
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/147/2017 

RADY GMINY KURYŁÓWKA 

z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuryłówka w 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Kuryłówka uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Kuryłówka w 2017 r.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuryłówka. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Kotulski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 791



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/147/2017 

RADY GMINY KURYŁÓWKA 

z dnia 15 lutego 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuryłówka w 2017 r. 

Rozdział 1. 

WPROWADZENIE 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kuryłówka w 2017 r. odnosi się do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym 

w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, przebywających w granicach administracyjnych 

Gminy Kuryłówka, w rozumieniu art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j.- Dz.  

U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.). 

Rozdział 2. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.  

U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.); 

2) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kuryłówka, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której 

Wójt Gminy Kuryłówka realizuje zadania; 

3) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt; 

4) miejsce czasowego przetrzymywania zwierząt - należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu 

zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt, 

w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt; 

5) podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne - należy przez to rozumieć placówkę ochrony zdrowia 

i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, a także 

zapewniające miejsce czasowego pobytu zwierząt oraz właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu 

ustawy o ochronie zwierząt; 

6) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla czasowego 

pobytu zwierząt gospodarskich; 

7) społecznych opiekunach – należy przez to rozumieć osoby działające na rzecz zwierząt na terenie Gminy 

Kuryłówka; 

8) służbach porządkowych – należy przez to rozumieć Komendę Powiatową Policji w Leżajsku; 

9) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

10) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze 

jego towarzysza; 

11) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie, w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 133, poz. 921 ze zm.); 

12) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuryłówka w 2017 r. 
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§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Kuryłówka.  

2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie Gminy Kuryłówka - Wójt Gminy Kuryłówka; 

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt – „Schronisko dla Zwierząt’, Sigiełki 59, 37- 418 Krzeszów 

prowadzone przez Gabinet Weterynaryjny „Eskulap”, lek. wet. Jerzy Sulikowski, 37-310 Nowa Sarzyna, 

ul. B. Prusa 24; 

3) podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne dla zwierząt oraz w zakresie czasowego 

przetrzymywania zwierząt – Gabinet Weterynaryjny „Eskulap”, lek. wet. Jerzy Sulikowski, 37-310 Nowa 

Sarzyna, ul. B. Prusa 24; 

4) gospodarstwo rolne wskazane do czasowego przetrzymania zwierząt gospodarskich; 

5) społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących; 

6) podmiot świadczący usługi w zakresie wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Gabinet Weterynaryjny 

„Eskulap”, lek. wet. Jerzy Sulikowski, 37-310 Nowa Sarzyna, ul. B. Prusa 24; 

7) organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Kuryłówka, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt; 

8) służby porządkowe - Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku. 

Rozdział 3. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 4. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuryłówka oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

§ 5. Zadania priorytetowe programu to: 

1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

a) sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

b) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych; 

2) opieka nad zwierzętami poprzez: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt, 

b) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

c) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

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

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

3) edukacja mieszkańców Gminy Kuryłówka w zakresie opieki nad zwierzętami i ich humanitarnego 

traktowania, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo kastracji 

psów i kotów, adopcji zwierząt domowych oraz zakazu handlu zwierzętami domowymi. 

Rozdział 4. 

REALIZOWANIE ZADAŃ PRIORYTETOWYCH PROGRAMU 

§ 6. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierząt realizują:  

1) Gmina Kuryłówka poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych 

z terenu Gminy Kuryłówka; 

2) Gmina Kuryłówka poprzez współpracę ze służbami weterynaryjnymi posiadającymi umowę z Gminą 

Kuryłówka. 

§ 7. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizują:  

1) Gmina Kuryłówka poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, 
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2) Gmina Kuryłówka, w przypadku istniejącej potrzeby podjęcia leczenia, poprzez podmiot świadczący usługi 

lekarsko-weterynaryjne z którym Gmina Kuryłówka posiada zawartą umowę; 

3) Gmina Kuryłówka poprzez współpracę z opiekunami społecznymi kotów. 

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt, realizuje Gmina Kuryłówka doraźnie przez podmiot świadczący 

usługi w tym zakresie oraz schronisko, z którymi Gmina Kuryłówka podpisała umowę. 

§ 9. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku realizują:  

1) schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów 

z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek, 

a także: 

2) podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne - z którym Gmina posiada zawartą umowę. 

§ 10. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

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

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

bytowania; 

2) podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne, z którym Gmina Kuryłówka posiada zawartą umowę 

dotyczącą zapewnienia opieki weterynaryjnej, czasowego pobytu zwierząt i poszukiwania nowych 

właścicieli. 

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, realizują: 

1) schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów usypiania ślepych miotów bezdomnych 

zwierząt urodzonych w schronisku lub dostarczonych do schroniska; 

2) Gmina Kuryłówka, poprzez zlecanie zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych przez 

podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne, z którym Gmina Kuryłówka posiada zawartą umowę. 

§ 12. Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce do czasowego przetrzymania zwierząt gospodarskich 

jest gospodarstwo zlokalizowane w Woli Zarczyckiej nr posesji 340a. 

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

zwierząt, realizuje Gmina Kuryłówka poprzez podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne, z którym 

Gmina Kuryłówka podpisała umowę na świadczenie usług. 

Rozdział 5. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

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

Gminy Kuryłówka na 2017 r. w wysokości 15.000, 00 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania: 

1) koszty ponoszone na schronisko - 7.500,00 zł; 

2) usługi weterynaryjne - 7.000,00 zł; 

3) inne usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt - 500,00 zł. 

§ 15. Środki finansowe będą wydatkowane zgodnie z przepisami dotyczącymi wydatkowania środków 

publicznych. 
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