
 

 

UCHWAŁA NR XVII/135/2020 

RADY GMINY KWILCZ 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Kwilcz na 2020 rok. 

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

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 638), Rada Gminy Kwilcz uchwala: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwilcz na rok 2020, w następującym brzmieniu: 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Kwilcz na 2020 rok 

§ 1. Cele Programu i ogólne założenia 

1. Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Kwilcz na 2020 rok, zwany dalej Programem ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności 

zwierząt domowych na terenie gminy Kwilcz oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom 

domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy 

Kwilcz. 

2. „Bezdomne zwierzę” w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) oznacza 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.  

3. Realizacja założeń Programu w ramach wykonywania zadania własnego gminy, oparta będzie na 

współdziałaniu mieszkańców gminy Kwilcz, Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gminy Kwilcz oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń 

i fundacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

4. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

5. Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych: 

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kwilcz, 

b) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kwilcz, 

c) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

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

§ 2. Wykonawcy Programu 

1. Wykonawcami Programu są: 
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1) Wójt Gminy Kwilcz, 

2) Schronisko dla Zwierząt w Posadówku prowadzonym przez Stowarzyszenie Integracji Społeczności 

Lokalnych "Wielkopomoc", z siedzibą: Posadówek 1, 64-310 Lwówek w zakresie realizacji postanowień 

§4 – 7 Programu. 

3) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Postęp” w Kurnatowicach (Kurnatowice 53A, 64-420 Kwilcz) - 

w zakresie realizacji postanowień §8 Programu. 

4) Gabinet weterynaryjny: lek. wet. Marcin Stankowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

VETICUS z siedzibą: ul. Poznańska 40, 62-045 Pniewy w zakresie realizacji postanowień §9 Programu. 

5) Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu, z siedzibą: ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz w zakresie 

realizacji postanowień §3 ust. 1 pkt b) Programu. 

6) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy, 

7) Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni pracownik Urzędu Gminy 

w Kwilczu ds. ochrony środowiska i współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej 

w Międzychodzie i samorządem lekarsko – weterynaryjnym. 

§ 3. Realizacja zadań 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kwilcz miejsca w schronisku dla zwierząt 

realizowane jest poprzez: 

a) przyjmowanie i podejmowanie interwencji Policji lub mieszkańców gminy w sprawach dotyczących 

bezdomnych zwierząt; 

b) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w miejscu tymczasowego przebywania, do czasu umieszczenia ich 

w schronisku; 

c) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy miejsca w schronisku dla zwierząt w ramach 

zawartych umów lub porozumień; 

d) podejmowanie działań w zakresie poszukiwania domów tymczasowych dla zwierząt bezdomnych do czasu 

umieszczenia ich w schronisku; 

e) współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

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

a) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące; 

b) w miarę możliwości - dokarmianie i zapewnianie wody pitnej dla kotów wolnożyjących w miejscach ich 

przebywania; 

c) w miarę możliwości – zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy; 

d) powierzenie realizacji ww. zadań jednostkom pomocniczym gminy; 

e) współdziałanie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

f) w miarę możliwości – sterylizowanie lub kastrowanie kotów wolno żyjących. 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Na terenie gminy Kwilcz wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 

a) stałe interwencje; 

b) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 

nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, 

w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 
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3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Kwilcz podpisuje umowę 

z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także 

nie będzie zadawał im cierpienia. 

5. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy oraz 

za pośrednictwem sołtysów. 

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

7. Odławiane zwierzęta przekazywane będą do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którymi gmina ma 

podpisaną umowę. 

8. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta 

trwale dotąd pozostawały. 

9. Zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańca w celu niedopuszczenia  

do pozostawania zwierzęcia bez opieki, swobodnego przemieszczania się i stwarzanie zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

10. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie potrafiącej udowodnić swoje prawo własności do zwierzęcia. 

§ 5. Sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt 

1. Gmina realizuje sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych 

z jednostką prowadzącą schronisko. Finansowanie zabiegów, o których mowa w zdaniu pierwszym, należy do 

zadań schroniska i wszelkie koszty z tym związane ponoszone są przez schronisko zgodnie z zawartą umową. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

a) zwierzęta z uwagi istnienia przeciwwskazań ze względu na wiek lub stan zdrowia; 

b) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela 

lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych 

właścicieli. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez: 

1) Urząd Gminy w Kwilczu poprzez: 

a) przyjmowanie zgłoszeń właścicieli zwierząt, którzy poszukują swoje zaginione zwierzęta; 

b) przyjmowanie zgłoszeń osób chętnych do adopcji zwierząt; 

c) udzielanie zainteresowanym informacji o zwierzętach odłowionych i odwiezionych 

do schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którymi Gmina ma podpisaną umowę; 

d) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

gminy, w tym na stronie internetowej gminy Kwilcz; 

e) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez: 

a) oddawanie zwierząt poprzednim właścicielom po ich zgłoszeniu się i udokumentowaniu swoich praw do 

zwierzęcia; 

b) przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, po odbyciu 14 dniowej kwarantanny 

i po przeprowadzeniu zabiegów weterynaryjnych zgodnie z regulaminem Schroniska. 
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§ 7. Usypianie ślepych miotów 

1. Zabieg usypiania ślepych miotów może być wykonywany wyłącznie przez lekarza weterynarii 

w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt na podstawie umowy zawartej z Gminą. 

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny, zaś 

zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić 

mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

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

1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Kwilcz zapewnia się miejsce w gospodarstwie 

rolnym: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Postęp” w Kurnatowicach. 

2. Jeśli zajdzie konieczność wydania decyzji Wójta Gminy Kwilcz o czasowym odebraniu zwierząt 

gospodarskich w myśl art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zwierzęta zostaną 

przekazane gospodarstwu rolnemu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Gospodarstwo rolne spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając im schronienie, 

wyżywienie i opiekę weterynaryjną. 

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

zwierząt 

W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, które wymagają natychmiastowej 

pomocy Gmina Kwilcz zapewnia opiekę weterynaryjną na podstawie umowy zawartej z Gabinetem 

Weterynaryjnym mającym możliwość świadczenia usług całodobowo. 

§ 10. Edukacja mieszkańców 

1. Gmina Kwilcz w ramach Programu będzie prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

działania edukacyjne, m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

2. W ramach Programu planuje się realizację następujących działań o charakterze edukacyjno-

informacyjnym poprzez stronę internetową polegających na: 

a) przekazywaniu mieszkańcom gminy informacji dotyczących właściwych i odpowiedzialnych zachowań 

w zakresie opieki nad zwierzętami; 

b) propagowaniu sterylizacji i kastracji psów i kotów; 

c) współpraca z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

§ 11. Źródła finansowania realizacji zadań wynikających z Programu 

1. Rada Gminy Kwilcz uchwalając coroczny budżet, zapewnia środki finansowe na realizację zadań Gminy 

związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. W 2020 r. ogólny budżet na realizację zadania wynosi 43.500,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł) 

(Dział 900, Rozdział 90013 i 90095), zgodnie z Uchwałą Nr XIV/101/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 11015). 

3. Zakłada się wydatkowanie środków w następujący sposób: 

a) na realizację zadań: odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnieniem im opieki w Schronisku 

dla zwierząt - 35.000,00 zł, 

b) na realizację zadania zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej - 8.000,00 zł, 

c) zakup kojców dla psów oraz karmy dla psów oczekujących na transport do schroniska - 500,00 zł. 

4. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizacje podmiotowego Programu w trakcie 

jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust. 2 będą niewystarczające. 
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5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, będą wydatkowane w sposób zgodny z ustawą o finansach 

publicznych.  

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Dla realizacji Programu ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina Kwilcz może udzielać 

organizacjom społecznym, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci: 

a) wsparcia finansowego; 

b) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym; 

c) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu; 

d) zobowiązania jednostek podległych Wójtowi Gminy Kwilcz do współpracy z organizacjami  

pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Grzegorz Korpik 
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