
 

 

UCHWAŁA NR XVII/146/2020 

RADY GMINY RYCZYWÓŁ 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności wśród zwierząt na 2020 r. 

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

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje: 

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

2020 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Łukasz Krzyśko 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 maja 2020 r.

Poz. 3792



Załącznik do uchwały Nr XVII/146/2020 

Rady Gminy Ryczywół 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2020 

Rozdział 1. 

CEL PROGRAMU I ZAŁOŻENIA 

§ 1. Celem programu jest zapewnienie opieki oraz zapobieganie zjawisku bezdomności zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich. 

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

zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.), w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

Rozdział 2. 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 

§ 3. W ramach programu Gmina Ryczywół realizuje następujące zadania: 

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. 

Rozdział 3. 

WYKONAWCY PROGRAMU 

§ 4. Odpowiedzialnymi za realizację programu są: 

1) Wójt Gminy Ryczywół, 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „AZOREK” w Obornikach, 

3) Lekarz weterynarii Pani Izabela Gaworska, 

4) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Wiardunkach, 

5) Organizacje społeczne w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie zwierząt. 

Rozdział 4. 

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

§ 5. Gmina Ryczywół zapewnia bezdomnym zwierzętom – psom miejsce w schronisku dla zwierząt 

„AZOREK”, ul. Łopatyńskiego 1, 64 – 600 Oborniki na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Oborniki. 

§ 6. Gmina Ryczywół zapewnia bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsce w Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej „Przyszłość” Wiardunki 42, 64 – 630 Ryczywół. 

Rozdział 5. 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE 

§ 7. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez: 

1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty, przy zaangażowaniu sołtysów, 
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2) dokarmianie kotów poprzez zakup karmy i przekazywanie jej społecznym opiekunom, 

3) zapewnienie w miarę możliwości i potrzeby miejsca schronienia, 

4) sterylizację/ kastrację. 

Rozdział 6. 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt nastąpi po zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Gminy  

tel: 67 2837002 wew. 21. 

§ 9. Odławiane będą zwierzęta pozostawione bez opieki, a w szczególności chore oraz zagrażające 

bezpieczeństwu mieszkańców. 

§ 10. Czynności odławiania będzie wykonywać Schronisko dla bezdomnych zwierząt „AZOREK” 

w Obornikach – na zlecenie Gminy Ryczywół, które oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia oraz sprzęt 

i wiedzę z zakresu odpowiedniego wykorzystania i zastosowania środków sedacyjnych/ broni Palmera.  

§ 11. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 

przewozu zwierząt i posiadającym stosowne zezwolenie na transport zwierząt, wydane przez właściwego 

terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii. 

Rozdział 7. 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ 

§ 12. Gmina Ryczywół finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami. 

§ 13. Opiekę weterynaryjną i leczenie zwierząt bezdomnych powierza się lekarzowi weterynarii – Pani 

Izabeli Gaworskiej, zam. Heliodorowo 29, 64 – 820 Szamocin, prowadzącą działalność przy  

ul. Kaczorowskiego 8, 64 – 800 Chodzież, tel. kontaktowy 606 – 933 – 216, z którym została podpisana 

umowa na całodobową opiekę weterynaryjną w 2020 roku. 

§ 14. Kastrację, sterylizację, usypianie ślepych miotów psów i kotów powierza się Schronisku „AZOREK” 

w Obornikach oraz lekarzowi weterynarii Pani Izabeli Gaworskiej. 

§ 15. Usypianie ślepych miotów psów i kotów odbywać się będzie w schronisku lub przez lekarza 

prowadzącego prywatną praktykę weterynaryjną. 

§ 16. W wypadkach drogowych z udziałem zwierząt opieka weterynaryjna zostanie zabezpieczona umową 

zawartą z lekarzem weterynarii świadczącym usługi w ramach prywatnej praktyki – Panią Izabelą Gaworską. 

Rozdział 8. 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 17. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane jest poprzez:  

1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 

bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

§ 18. Procedura adopcyjna zostanie zrealizowana przez schronisko, o którym mowa w § 5 niniejszego 

programu oraz poprzez współpracę Urzędu z sołtysami Gminy Ryczywół. 

Rozdział 9. 

KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU 

§ 19. Planowane koszty realizacji zadań określonych w programie na kwotę 72.500 zł ponosi Gmina 

Ryczywół, w tym: 

1. dotacja dla Gminy Oborniki na finansowanie Jednostki Budżetowej Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt „AZOREK” w Obornikach -   57.000 zł 

2. karma dla kotów      -     2.500 zł 

3. opieka nad zwierzętami gospodarskimi   -   10.000 zł   

4. opieka weterynaryjna     -     3.000 zł 
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§ 20. Zadanie w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczonych w schronisku, poszukiwania 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów od nich pochodzących powierzone 

zostanie Gminie Oborniki na podstawie porozumienia międzygminnego. 

§ 21. Na powierzone Gminie Oborniki zadanie, Gmina Ryczywół przekaże dotację rozliczaną 

w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. 

§ 22. Pokrycie kosztów zakupu karmy dla kotów odbywać się będzie na podstawie dowodów 

zakupu (faktury, rachunki) dostarczonych przez społecznego opiekuna. 

§ 23. Wydatkowanie środków na opiekę nad zwierzętami gospodarskimi i opiekę weterynaryjną odbywać 

się będzie po wykonaniu konkretnych usług na podstawie dokumentacji potwierdzającej jej wykonanie 

i dowodów rozliczeniowych, faktur/rachunków. 
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