
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 11 maja 2020 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Mietków nr XVII/110/2020 z dnia 23 marca 2020 r. 

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

zwierząt na terenie gminy Mietków na 2020 rok” 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), należy sprostować następujący błąd: 

1) w uchwale Rady Gminy Mietków nr XVII/110/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mietków  

na 2020 rok”; ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2020 r. 

pod poz. 2316, prawidłowy załącznik do uchwały stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia. 

 

Wojewoda Dolnośląski:  

J. Obremski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 maja 2020 r.

Poz. 3145



Załącznik do obwieszczenia 

Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 11 maja 2020 r. 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/110/2020 

Rady Gminy Mietków 

z dnia 23 marca 2020 r. 

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

Mietków na 2020 rok 

Rozdział 1. 

Cel programu 

§ 1. Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

zwanym dalej programem jest: 

1) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mietków, 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 2. 

Realizatorzy programu 

§ 2. 1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Mietków. 

2. Realizatorem programu jest Urząd Gminy Mietków we współpracy z organizacjami społecznymi, których 

statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia 

i życia zwierząt, oraz nie zadający im cierpienia. 

Rozdział 3. 

Sposoby realizacji założonych celów 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, oraz zapobieganie bezdomności realizowane będzie 

poprzez: 

1) przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach przez Urząd Gminy w Mietkowie, 

2) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę 

prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, 

3) zapewnienie miejsc zwierzętom bezdomnym w schronisku dla zwierząt, zebranym z terenu gminy Mietków, 

które będzie realizowane na podstawie umowy zawartej przez Gminą Mietków z Ośrodkiem Pomocy  

dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych, Gilów 113, 58 - 230 Niemcza; 

4) poszukiwanie samodzielnie lub wspólnie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania 

jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 

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

będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki 

weterynaryjnej mającym możliwość świadczenia usług całodobowo, tj. lekarzem weterynarii Stanisławem 

Bielskim, prowadzącym Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Stanisław Bielski w Mietkowie, ul. Spółdzielcza, 

55-081 Mietków. 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

§ 4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizuje Wójt Gminy 

Mietków we współpracy z Sołtysami, poprzez: 

1) zakup i wykładanie karmy w miejscu przebywania wolno żyjących kotów, 

2) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym, 

3) udzielanie niezbędnej pomocy weterynaryjnej, w przypadkach nagłych, w ramach środków zabezpieczonych 

w budżecie Gminy Mietków, 
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4) zmniejszenie populacji wolno żyjących kotów, polegające na wykonaniu zabiegów sterylizacji i kastracji 

wolno żyjących kotów przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Mietków ma zawarta umowę  

na świadczenie takich usług, z zastrzeżeniem, że ilość wykonywanych zabiegów sterylizacji i kastracji, 

o których mowa w tym punkcie będzie limitowana ilością środków przeznaczonych corocznie na ten cel 

w budżecie gminy. 

§ 5. 1. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych może być realizowane poprzez: 

1) obligatoryjne przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska,  

na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko 

2) dofinansowanie, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, w wysokości 100% kosztów zabiegów 

sterylizacji samic lub kastracji samców dla właścicieli psów lub kotów, na podstawie pisemnego wniosku 

o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, że ilość wykonywanych zabiegów sterylizacji i kastracji, o których 

mowa w tym punkcie będzie limitowana ilością środków przeznaczonych corocznie na ten cel w budżecie 

gminy. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania  

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania, 

2) Wójt Gminy poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.gminamietkow.pl. na profilu 

Gminy Mietków na portalu społecznościowym, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mietków, a także  

za pośrednictwem Sołtysów, 

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji promujących adopcję zwierząt. 

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów, 

2) Gabinet Weterynaryjny w Mietkowie, na zlecenie Wójta Gminy Mietków na wykonanie takiej usługi. 

§ 8. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich realizuje 

Wójt Gminy Mietków, poprzez zawarcie umowy z właścicielem gospodarstwa rolnego. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmuje starania w zakresie 

znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

3. Gospodarstwem rolnym, które zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy 

Mietków, jest gospodarstwo rolne położone w Maniowie, gm. Mietków, nr 039496062 

§ 9. 1. Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt realizowane będzie na podstawie umowy zawartej 

przez Gminę Mietków z Tomasz Jagielski, ul. Wolności 17B, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP 898-141-82-74, 

REGON 932221946. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu,  

który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, oznacza to, że odławianie będzie realizowane przez 

podmiot wskazany w § 9 ust. 1 Programu, na zlecenie Wójta Gminy Mietków po przyjęciu zgłoszenia 

o pojawieniu się bezdomnego zwierzęcia na terenie Gminy Mietków. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt jest możliwe w przypadku zapewnienia im miejsca w schronisku  

dla zwierząt, chyba, że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 

5. Odłowione bezdomne zwierzę powinno być niezwłocznie przewiezione odpowiednim środkiem transportu 

do przewozu zwierząt: 

a) do gospodarstwa rolnego, wskazanego w § 8 ust. 3 Programu, w przypadku zwierząt gospodarskich, 

b) do schroniska dla zwierząt, wskazanego w § 3 ust. 3 Programu, w pozostałych przypadkach. 
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Rozdział 4. 

Finansowanie programu 

§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu, zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Mietków na 2020 rok w kwocie 12 100 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych) w tym: 

1) zapewnienie opieki i miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mietków  

oraz obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach bądź zakładach leczniczych  

dla zwierząt - kwota co najmniej 3.600 zł 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie i sterylizacja, niezbędna pomoc 

weterynaryjna - kwota do 1.000 zł 

3) odławianie bezdomnych zwierząt – kwota co najmniej 2.000 zł 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt – kwota do 500 zł 

5) usypianie ślepych miotów – kwota do 1000 zł 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 

kwota co najmniej 3.400 zł 
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