
 

 

UCHWAŁA NR XXII/119/2020 

RADA GMINY W DORUCHOWIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

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

zwierząt na terenie Gminy Doruchów na rok 2020”. 

Na podstawie art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze 

zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 poz. 506 ze 

zm.) Rada Gminy w Doruchowie uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Doruchów na rok 2020” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Reneta Maria Płonka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 3093



Załącznik  

do Uchwały nr XXII/119/2020 

Rady Gminy w Doruchowie  

z dnia 30 marca 2020r.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Doruchów na rok 2020. 

 

§ 1.Celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na 

terenie Gminy Doruchów” zwanego dalej „programem” jest: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w 

szczególności psów i kotów; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Doruchów; 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;  

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

7) edukacji mieszkańców gminy Doruchów w zakresie opieki nad zwierzętami. 

1. Zapewnienia się bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt położonym w 

miejscowości Niedźwiedź 77, zwanym dalej „schroniskiem”. Do zadań schroniska w zakresie 

objętym  ustawą o ochronie zwierząt należy w szczególności: 

1) opieka nad zwierzętami; 

2) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

3) wyłapywanie  bezdomnych zwierząt. 

1. Urząd Gminy Doruchów, Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej wraz z 

Sołtysami reaguje na zgłoszenia mieszkańców dotyczące bezdomnych zwierząt jak również 

prowadzi inne działania w tym zakresie, w szczególności: 

1) podejmuje działania zmierzające do ustalenia właściciela;  

2) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Doruchów; 

3) koordynację w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 4.Bezdomne zwierzęta gospodarskie z terenu gminy Doruchów zostaną przewiezione  do gospodarstwa 

rolnego  Pana Andrzeja Cichosza  w Niedźwiedziu 77, 63-500 Ostrzeszów, które zapewni im schronienie, 

wyżywienie oraz opiekę weterynaryjną. 

 

     

 

1. Gmina Doruchów zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną rannym zwierzętom w przypadkach 

zdarzeń drogowych zgodnie z podpisaną w tym celu umową z lekarzem weterynarii - firma 

FamaWet SERWIS.  

2.  Firma FamaWet SERWIS zapewni również opiekę weterynaryjną  bezdomnym zwierzętom z 

terenu gminy Doruchów w szczególności: sterylizację, kastrację oraz szczepienie i usypianie 

ślepych miotów. 

 

     

§ 6. Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej koordynuje następującymi działaniami:  

§ 5.1  

§ 2.1  

§ 3.1  
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1) udzielanie pomocy kotom wolno żyjącym, w szczególności opiekę nad wolno żyjącymi kotami 

oraz ich dokarmianie /prowadząc w tym celu między innymi rejestr osób, które chciałyby 

dokarmiać koty/; 

2) edukacje mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego 

traktowania zwierząt; 

3) prowadzenie akcji zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 

sterylizacji i kastracji. 

1. Źródłem finansowania programu jest budżet Gminy Doruchów w którym zabezpieczone są środki  

w kwocie  13 600,- zł, w tym na: 

1) zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt w  ramach programu – 11 000,00 zł; 

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej – 2 500,00 zł; 

3) dokarmianie kotów wolno żyjących –   100,00zł. 

 

§ 7.1 
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