
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/248/2017 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2017 roku 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856  

z późn. zm.1)), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Stowarzyszenie „Strzelce Zwierzętom”  

i Obwody Łowieckie uchwala się, co następuje: 

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

na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

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

Opolskiego.   

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej 

 

Gabriela Puzik 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, 

z 2016 r. poz. 1605 i 2102. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 909



Załącznik do uchwały nr XXXII/248/2017 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 22 marca 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2017 roku 

Rozdział 1 

Postanowienia 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 Strzelce Opolskie w 2017 r.; 

2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Strzelce Opolskie; 

3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich; 

4) Firmie, należy przez to rozumieć Panią Gabrielę Bartoszek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych Wielobranżowych „Gabi” z siedzibą w Żędowicach 

przy ulicy Dworcowej 24; 

5) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Konkret” Anna Kornas,  

ul. Łaszczyka 18, Bytom Miechowice, gdzie przekazywane będą wyłapane bezdomne zwierzęta z terenu 

Gminy Strzelce Opolskie, z którym firma ma podpisaną umowę; 

6) Stowarzyszeniu, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Strzelce Zwierzętom” z siedzibą w Strzelcach 

Opolskich. 

§ 2. Działania związane z realizacją Programu prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich we współpracy z Policją oraz Stowarzyszeniem. 

Rozdział 2 

Cel i zadania programu 

§ 3.1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy w 2017 roku. 

2. W ramach Programu Gmina będzie realizowała następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, leczenie oraz wykonanie zabiegów kastracji  

i sterylizacji w celu zmniejszenia populacji; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Rozdział 3 

Realizacja zadań 

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez 

przewiezienie odłowionych zwierząt do Schroniska, które przyjmuje zwierzęta z terenu Gminy Strzelce 

Opolskie na podstawie odrębnych uzgodnień. 
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§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez zapewnienie im pożywienia, zwłaszcza 

w okresie zimowym oraz przeprowadzaniu zabiegów kastracji i sterylizacji. 

2. W celu kontroli populacji wolno żyjących kotów będzie prowadzona ich kastracja oraz sterylizacja przez 

Pana Andrzeja Krupnika, lekarza weterynarii, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Przychodnia 

Weterynaryjna” z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 8 w Strzelcach Opolskich oraz przez Pana Jakuba 

Borkowskiego lekarza weterynarii prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Przychodnia dla 

zwierząt Fauna – Jakub Borkowski” z siedzibą przy ulicy 1 Maja 7 w Strzelcach Opolskich, z którymi Gmina 

ma podpisaną umowę. 

3. Karma dla wolno żyjących kotów zostanie zakupiona przez Gminę, jak również będzie pozyskana  

ze zbiórki karmy corocznie organizowanej przez Gminę wraz ze Stowarzyszeniem. 

4. Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywać się będzie w miejscach ich bytowania za zgodą  

i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają. 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy przeprowadza Firma, po telefonicznym zgłoszeniu 

przez pracownika Urzędu, w szczególności w przypadku, gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla zdrowia  

i życia ludzi lub innych zwierząt, a także gdy jest chore lub ranne. 

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

Zwierzęta odłowione z terenu Gminy i przekazane do schroniska będą obligatoryjnie poddawane 

sterylizacji lub kastracji. 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez Stowarzyszenie, a także 

poprzez umieszczanie na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl, w prasie lokalnej, na antenie radia 

oraz na tablicach ogłoszeniowych Urzędu informacji o zwierzęciu wraz ze zdjęciem, która umożliwi 

odnalezienie dotychczasowego lub nowego właściciela. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów 

Usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach będzie przeprowadzone przez Pana Andrzeja 

Krupnika lekarza weterynarii, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Przychodnia 

Weterynaryjna” z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 8 w Strzelcach Opolskich oraz przez Pana Jakuba 

Borkowskiego lekarza weterynarii prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Przychodnia dla 

zwierząt Fauna – Jakub Borkowski” z siedzibą przy ulicy 1 Maja 7 w Strzelcach Opolskich, z którymi 

Gmina ma podpisaną umowę. 

§ 10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich będzie Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej „Barka” z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej 23. 

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

zwierząt 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizowane będzie przez Pana Jana Piskonia lekarza weterynarii prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Opolskiej 30, z którym 

Gmina ma podpisaną umowę. 

Rozdział 4 

Finansowanie programu 

§ 12.1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy na rok 2017 w wysokości 66.600 zł. 

2. Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 3 pkt 2 ppkt 1-8 będą wydatkowane poprzez 

zlecenie świadczeń, usług i dostaw na podstawie umów zawartych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 
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