
 

 

UCHWAŁA NR V/41/2019 

RADY GMINY FRYSZTAK 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

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

zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2019 roku”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 , art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz.994, z późn. zm.) w związku z art. 11a ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późniejszymi 

zmianami ), po uzyskaniu opinii właściwego powiatowego lekarza weterynarii , dzierżawców lub zarządców 

obwodów łowieckich oraz organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

działającym na obszarze gminy 

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanowienia ogólne 

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

na terenie Gminy Frysztak w 2019 roku”. 

2. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych 

i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych 

Gminy Frysztak. 

§ 2. Cele oraz wykonawcy programu: 

1. Celami programu jest:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

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

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

2.  Wykonawcami programu są:  

1) Referat Gospodarki Przestrzennej Rozwoju i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Frysztak ul. Ks. Wojciecha 

Blajera 20, 38-130 Frysztak, tel. 17 2777110 

2) Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak , tel. 17 2777220 
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3) Przychodnia Weterynaryjna MUSTANG Dominik Rachwał ul. Ks. Zwierza 4,39-100 Ropczyce,  

tel. 605 888 266 

4) „TRIO-VET” Gabinet Weterynaryjny M. Muszyński,-M. Wojdyła,-A. Muszyński spółka cywilna  

ul. Mikołaja Frysztackiego 35, 38-130 Frysztak tel. 508 741 377 

5) Indywidualne Gospodarstwo Rolne Twierdza 139,38-130 Frysztak 

§ 3. Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt ,obligatoryjną sterylizację 

albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

usypianie ślepych miotów realizowane będzie poprzez:  

1) Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt z terenu gminy Frysztak, 

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów będzie realizowane 

poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt „Przytul psiaka” w Ropczycach , na 

podstawie zawartej z Przychodnią Weterynaryjną MUSTANG Dominik Rachwał ul. Ks. Zwierza 4,39-100 

Ropczyce tel. 605 888 266 umowy oraz obowiązków Wykonawcy wynikających z jej treści. 

2) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przekazanych pod opiekę schroniska wynika 

z postanowień umownych zawartych z Wykonawcą i realizowane będzie w ramach zawartej umowy oraz 

staraniem własnym Gminy Frysztak , poprzez zamieszczenie ogłoszeń o możliwości adopcji zwierząt na 

portalach internetowych i tablicach ogłoszeń 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez:  

1) Przychodnię Weterynaryjną MUSTANG Dominik Rachwał ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce,  

na podstawie zawartej umowy, 

2) Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak 

3) Odławianie zwierząt bezdomnych wykonywane będzie stale na podstawie zlecenia wystawionego przez 

gminę , jednak bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt nie będzie realizowane, chyba  

że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane będzie przez:  

1) „TRIO-VET” Gabinet Weterynaryjny M. Muszyński,-M. Wojdyła,-A. Muszyński spółka cywilna  

ul. Mikołaja Frysztackiego 35, 38-130 Frysztak w ramach zawartej z Wykonawcą umowy, tel. 508 741 377 

2) Przychodnia Weterynaryjną MUSTANG Dominik Rachwał ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce na 

podstawie indywidualnego zlecenia, 

4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez:  

1) Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak 

2) Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie gminy Frysztak, w celu 

zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości realizowane będzie przez Referat Gospodarki 

Przestrzennej Rozwoju i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Frysztak 

5. Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie przez:  

1) Zwierzęta 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 będą 

przekazywane do Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Twierdza 139,38-130 Frysztak. 

2) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich następuje każdorazowo na podstawie umowy zawartej 

przez gminę z właścicielem gospodarstwa przy zachowaniu przez nie gotowości zapewnienia opieki tym 

zwierzętom. 

§ 4. Realizacja Programu 

1. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Frysztak zapisanych w budżecie na rok 

2019 w wysokości 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na: 
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1) realizację celów określonych w § 3 ust.1 pkt.1 i 2 w kwocie 30 000,00 zł 

2) realizację celów określonych w § 3 ust.2 w kwocie 3 500,00 zł 

3) realizację celów określonych w § 3 ust.3 w kwocie 2 500,00 zł 

4) realizację celów określonych w § 3 ust.4 w kwocie 1 000,00 zł. 

5) realizację celu określonego w § 3 ust.5 w kwocie 500,00 zł. 

6) realizację celów określonych w § 4 ust.1 pkt.2,3 i 4 w kwocie 2 500,00 zł. 

2. Środki te wydatkowane będą : 

1) W ramach zawartych umów z Wykonawcami na podstawie wystawianych przez nich faktur i rachunków za 

czynności wynikające z postanowień umownych, 

2) Na podstawie indywidualnych zleceń Gminy Frysztak i wystawionych na ich podstawie faktur i rachunków 

3) Wydatkowanie środków finansowych realizowane będzie pod nadzorem Referatu Gospodarki 

Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa Urzędu Gminy Frysztak 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Jacek Król 
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