
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/102/2020 

RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

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

zwierząt na terenie gminy Jordanów Śląski na 2020 rok”. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 122 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Jordanów Śląski uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Jordanów Śląski na 2020 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Andrzej Ligas

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 lipca 2020 r.

Poz. 4055



Załącznik do uchwały nr XVIII/102/2020 

Rady Gminy Jordanów Śląski 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Jordanów Śląski 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 Jordanów Śląski; 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 2. 

Realizatorzy programu 

§ 2. 1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Jordanów Śląski.  

2. Realizatorem programu jest Urząd Gminy Jordanów Śląski 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 Jordanów Śląski; 

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

lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie - Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt w Świdnicy z siedzibą przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy, prowadzone przez Fundację Mam Pomysł 

z siedzibą przy ul. Wodnej 19; 

3) zapewnienie odłowionym na terenie Gminy Jordanów Śląski zwierzętom bezdomnym miejsc w schronisku 

dla zwierząt, które będzie realizowane na podstawie umowy zawartej przez Gminę Jordanów Śląski  

ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy z siedzibą przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy, 

prowadzonym przez Fundację Mam Pomysł z siedzibą przy ul. Wodnej 19. 

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 Agnieszką 

Nowacką, prowadzącą Gabinet Weterynaryjny „Załoga Czworonoga Agnieszka Nowacka” z siedzibą przy 

ul. Warszawskiej 7 w Sobótce oraz przy ul. Szkolnej 21 w Jordanowie Śląskim; 

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 

Jordanów Śląski 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 Jordanów Śląski; 
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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 Jordanów Śląski posiada zawarta umowę 

na świadczenie takich usług - Agnieszka Nowacka, prowadząca Gabinet Weterynaryjny „Załoga 

Czworonoga Agnieszka Nowacka” z siedzibą przy ul. Warszawskiej 7 w Sobótce oraz przy ul. Szkolnej 21 

w Jordanowie Śląskim, 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.jordanowslaski.pl. 

§ 7. 1. Usypianie odłowionych ślepych miotów wykonywane jest w schronisku wskazanym w § 3 pkt 3. 

2. Do schroniska mogą być dostarczone wyłącznie zwierzęta z terenu Gminy Jordanów Śląski. 

3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii. 

4. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w schronisku w celu przekazania ich do utylizacji. 

§ 8. 1. Zwierzęta gospodarskie w celu zapewnienia im miejsca będą umieszczane w gospodarstwie rolnym 

w Jordanowie Śląskim (numer identyfikacyjny gospodarstwa: 026850475).  

2. Wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina Jordanów Śląski podejmie starania w zakresie 

znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 9. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone  

są w budżecie gminy w następujący sposób:  

1) dział 900, rozdz. 90095, § 4210 – opieka nad wolno żyjącymi kotami – dokarmianie: 1.000,00 zł; 

2) dział 900, rozdz. 90095, § 4300 – usługa weterynaryjna – wyłapanie (zabezpieczenie, kwarantanna): 

7.920,00 zł; 

3) dział 900, rozdz. 90095, § 4300 – usługa weterynaryjna (opieka nad potrąconymi zwierzętami): 4.200,00 zł; 

4) dział 900, rozdz. 90095, § 4300 – utylizacja zwierząt: 1.000,00 zł; 

5) dział 900, rozdz. 90095, § 4300 – usługa sterylizacji kotek: 2.250,00 zł. 

2. Środki finansowe wydatkowane w ramach niniejszego Programu będą zgodne z: 

1) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); 

2) przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  

ze zm.). 
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