
   

UCHWAŁA NR XXXI/247/2018 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 27 marca 2018 r. 
 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaworzyce w 2018 roku’’ 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 

 

 

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

zwierząt na terenie Gminy Gaworzyce w 2018 roku'', który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
         Przewodnicząca Rady Gminy 

                               Danuta Pawliszyn 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 U z a s a d n i e n i e 

 
   

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym ze znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt z  

dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 tekst jednolity z późn. zm.) przygotowany 

został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Gaworzyce w 2018 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on 

swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

 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. 

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania: 

- powiatowemu lekarzowi weterynarii, którego statutowym celem jest ochrona zwierząt,      

-organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,                                   

działającym na obszarze gminy  

- dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze Gminy Gaworzyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XXXI/247/2018  

                                                                                Rady Gminy Gaworzyce  

                                                                               z dnia 27 marca 2018 r. 

 

 

"PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY GAWORZYCE W 2018 ROKU” 

 

Rozdział 1 

CEL PROGRAMU 

 

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

zwierząt  na terenie Gminy Gaworzyce, zwanym dalej Programem, jest: 

1. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację, 

2. zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 

3. edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

Rozdział 2 

REALIZATORZY PROGRAMU 

 

§ 2.1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Gaworzyce 

      2. Realizatorami programu są: 

            1)Wójt Gminy Gaworzyce, 

            2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach oraz Publiczne 

 Przedszkole w Gaworzycach poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie ochrony 

 zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności, 

       3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt 

 współpracujące z Gminą Gaworzyce. 

 

Rozdział 3 

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU 

§ 3. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 

           1) obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji  i kastracji zwierząt przyjętych do                                               

….........schroniska, 

2) usypianie ślepych miotów zwierząt,  realizuje lecznica weterynaryjna, z którą gmina 

Gaworzyce posiada podpisaną umowę tj.: Gabinet Weterynaryjny i DDD Krzysztof 

Żurawicz, ul. Kominka 2, 59-100 Polkowice NIP 691-220-44-39, 

3) stałą współpracę gminy oraz wolontariuszy z opiekunami kotów wolno żyjących                                

w zakresie ograniczenia ich rozrodczości, 

4) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich 

traktowania. 

2. Zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 

Gaworzyce realizowane będzie poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, po zgłoszeniach przez                                                                                              

mieszkańców lub członków organizacji społecznych, 

2) zapewnienie dokarmiania oraz  wody pitnej  dla kotów wolno żyjących - w miejscach ich 

przebywania oraz wyznaczenie osób do opieki, 

3) odławianie z terenu gminy zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, 

pozostających bez opieki właściciela, przez Firmę „Hotel dla psów i agroturystyka w 

Przemkowie Zbigniew Wirkus ul. Szkolna 20, 59-170 Przemków na podstawie zawartej 

umowy,   

4) umieszczanie bezdomnych wyłapanych i dostarczanych zwierząt w Miejskim Schronisku 



dla bezdomnych zwierząt   ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, 

5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,  które znajduje                   

się w miejscowości Kłobuczyn 79, 59-180 Gaworzyce, 

6) prowadzenie przez schronisko działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym                           

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                      

z udziałem zwierząt realizuje lecznica weterynaryjna, z którą gmina Gaworzyce  posiada 

podpisaną umowę t.j. Gabinet Weterynaryjny i DDD Krzysztof Żurawicz, ul. Kominka 2, 

59-100 Polkowice NIP 691-220-44-39, 

8) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod wskazany przez Gminę 

Gaworzyce kontakt. 

3. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami poprzez: 

1) zachęcenie nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie gminy do włączenia treści 

programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym 

traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami oraz promowaniem 

prawidłowych postaw i  zachowań w stosunku do zwierząt, 

2) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami 

pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, akcji, konkursów, spotkań 

edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

miasta na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania bezdomności, praw                    

i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia, 

3) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań określonych 

niniejszym programem, 

4)  popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Rozdział 4 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

 

       § 4. 1. Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w     

       budżecie w kwocie 26.000,00 zł. 

       2.Powyższe środki przeznaczone są na: 

       1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                          

z udziałem zwierząt -  3.000,00 zł 

       2) odławianie oraz utrzymanie zwierząt w schronisku 22.000,00 zł 

       3) opiekę i dokarmianie kotów wolno żyjących 1.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


