
 

 

UCHWAŁA NR LI/331/2022 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Krośnice w 2022 roku 

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

z 2022 r. poz. 559) i art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 572), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, zarządców obwodów łowieckich 

działających na obszarze gminy oraz organizacji społecznych uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Krośnice w 2022 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice: 

Piotr Morawek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Poz. 1853



Załącznik do uchwały nr LI/331/2022 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Krośnice w 2022 roku 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice w 2022 roku; 

2) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt; 

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 572). 

§ 2. 1. Wykonawcami Programu są: 

1) Urząd Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice; 

2) Przedsiębiorca świadczący usługę w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 

Krośnice - Firma Handlowo Usługowa Jurczyk Mariusz z/s Zawiercie ul. Strumień-Wierczki nr 27, 42-400 

Zawiercie; 

3) Schronisko Miedary z/s ul. 1-go Maja 76, 42-676 Miedary; 

4) Gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości Krośnice przy ul. Kolejowej 35; 

5) Gabinet weterynaryjny prowadzony przez Usługi Weterynaryjne Mirosław Szewczyk z/s Świętoszyn 61b, 

56-300 Milicz, w zakresie ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt na zasadach zawartych 

w podpisanej umowie oraz doraźnej pomocy zwierzętom rannym w wypadkach drogowych; 

6) Firma Handlowo-Usługowa "EKOLAS" z/s ul. Sławięcicka 4, 47-246 Kotlarnia, w zakresie usuwania 

i utylizacji martwych zwierząt z wypadków drogowych; 

7) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy; 

8) społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących; 

9) Koordynator Programu w osobie pracownika Urzędu Gminy Krośnice Sylwii Marciszewskiej, 

współpracującej w tym zakresie z organami inspekcji weterynaryjnej, organizacjami, stowarzyszeniami, 

fundacjami i społecznymi opiekunami zwierząt. 

2. Nadzór nad realizacją Programu pełni Wójt Gminy Krośnice. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania Programu 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Cel Programu realizowany będzie poprzez następujące zadania: 

1) sprawowanie opieki nad zwierzętami oraz ich odławianie, w szczególności: 

a) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

b) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

c) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w wybranym gospodarstwie rolnym, 

d) odławianie bezdomnych zwierząt, 
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e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt oraz promowanie adopcji zwierząt, w szczególności: 

a) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

b) usypianie ślepych miotów, 

c) edukacja mieszkańców gminy w zakresie dbania o zwierzęta domowe oraz podejmowanie działań  

na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

d) wsparcie mieszkańców gminy w zakresie znakowania zwierząt oraz przeprowadzania zabiegów kastracji 

(sterylizacji), co ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, 

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 3. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie 

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Krośnice: 

1) realizowane jest przy współpracy ze społecznymi opiekunami (opiekunami kotów) i organizacjami, 

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7; 

2) obejmuje w szczególności dokarmianie kotów wolno żyjących oraz kontrolę zdrowia, opiekę lekarza 

weterynarii i kontrolę populacji. 

§ 5. Społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które: 

1) zamieszkują na terenie Gminy Krośnice i złożyły do Wójta Gminy Krośnice wniosek o wpisanie  

do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących. Rejestr zawiera imię, nazwisko, adres, numer 

telefonu, miejsce przebywania kotów i ich ilość; 

2) złożyły oświadczenie, że dobrowolnie i nieodpłatnie sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi i zajmują 

się dokarmianiem kotów; 

3) wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice; 

4) przeszły pozytywnie weryfikację złożonego wniosku, tzn. miejsce bytowania i dokarmiania kotów zostało 

zweryfikowane przez Koordynatora Programu. 

§ 6. Uprawnienia i zobowiązania społecznych opiekunów kotów wolno żyjących: 

1. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących jest osobą uprawnioną do odbierania w Urzędzie Gminy 

Krośnice karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących przez cały rok, przy czym dokarmianie nie zaspakaja 

w całości potrzeb żywieniowych kotów wolno żyjących. 

2. Społeczny opiekun zobowiązuje się: 

1) prowadzić dokarmianie kotów wolno żyjących w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu w sposób 

niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców; 

2) zachować porządek i czystość w miejscu dokarmiania, 

3) zgłaszać niezwłocznie zmianę danych wskazanych we wniosku, w szczególności danych dotyczących 

liczby dokarmianych kotów oraz fakt zaprzestania dokarmiania; 

4) przechowywać karmę w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zepsuciem; 

5) brać czynny udział w ograniczeniu populacji kotów oraz zgłaszać Koordynatorowi Programu problemy 

zdrowotne u dokarmianych zwierząt w przypadku ich zaobserwowania. 

3. Społecznemu opiekunowi kotów wolno żyjących nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub 

świadczenie z tytułu realizowanego zadania. 

4. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących realizuje zadanie osobiście lub przy pomocy innej osoby, 

ponosząc odpowiedzialność za te czynności. 
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§ 7. Wydawanie karmy społecznym opiekunom: 

1. Karma będzie wydawana społecznym opiekunom kotów w Urzędzie Gminy Krośnice raz w miesiącu, 

w terminie do 10-go każdego miesiąca. 

2. Karma nie odebrana w danym miesiącu nie może być pobrana w kolejnym. 

3. Ilość karmy przeznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących wynika z ilości środków finansowych 

otrzymanych w danym roku budżetowym i jest realizowana w okresie zimowym w miesiącach październik – 

marzec (1000g karmy suchej na jednego kota) oraz w okresie letnim w miesiącach kwiecień – wrzesień (500g 

karmy suchej na jednego kota). 

4. Ilość karmy wydanej społecznemu opiekunowi kotów stanowi iloczyn liczby kotów wskazanych  

we wniosku o przyznanie karmy i przyjętego limitu karmy na jednego kota na miesiąc. 

5. Ilość wydawanej karmy jest ewidencjonowana i każdorazowo potwierdzana zarówno przez osobę 

wydającą karmę oraz osobę odbierającą karmę. 

§ 8. Kontrola miejsc bytowania kotów wolno żyjących: 

1. Gmina ma prawo do przeprowadzenia kontroli społecznego opiekuna kotów. Kontroli podlega: 

1) sposób wykorzystania karmy przekazanej przez Gminę; 

2) warunki, w jakich dokarmiane są wolno żyjące koty; 

3) warunki przechowywania karmy. 

2. O terminie kontroli Gmina nie ma obowiązku powiadamiać społecznego opiekuna kotów. 

3. Kontrolę przeprowadza się w miejscu wskazanym we wniosku o przyznanie karmy jako miejsce 

dokarmiania kotów. 

4. Z przeprowadzonej kontroli spisuje się protokół. 

5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, a w szczególności: przypadku karmienia kotów 

w niewłaściwym miejscu (np. niebezpiecznym dla zwierząt), dysponowania karmą niezgodnie 

z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania karmy, przekazania otrzymanej karmy osobom trzecim  

(za wyjątkiem czasowego przekazania zadania innej osobie w uzasadnionych lub losowych przypadkach), 

opiekun może zostać skreślony z rejestru społecznych opiekunów kotów. 

6. Społeczny opiekun kotów, który został skreślony z rejestru nie może zostać ponownie na nią wpisany 

przez okres 1 roku. 

7. W przypadku wykorzystania darmowej karmy w inny sposób niż dokarmianie kotów wolno żyjących 

społeczny opiekun kotów zostanie obciążony kosztami jej zakupu i skreślony z rejestru społecznych opiekunów 

kotów bez możliwości ponownego ubiegania się o status społecznego opiekuna kotów. 

Rozdział 4. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt  

i odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt: 

1) na terenie Gminy prowadzi się wyłapywanie bezdomnych zwierząt na interwencję; 

2) zgłoszenia telefoniczne w sprawie konieczności wyłapania zwierzęcia przyjmowane są pod numerem 

telefonu: 

a) 71 3846 029 - w godzinach pracy Urzędu Gminy Krośnice, 

b) 501 614 495 - po godzinach pracy Urzędu Gminy Krośnice oraz w dni wolne od pracy; 

3) wyłapywaniem są objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje 

możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały; 

4) czynności odłowienia zostaną wykonane przez przedsiębiorcę, z którym Gmina podpisała umowę 

obejmującą w szczególności: wyłapanie (odłowienie) bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki 
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weterynaryjnej oraz dowóz i umieszczenie w schronisku, a w przypadku zwierząt gospodarskich  

do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 Programu; 

5) czynności odławiania przeprowadzi przedsiębiorca - osoba przeszkolona w tym zakresie, wyłącznie przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia 

dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia; 

6) bezpośrednio po wyłapaniu zwierzęcia przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 4 sprawdzi, czy zwierzę jest 

oznaczone mikro chipem lub tatuażem; 

7) wyłapane bezdomne zwierzęta przewożone będą środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 

i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 10. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina realizuje poprzez 

umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku dla bezdomnych - SCHRONISKO 

MIEDARY z/s ul. 1-go Maja 76, 42-676 Miedary. Umieszczenie następuje na podstawie umowy 

podpisywanej przez Wójta Gminy Krośnice z podmiotem prowadzącym ww. schronisko; 

2) postępowanie z agresywnymi zwierzętami - bezpańskimi psami i kotami, w przypadkach pogryzienia 

człowieka przez psa lub kota, winno być zgodne z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Miliczu. Fakt pogryzienia należy każdorazowo zgłosić do Inspektoratu Weterynarii. 

§ 11. Opieka nad zwierzętami gospodarskimi: 

1) bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta gospodarskie czasowo odebrane właścicielowi lub 

opiekunowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Krośnice przekazywane będą do gospodarstwa rolnego 

znajdującego się w miejscowości Krośnice przy ul. Kolejowej 35; 

2) umowa pomiędzy Wójtem Gminy Krośnice a właścicielem ww. gospodarstwa zawierana będzie 

każdorazowo po stwierdzeniu konieczności przekazania zwierząt do gospodarstwa. 

§ 12. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt Wójt Gminy Krośnice realizuje poprzez zawarcie umowy stałej współpracy z gabinetem 

weterynaryjnym wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 5 Programu, a w zakresie usuwania i utylizacji martwych zwierząt 

z wypadków drogowych poprzez zawarcie umowy stałej współpracy z firmą wskazaną w § 2 ust. 1 

pkt 6 Programu. 

2. Zgłoszenia telefoniczne w sprawie konieczności: zapewnienia całodobowej opieki lekarsko-

weterynaryjnej przyjmowane są pod numerem telefonu: 

1) 71 3846 029 – w godzinach pracy Urzędu Gminy Krośnice; 

2) 608 473 197 - po godzinach pracy Urzędu Gminy Krośnice oraz w dni wolne od pracy. 

Rozdział 5. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt oraz promowanie adopcji zwierząt 

§ 13. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt realizuje się przez obligatoryjną sterylizację lub 

kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, propagowanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt 

posiadających właścicieli, finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich oraz usypianie ślepych miotów zgodnie z art. 33 ustawy oraz 

przepisami odrębnymi. 

§ 14. 1. Gmina: 

1) realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach 

ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko; 

2) finansuje koszt sterylizacji lub kastracji bezdomnego zwierzęcia, które zostało przygarnięte w wyniku 

podjętych działań obejmujących poszukiwanie nowych właścicieli; 

3) finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących; 
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4) w celu zapobiegania bezdomności zwierząt może sfinansować 100% kosztów wykonania zabiegów 

sterylizacji i kastracji psów i kotów, będących własnością mieszkańców Gminy Krośnice,  przy zachowaniu 

warunków i zasad opisanych w § 15 Programu. 

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

weterynaryjnym wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 5 Programu. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlegają zwierzęta: 

1) w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna; 

2) przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli; 

3) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia i/lub wiek. 

§ 15. Zasady i warunki wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji: 

1. Psów i kotów będących własnością mieszkańców Gminy Krośnice: 

1) warunkiem uzyskania dofinansowania, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 jest złożenie w Urzędzie Gminy 

Krośnice pisemnego wniosku wraz z oświadczeniem, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko 

wściekliźnie (dotyczy psów) oraz oświadczenie, że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie 

zwierzęcia wraz z rejestracją w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL, 

którego koszt pokrywa Gmina; 

2) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel zwierzęcia wykonuje zabieg sterylizacji we wskazanym 

przez urząd czasie; 

3) dofinansowanie do sterylizacji będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych  

na ten cel w budżecie Gminy Krośnice na rok 2022; 

4) dodatkowe badania, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne nie są objęte dofinansowaniem. Gmina nie 

bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich 

leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych 

okoliczności w trakcie zabiegu. 

2. Kotów wolno żyjących: 

1) warunkiem skierowania kotów wolno żyjących na zabieg sterylizacji/kastracji jest zgłoszenie 

zapotrzebowania na ww. zabieg przez społecznego opiekuna Koordynatorowi Programu; 

2) społeczny opiekun kotów wolno żyjących zgłaszając zapotrzebowanie na wykonanie zabiegu jednocześnie 

informuje Koordynatora Programu czy czynność odłowienia i przewiezienia zwierzęcia do i z zakładu 

lekarsko-weterynaryjnego odbędzie się dobrowolnie przez społecznego opiekuna kotów czy jest konieczne 

zlecenie wykonania przedmiotowych czynności na zewnątrz; 

3) czynności odłowienia i przewiezienia do zakładu lekarsko-weterynaryjnego (w przypadku braku 

pozytywnej deklaracji ze strony społecznego opiekuna) zostaną wykonane przez pracownika zakładu 

lekarsko-weterynaryjnego, w którym zabieg będzie wykonywany, przy czym wskazanie zwierzęcia  

do odłowienia dokonywane jest każdorazowo przez społecznego opiekuna zgłaszającego zapotrzebowanie 

na wykonanie zabiegu; 

4) po wykonaniu zabiegu sterylizacji i kastracji w gabinecie weterynaryjny wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 5 

Programu społeczny opiekun zgłaszający zwierzę do zabiegu w miarę możliwości zapewni opiekę tym 

zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii wykonującego zabieg; 

5) nieoswojone koty wolno żyjące po upływie wskazanego przez lekarza weterynarii okresu rekonwalescencji 

zostaną wypuszczone przez społecznego opiekuna w miejscu ich dotychczasowego bytowania, chyba że ich 

stan zdrowia będzie wymagał leczenia i dalszej opieki; 

6) jeżeli okaże się, że kotka/kot wolno żyjąca/y jest oswojona/y i wykazuje chęć życia z człowiekiem, Gmina 

podejmie działania wskazane w Rozdziale 8 Programu. 
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Rozdział 6. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 16. Usypianie ślepych miotów: 

1) usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt 

bezdomnych, w lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga); 

2) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia  

dla nich właściciela, lub chore bezdomne, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich 

właściciela, lub chore bezdomne, które lekarz weterynarii uzna za nie rokujące nadziei na wyzdrowienie, 

a dalsze ich życie przysporzyłoby cierpienie i ból; 

3) zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić 

mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Zabieg uśpienia należy wykonywać w sposób humanitarny i jedyny 

dopuszczający przez TOnZ w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie); 

4) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu przekazania odpowiednim 

służbom do tego przeznaczonym. 

Rozdział 7. 

Plan znakowania zwierząt 

§ 17. Obowiązkowemu elektronicznemu znakowaniu podlegają zwierzęta, którym Gmina Krośnice 

współfinansuje koszty sterylizacji lub kastracji, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 Programu. 

§ 18. Koszt znakowania, o którym mowa w § 17, ponosi Gmina Krośnice. 

§ 19. Za zgodą właściciela zwierzęcia nieodpłatnemu znakowaniu podlegają psy/koty podczas 

wykonywania finansowanych przez Gminę Krośnice zabiegów sterylizacji/kastracji. Nieodpłatne znakowanie 

psów/kotów będzie wykonywane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez 

Gminę na ten cel. 

Rozdział 8. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 20. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej Gminy, Facebook'u 

Gminy Krośnice; 

2) prowadzenie przez Schronisko działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania  

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

bytowania; 

3) współdziałanie Gminy i/lub Schroniska z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia akcji 

adopcyjnych i promocyjnych. 

Rozdział 9. 

Finansowanie Programu  

§ 21. Na realizację Programu zabezpieczono środki finansowe w budżecie Gminy Krośnice na rok 2022 

w wysokości 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) oraz darowiznę od Fundacji 

ZWIERZ w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), które będą wydatkowane  

na podstawie zawartych umów, zleceń, faktur i rachunków w następujący sposób: 

- 25.000,00 zł - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

- 10.000,00 zł - finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów i psów przebywających pod opieką osób 

zamieszkujących na terenie Gminy Krośnice oraz kosztów trwałego znakowania tych zwierząt, 

- 5.500,00 zł - wykonanie interwencyjnych odłowów zwierząt bezdomnych i ich transport do schroniska,  

a w przypadku zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego, 

- 5.000,00 zł - finansowanie zabiegów weterynaryjnych, w tym sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących 

z terenu Gminy Krośnice, 
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- 5.000,00 zł - zakup karmy dla opiekunów kotów wolno żyjących, 

- 3.500,00 zł - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, 

- 500,00 zł - zapewnienie opieki odebranym zwierzętom gospodarskim, 

- 500,00 zł - usypianie ślepych miotów, 

- 2.000,00 zł - finansowanie zabiegów weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Krośnice, 

które zostały adoptowane, 

- 1.000,00 zł - działania edukacyjno-informacyjne propagujące Program oraz działania w zakresie promocji 

czipowania, sterylizacji zwierząt właścicielskich, we współpracy z organizacjami prozwierzęcymi, 

- 2.000,00 zł rezerwa. 
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