
 

 

UCHWAŁA NR VII/46/19 

RADY GMINY KRAMSK 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2019. 

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

zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)  po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie i Kół 

Łowieckich - Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje:  

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

na terenie Gminy Kramsk na rok 2019 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marek Lidźbiński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 3625



Załącznik do uchwały Nr VII/46/19 

Rady Gminy Kramsk 

z dnia 29 marca 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kramsk na rok 2019. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I CEL PROGRAMU 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Schronisku, należy rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt administrowane przez Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami w Koninie ul. Gajowa 7, 62-510 Konin. 

2) Stowarzyszeniu, należy rozumieć Stowarzyszenie WIOSKOWOMI z siedzibą w miejscowości Grabowe 2, 

62-511 Kramsk. 

3) Programie, należy rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kramsk. 

§ 2. 1.  Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Kramsk przy pomocy stanowiska ds. ochrony 

środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej. 

2. Realizatorem Programu jest na poziomie gminy Kramsk stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa 

i gospodarki wodnej. 

§ 3. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kramsk oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

Rozdział 2. 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kramsk realizują: 

1) Schronisko – po przez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do schroniska 

przez Policję lub inne uprawnione podmioty oraz   mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem 

Gminy Kramsk; 

2) Stowarzyszenie – po przez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do 

Stowarzyszenia przez Policję lub inne uprawnione podmioty oraz mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy Kramsk; 

3) Wójt Gminy Kramsk poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla bezdomnych; 

4) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami; 

5) Podmioty realizujące zadania gminy w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także 

prowadzące schroniska dla bezdomnych zwierząt powinny uzyskać zezwolenie, którego udziela gmina. 

6) Podmioty działające w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt musza zgłosić zamiar 

prowadzenia takiej działalności właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii i spełniać określone 

w przepisach wymagania weterynaryjne. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym dokarmianie realizuje Wójt gminy Kramsk 

poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących. 

§ 6. 1.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kramsk realizuje Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami w Koninie ul. Gajowa 7, 62-510 Konin,  Stowarzyszenie WIOSKOWOMI Grabowe 2, 62-511 

Kramsk. 

2. Wyłapane zwierzęta musza być niezwłocznie przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
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§ 7. 1.  Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku lub Stowarzyszeniu 

WIOSKOWOMI dla zwierząt realizuje Schronisko lub Stowarzyszenie WIOSKOWOMI poprzez obligatoryjne 

przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska lub Stowarzyszenia 

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

z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

2. W przypadku bezpośredniej adopcji bezdomnego zwierzęcia przez mieszkańców gminy koszt kastracji 

lub sterylizacji pokrywa gmina Kramsk. 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Wójt Gminy Kramsk  poprzez 

promocje adopcji zwierząt ze schroniska lub ze Stowarzyszenia WIOSKOWOMI oraz prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Kramsku, a także przez Kramsk sms. info. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Wójt Gminy Kramsk poprzez zlecenie zadania lokalnej 

lecznicy dla zwierząt mieszczącej się w Kramsku ul. Kościelna 34, 62-511 Kramsk – Lesław Barski. 

§ 10. W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Kramsk 

w 2019 roku – wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Kuźnica 2, 62-511 Kramsk. 

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

zwierząt realizuje Wójt Gminy Kramsk poprzez zawarcie umowy zlecenie z lekarzem weterynarii 

prowadzącym Prywatną Przychodnię dla zwierząt,  Lesław Barski ul. Kościelna 34, 62-511 Kramsk w zakresie 

opieki weterynaryjnej udzielonej zwierzętom z ternu gminy Kramsk. 

Rozdział 3. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

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

Kramsk na rok 2019 w wysokości 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt bezdomnych 

w schronisku dla zwierząt bezdomnych oraz w przytulisku, sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych, 

usypianie ślepych miotów, zakup karmy dla zwierząt bezdomnych, zapewnienie opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
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