
UCHWAŁA NR V.34.2019
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2019 r. poz. 122) Rada 
Gminy  w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Wilków w 2019 roku w  brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Hubicki
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Załącznik do uchwały Nr V.34.2019
Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 26 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Wilków w 2019 roku

WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Wilkowie uchwały w sprawie „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2019 roku”, 
 zwanego dalej Programem  jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w dalszej 
treści zwanego ustawą.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Pod pojęciem bezdomności zwierząt w rozumieniu ustawy określa się zjawisko społeczne, którego 
głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) panujące mody na dane rasy zwierząt,
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to 
norma we wszystkich cywilizowanych krajach, najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej 
rozrodczości zwierząt. Program  zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, 
poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów.

Koty wolno żyjące,  bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu, 
a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami 
bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania 
w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Urząd Gminy wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi 
zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  Celem Programu  jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków oraz opieka 
nad zwierzętami bezdomnymi, a w szczególności:

1)  ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów; 

2)  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wilków; 

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 przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt; 

7)  edukacja mieszkańców Gminy Wilków w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 2

WYKONAWCY PROGRAMU
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§ 2.  Wykonawcą programu jest Urząd Gminy w Wilkowie.

Rozdział 3

REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW

§ 3.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 

1)  odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt, które prowadzone będzie przez Przedsiębiorstwo 
Usług Produkcyjno-Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 46-120 
Żędowice, z którą Gmina Wilków podpisała stosowną umowę, obowiązującą do 31 grudnia 2020 r.; 

2)  zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt wszystkim zwierzętom zgubionym, wałęsającym się, 
pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie 
o ochronie zwierząt, zebranych z terenu Gminy Wilków przez Przedsiębiorstwo, o którym mowa w pkt.1 
(Schronisko Szczyty, ul. Wieluńska 108, Schronisko w Raciborzu, Schronisko Fundacji „S.O.S. dla 
zwierząt” z siedzibą w Chorzowie-Maciejowicach); 

3)  odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia; 

4)  przekazywanie pod tymczasową opiekę Gminie Wilków – poprzez przekazanie wykwalifikowanemu 
przedsiębiorstwu działającemu w przedmiotowym zakresie tj. Przedsiębiorstwu Usług Produkcyjno-
Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 46-120 Żędowice na mocy 
zawartej umowy - zwierząt , które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt 
w szpitalu, odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, itp.) utraciły właściciela; 

5)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych, w szczególności 
w przypadkach zdarzeń drogowych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, 
a wynikających z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt, które prowadzone będzie przez 
Andrzeja Bończaka, Janusza Murzyńskiego, Piotra Skrzypczaka prowadzących działalność gospodarczą 
w formie spółki cywilnej pod nazwą „ARKA” s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. 1 Maja 9,
46-100 Namysłów a także Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowo-Wielobranżowych „GABI” 
Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 46-120 Żędowice w ramach współpracy ze Schroniskiem Fundacji 
„S.O.S. dla zwierząt” z siedzibą w Chorzowie-Maciejowicach oraz z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. 
Jan Piskoń, ul. Opolska 32, 47-100 Strzelce Opolskie; 

6)  poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką 
Gminy Wilków przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela 
Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 46-120 Żędowice we współpracy ze Schroniskiem Fundacji „S.O.S. dla 
zwierząt” z siedzibą w Chorzowie-Maciejowicach oraz z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń, 
ul. Opolska 32, 47-100 Strzelce Opolskie; 

7)  wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, tj.  
gospodarstwa  rolnego Pana Łukasza Reczucha w Wilkowie; 

8)  zapewnienie opieki innym zwierzętom (egzotycznym), poprzez wskazanie miejsca ich 
przechowywania tj. Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych „GABI” Gabriela 
Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 46-120 Żędowice, Schronisko Fundacji „S.O.S. dla zwierząt” z siedzibą 
w Chorzowie-Maciejowicach; 

9)  sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez: 

a)  współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich 
rozrodczości; 

b)  dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów żyjących na wolności 
i zmniejszenia populacji bezdomnych kotów poprzez sterylizację oraz kastrację na koszt Gminy do 
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, które 
prowadzone będzie przez Andrzeja Bończaka, Janusza Murzyńskiego, Piotra Skrzypczaka prowadzących  
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „ARKA” s.c. Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe, ul. 1 Maja 9 , 46-100 Namysłów
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c)  zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 
zarejestrowani będą w Urzędzie Gminy; 

10)  podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji 
pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu. 

Rozdział 4

ZMNIEJSZENIE POPULACJI ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

§ 4.  Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez: 

1)  prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy Wilków w zakresie opieki nad 
zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt; 

2)  wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod 
tymczasową opieką Gminy (tj. przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych 
„GABI” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 46-120 Żędowice w ramach współpracy ze Schroniskiem 
Fundacji „S.O.S. dla zwierząt” z siedzibą w Chorzowie-Maciejowicach oraz Andrzej Bończak, Janus 
Murzyński, Piotr Skrzypczak prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
„ARKA” s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. 1 Maja 9 , 46-100 Namysłów) przed przekazaniem ich 
nowym właścicielom; 

3)  współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich 
rozrodczości - usypianie ślepych miotów i sterylizacja na koszt gminy oraz utworzenie i prowadzenie 
rejestru społecznych opiekunów kotów tzw. podwórkowych i udzielanie im wszechstronnej pomocy oraz 
prowadzenie edukacji w zakresie odpowiedzialnego dożywiania zwierząt; 

4)  umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem 
natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela (tj. przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-
Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 46-120 Żędowice w ramach 
współpracy ze Schroniskiem Fundacji „S.O.S. dla zwierząt” z siedzibą w Chorzowie-Maciejowicach oraz 
Andrzeja Bończaka, Janusza Murzyńskiego, Piotra Skrzypczaka prowadzących działalność gospodarczą 
w formie spółki cywilnej pod nazwą „ARKA” s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. 1 Maja 9 , 46-100 
Namysłów);

5)  edukację mieszkańców Gminy Wilków realizowaną poprzez:

a)  organizowanie spotkań z nauczycielami i uczniami w szkołach i przedszkolach na temat zagadnień 
związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką oraz zachęcanie 
nauczycieli do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska ww. zagadnień; 

b)  organizowanie konkursów, akcji i prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków na temat 
humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego 
zwierzęcia; 

c)  udostępnianie lokali komunalnych na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym. 

Rozdział 5

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ

§ 5.  1. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach programu z ramienia Wójta Gminy Wilków 
jest Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Wilkowie, współpracujący ściśle w tym zakresie 
z organami Inspekcji Weterynaryjnej oraz Policją. 

2. Telefon kontaktowy w godzinach pracy Urzędu od 700 do 1500  774195511, po godz. 1500 i w dni wolne 
502491801.

3. Osoby do kontaktu: Wiesław Kwiecień, Krzysztofa Golec-Pianka.

Rozdział 6

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 6.   Na realizację programu przeznacza się środki finansowe w kwocie 20 000 zł, która to kwota 
obejmuje: 
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1)  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - 9 000 zł; 

2)  opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 1 500 zł; 

3)  odławianie bezdomnych zwierząt - 5 000 zł; 

4)  obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt - 2 500 zł; 

5)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 400 zł; 

6)  usypianie ślepych miotów - 600 zł; 

7)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt -  1000 zł. 
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