwierzęcia po zabiegu w placówce weterynaryjnej, a w szczególnych przypadkach koszt wykonania innych 

zabiegów lekarsko –weterynaryjnych; 

2) koty wolno żyjące będą wyłapane i przewiezione do placówki weterynaryjnej przez jej pracowników 

lub doprowadzone do niej przez opiekunów społecznych, zarządców i administratorów nieruchomości  

lub członków organizacji społecznych po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, o którym mowa 

w § 5; 
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3) po wykonaniu zabiegu koty wolno żyjące będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego bytowania. 

§ 5. Zabieg sterylizacji, kastracji lub uśpienia ślepego miotu odbywa się na podstawie skierowania 

wydanego przez Urząd Miejski w Strzegomiu po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie skierowania na zabieg. 

Wzór wniosku o udzielenie skierowania na zabieg stanowi załącznik nr 2 do „Programu”. Wzór skierowania 

na zabieg stanowi załącznik nr 3 do „Programu”. 

Rozdział 3. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 6. 1. Opiekę bezdomnym zwierzętom zapewniają: 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt 

w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151 poprzez: 

a) odłowienie i przyjęcie zwierząt  do schroniska, 

b) przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej, 

d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

e) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt; 

2) Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Małgorzaty Siekaniec w ramach zawartej z Gminą Strzegom 

umowy; 

3) Gospodarstwo rolne, które zapewni miejsca dla zwierząt gospodarskich: Marcin Konarski - działający 

pod nazwą MARCIN KONARSKI EVENT PROMOTION, Morawa 36, 58-150 Strzegom. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani  

są w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w ramach zawartej umowy z placówką 

weterynaryjną. 

3. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały po przyjęciu zgłoszenia 

o błąkających się bez opieki zwierzętach i po ustaleniu miejsca ich przebywania. 

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Małgorzaty Siekaniec. 

5. Interwencje w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu w dni powszednie w godzinach urzędowania. 

Rozdział 4. 

Finansowanie 

§ 7. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu” zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Strzegom na rok 2019  w kwocie 144 000 złotych (słownie złotych: sto czterdzieści cztery tysiące). 

   2. Preliminarz wydatków budżetowych Gminy Strzegom na realizację „Programu” stanowi załącznik nr 4. 
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Załącznik nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku 

Strzegom, dnia …................. 

 

 

Urząd Miejski w Strzegomiu 

Wydział Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Wsi 

Rynek 38 

58-150 Strzegom 

 

 

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

 

 

 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

NUMER TELEFONU 

 

 

 

Gatunek zwierząt objętych opieką oraz 

ich liczba i płeć 

 

 

 

Miejsce przebywania zwierząt 

 

 

 

Forma udzielanej zwierzętom opieki 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

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

podpis opiekuna społecznego zwierząt 
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Załącznik nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku 

  

 

Strzegom, dnia …................. 

 

 

Urząd Miejski w Strzegomiu 

Wydział Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Wsi 

Rynek 38 

58-150 Strzegom 

 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA 

NA ZABIEG STERYLIZACJI, KASTRACJI - UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

LUB NAZWA JEDNOSTKI 

ZGŁASZAJĄCEJ 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA LUB 

SIEDZIBA 

NUMER TELEFONU 

 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do 

zabiegu 

 

 

 

Rodzaj zabiegu: 

 

/* niepotrzebne skreślić/ 

 

sterylizacja,      kastracja,      uśpienie ślepego miotu 

 

Miejsce przebywania zwierząt 

 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku 

 

 

Strzegom, dnia …........................ 

 

 

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA 

lek. wet. Małgorzaty Siekaniec 

ul. Aleja Wojska Polskiego 62 

58-150 Strzegom 

tel. 74 8 550 297 

 

SKIEROWANIE  

NA ZABIEG STERYLIZACJI, KASTRACJI - UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU 

Kieruję zwierzęta bezdomne, zgłoszone przez: 

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

Adres zamieszkania ......................................................................................................................... 

Numer telefonu ............................................................................................................................... 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu .............................................................................................. 

Rodzaj zabiegu: 

sterylizacja (szt.) ...........   / kastracja (szt.) ..........  / uśpienie ślepego miotu (szt.) .................. 

Zwierzęta doprowadzi i odbierze po zabiegu: 

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

 

 

 

 

 

 

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

Podpis pracownika Gminy Strzegom 

upoważnionego do wydawania skierowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 1995



Załącznik nr 4 do Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku 

 

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STRZEGOM NA REALIZACJĘ 

PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STRZEGOM W 2019 ROKU 

JEDNOSTKA 

REALIZUJĄCA 

ZADANIE ŚRODKI 

FINANSOWE 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej, 

Ochrony Środowiska 

i Wsi Urzędu 

Miejskiego 

w Strzegomiu 

 

1) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim poprzez 

nawiązanie współpracy z gospodarstwami rolnymi z terenu 

Gminy Strzegom; 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

w ramach zawartej umowy z placówką weterynaryjną; 

3) sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów i leczenie 

w ramach zawartej umowy z placówką weterynaryjną; 

4) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno 

żyjących w ramach zawartej umowy z placówką 

weterynaryjną; 

5) dokarmianie kotów wolno żyjących. 

 

 

 

49 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zwierząt 

„Azyl” 

w Dzierżoniowie 

 

 

1) wyłapywanie zwierząt na zlecenie Gminy i przyjęcie do 

schroniska dla zwierząt w terminie nieprzekraczalnym 

48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia; 

2) przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

3) zapewnienie zwierzętom podstawowej 

opieki weterynaryjnej; 

4) prowadzenie działań związanych z adopcją zwierząt w celu 

zapewnienia miejsc do przetrzymywania nowo zgłoszonych 

zwierząt; 

5) wydatkowanie środków otrzymanych zgodnie z umową 

bezpośrednio na utrzymanie przyjętych zwierząt czyli : 

a) wynagrodzenia personelu opiekującego się zwierzętami, 

b) opłaty za media, 

c) bieżące naprawy i remonty boksów oraz tworzenie nowych 

miejsc dla zwierząt, 

d) opłacenie usług weterynaryjnych i szczepień; 

6) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt. 

 

 

90 000,00 zł 
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