
 

 

UCHWAŁA NR XIX/130/20 

RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  

zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 

r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 122) Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Wąsosz na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza: 

W. Stolicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 marca 2020 r.

Poz. 2124



Załącznik do uchwały nr XIX/130/20 

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WĄSOSZ  

WSTĘP 

Podjęty przez Radę Miejską Wąsosza program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wąsosz, zwany dalej programem, jest określeniem sposobu 

postępowania, względem bezdomnych zwierząt, kotów wolnożyjących, zwierząt gospodarskich oraz kotów 

i psów mających właścicieli. 

Rozdział 1. 

Cele i zadania programu 

§ 1. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz, zwanej dalej 

Gminą oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętom i ich wyłapywanie. 

2. Zadania priorytetowe Programu obejmują: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2. odławianie bezdomnych zwierząt, 

3. ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt oraz usypianie 

ślepych miotów, 

4. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

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

8. możliwość dofinansowania sterylizacji lub kastracji kotów i psów mających właścicieli. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wąsosz, 

2. schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina ma zawartą 

umowę na świadczenie usług, 

3. zakładzie leczniczym – należy przez to rozumieć podmiot, który świadczy usługi w zakresie opieki 

weterynaryjnej nad bezdomnymi lub rannymi w wypadkach drogowych zwierzętami, z którym Gmina zawarła 

umowa na świadczenie usług, 

4. programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz. 

Rozdział 2. 

Realizatorzy programu 

§ 3. 1. Realizację programu koordynuje Burmistrz Wąsosza: 

2. Uczestnikami programu są: 

1. Gmina Wąsosz, 

2. Schronisko, 

3. Zakład leczniczy, 

4. Podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, 
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5. Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 

6. Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących, 

7. Właściciele kotów i psów. 

Rozdział 3. 

Realizacja założonych zadań 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz ich dostarczanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt 

w Głogowie ul. Żukowicka 1A, Wróblin Głogowski, 67-200 Głogów będzie miało charakter stały,  

wykonywane będzie przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Wąsoszu ul. Kolejowa 9a, 56-210 Wąsosz lub przez inny podmiot posiadający wymagane prawem 

uprawnienia na prowadzenie w/w działalności. 

§ 5. Gmina zapewnia miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Głogowie, ul. Żukowicka 1A, 

Wróblin Głogowski, 67-200 Głogów. 

§ 6. 1. Informacje o bezdomnych zwierzętach odłowionych z terenu gminy, a przekazanych do schroniska 

dla bezdomnych zwierząt udostępniane będą przez Burmistrza Wąsosza. 

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

Wąsoskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami ,,Kundelek” na podstawie umowy z Gminą Wąsosz. 

3. Dokarmianie, o którym mowa w pkt 2 będzie realizowane przez społecznych opiekunów kotów 

wolnożyjących w okresie od listopada do kwietnia. 

§ 7. Ograniczenie rozrodu zwierząt bezdomnych będzie się odbywało przez wykonywanie na koszt Gminy 

obligatoryjnych zabiegów sterylizacji i kastracji w schronisku, o którym mowa w § 5 oraz bezdomnych 

zwierząt przed przekazywaniem do adopcji przez Gminę. 

§ 8. Dopuszcza się możliwość dofinansowania przez Gminę kosztów sterylizacji lub kastracji kotów i psów 

mających właścicieli na ich wniosek, za zgodą gminy w zakładach leczniczych określonych w par. 12 i par. 13. 

Dofinansowanie jest realizowane w wysokości 30 % kosztów zabiegu określonego w paragrafie 

9 przeprowadzonego w lecznicy określonej w § 12 i § 13 po okazaniu dokumentów poniesienia wydatku. 

§ 9. Zgoda określona w § 8 jest wyrażana pod kątem posiadania przez gminę środków finansowych  

na ten cel w danym roku budżetowym. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów będzie realizowane przez schronisko, o którym mowa w § 5 lub zakład 

leczniczy, o którym mowa w § 12, 13. 

§ 11. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone będzie przez: 

1. schronisko, poprzez pozyskanie nowych właścicieli za pomocą adopcji lub aukcji bezdomnych zwierząt; 

2. Gminę za pomocą publicznie dostępnych ogłoszeń poprzez umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących 

wyłapanych zwierząt, zachęcających do adopcji; 

§ 12. Zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów i psów mających właścicieli realizowane będą przez zakład 

leczniczy, z którym Gmina zawarła umowę Ryszard Rokicki. Ryszard Aleksandrów. Usługi Weterynaryjne s.c. 

ul. Pocztowa 15. 56-210 Wąsosz lub przez inny podmiot posiadający wymagane prawem uprawnienia  

na prowadzenie w/w działalności. 

§ 13. Zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów i psów mających właścicieli oraz całodobowa opieka 

weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowana będzie przez zakład 

leczniczy, z którym Gmina zawarła umowę – Osiecki Radosław Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna 

“ORIVET” ul. Marszałka Miedzińskiego 6f/11, 63-900 Rawicz lub przez inny podmiot posiadający wymagane 

prawem uprawnienia na prowadzenie w/w działalności. 

§ 14. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie przez gospodarstwo rolne - 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “KARO” Sp. z o.o. Bronów 29, 56-200 Góra, z którym Gmina 

zawarła umowę. 
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Rozdział 4. 

Finansowanie programu 

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie 

Gminy na 2020 r. w kwocie 31.000,00 zł. Środki, te przeznacza się na: 

1. odławianie, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz leczenie zwierząt poszkodowanych 

w zdarzeniach drogowych - 22.000,00 zł. 

2. sterylizację, kastrację lub usypianie ślepych miotów – 6.500,00 zł. 

3. zakup karmy - 2.500,00 zł. 

Zapłata odbywać się będzie po zrealizowaniu zadań, o których mowa w pkt 1-3, po otrzymaniu 

faktury/rachunku. 
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