
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/249/20 

RADY GMINY SOLINA 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Solina w 2020 r. 

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

poz. 506 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122 ze zm.), po zasięgnięciu wymaganych opinii: 

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesku, 

- Koła łowieckiego „Jeleń-Wołkowyja”, 

- Koło łowieckie „Ryś” Lesko, 

- Koło łowieckie „Żbik” Uherce, 

- Koło łowieckie „Basior”. 

Rada Gminy Solina uchwala, co następuje: 

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

terenie Gminy Solina w 2020 r." w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

Władysław Cienki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 maja 2020 r.

Poz. 2159



Załącznik do uchwały Nr XXIII/249/20 

Rady Gminy Solina 

z dnia 6 maja 2020 r. 

Rozdział 1. 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „Urzędzie" - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Solina, 

2) „Schronisko" - należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt „Wesoły Kundelek” prowadzone przez 

Gabinet Weterynaryjny Karola Kusala, ul. Piłsudskiego 48, 38 – 600 Lesko, 

3) „Gabinecie weterynaryjnym" - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny, Karola Kusala,  

ul. Piłsudskiego 48, 38 – 600 Lesko, 

4) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Pana Andrzeja Kusza zam. Bóbrka 

60A, 38-623 Lesko, 

5) „Programie" - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solina w 2020 r." 

§ 2. 1.  Program realizuje: 

a) Urząd, 

b) Schronisko, 

c) Gabinet Weterynaryjny, 

d) gospodarstwo rolne. 

2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy. 

Rozdział 2. 

§ 3. 1.  Cele i zadania Programu w zakresie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będą 

poprzez: 

a) zapewnienie miejsca w „Schronisku", 

b) zapewnienie miejsce dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, 

c) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym w Gabinecie weterynaryjnym. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie będzie realizowane poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących wpisanym na listę 

opiekunów zwierząt; 

b) dokarmianie odbywać się będzie w ramach wolontariatu, 

c) opieka weterynaryjna sprawowana będzie przez Gabinet weterynaryjny. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Gabinet weterynaryjny lub Schronisko na 

zgłoszenie pracownika Urzędu zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. leśnictwa i zasobów leśnych. 

4. Odławiane będą zwierzęta bezdomne w szczególności psy: chore, wychudzone, błąkające się, szczenne 

suki oraz suki z młodymi, zwierzęta stanowiące zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Odłowione zwierzęta będą 

umieszczone w „Schronisku". 

5. Obligatoryjna sterylizacja/kastracja zwierząt bezdomnych odłowionych na terenie gminy Solina będzie 

prowadzona przez gabinet weterynaryjny, jeżeli nie będzie przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu ze 

względu na stan zdrowia zwierzęcia lub wiek. 
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6. O dofinansowanie do sterylizacji/kastracji swoich zwierząt w wysokości do 30% kosztów zabiegu mogą 

ubiegać się mieszkańcy gminy, którzy korzystają z pomocy społecznej. 

7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi pracownik Urzędu zatrudniony na 

stanowisku ds. leśnictwa i zasobów leśnych, poprzez: 

a) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 

b) umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej gminy o możliwości adopcji psa lub kota, 

c) występowanie z wnioskiem o ogłaszanie odpowiednich informacji na stronie internetowej Schroniska. 

8. Usypianie ślepych miotów zwierząt - realizowane będzie przez Gabinet weterynaryjny, na poniższych 

zasadach: 

a) w pierwszej kolejności będą usypiane ślepe mioty bezdomnych zwierząt (suk i kotek), 

b) pozostałe ślepe mioty zwierząt mających właściciela - mieszkańca Gminy Solina - będą usypiane na wniosek 

właściciela i pod warunkiem, że właściciel dokona sterylizacji suki lub kotki. 

9. Zwierzęta gospodarskie czasowo odebrane właścicielom za traktowanie ich niezgodne z przepisami 

ustawy zostaną przekazane do gospodarstwa rolnego. 

10. W ramach zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt pierwszą pomoc będzie świadczył Gabinet weterynaryjny. 

Rozdział 3. 

§ 4. 1.  Program będzie realizowany ze środków finansowych z budżetu Gminy Solina w kwocie 

zarezerwowanej na 2020 rok w wysokości 20 000 złotych. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, będą wydatkowane w następujący sposób: 

a) sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku dla zwierząt - 2000 zł, 

b) dofinansowanie do kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt - 500 zł, 

c) usypianie ślepych miotów - 500 zł, 

d) odławianie wraz z umieszczeniem w schronisku bezdomnych zwierząt - 14800 zł, 

e) dokarmianie bezdomnych zwierząt - 500 zł, 

f) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 200 zł, 

g) zapewnienie opieki, o którym mowa w § 3 pkt 9, 10 - 1500 zł. 

3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie poszczególnym podmiotom konkretnych działań 

wynikających z Programu przez pracowników Urzędu zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. leśnictwa 

i zasobów leśnych. 
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Uzasadnienie 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U z 2019 r. poz. 122 ze zm.) 

Rada Gminy Solina określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt. 

Program skierowano do zaopiniowania do: - Powiatowego Lekarza Weterynarii i dzierżawców obwodów 

łowieckich działających na terenie gminy. Nikt nie wniósł uwag do przedmiotowego programu, Wojskowe 

Koło Łowieckie „Basior” z Krakowanie nie odebrało przedmiotowego pisma. 
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