
UCHWAŁA NR LIX/501/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) i art 11a ust. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Staszów na rok 2018, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego na rok 2018. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232;
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/501/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 marca 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1840), Rada Gminy w drodze uchwały przyjmuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2018. Projekt Programu, zgodnie 
z wymogami ww. ustawy o ochronie zwierząt przedstawiony został do zaopiniowania Powiatowemu 
Lekarzowi Weterynarii w Staszowie oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działających na 
obszarze gminy Staszów. Koło łowieckie „Knieja” w Sichowie, Koło łowieckie „Bór” w Rytwianach, Koło 
łowieckie „Cietrzew” w Osieku oraz Koło łowieckie nr 2 „ODYNIEC” w Kielcach, zaopiniowały projekt 
Programu pozytywnie. Pozostałe koła łowieckie działające na obszarze gminy Staszów nie wyraziły opinii 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Programu, co uznaje się za jego akceptację. Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Staszowie, także zaopiniował projekt Programu pozytywnie. Biorąc pod uwagę 
powyższe, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Staszów na rok 2018 należy przyjąć jako zasadny i spełniający wymogi ustawy o ochronie zwierząt. 
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                                                                                                        Załącznik nr 1 
                                                                                                                do Uchwały Nr LIX/501/18 
                                                                                                                Rady Miejskiej w Staszowie
                                                                                                                z dnia 29 marca 2018 roku 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STASZÓW NA ROK 2018

§1.
Określa się następujące cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt, zwanego dalej Programem:

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 schronisku dla bezdomnych 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;
9. wskazanie  wysokości  środków  finansowych  przeznaczonych  na  jego  realizację  oraz  sposobu  ich

wydatkowania.

§2
Wykonanie zadania, o którym mowa w §1 pkt. 1 odbywa się poprzez:

a) przyjmowanie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów przez Straż Miejską bądź pracowników
Wydziału Infrastruktury Komunalnej i  Ochrony Środowiska zgłoszeń mieszkańców o zwierzętach,  
co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne i podejmowanie w pierwszej kolejności kroków
zmierzających do ustalenia ich właściciela lub opiekuna; 

b) zlecenie  wyłapania  bezdomnego  zwierzęcia  podmiotowi  prowadzącemu  schronisko,   w  przypadku
nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa wyżej.

§3
Wykonanie zadania, o którym mowa w §1 pkt. 2 odbywa się poprzez:

a) współpracę  ze  społecznymi  opiekunami  kotów  wolno  żyjących  w  zakresie  monitorowania
największych skupisk kotów na terenie Gminy oraz ich dokarmianie;

b) zakup i wydawanie społecznym opiekunom karmy dla kotów wolno żyjących.

§4
1. Wykonanie  zadania,  o  którym  mowa  w  §1  pkt.  3  powierzone  zostaje  przedsiębiorstwu  Gajwet

Przychodnia  Weterynaryjna,  Lek.  Wet.  Piotr  Gajek  prowadzącemu  schronisko  dla  bezdomnych
zwierząt  zlokalizowane  pod  adresem  Wadowice  Dolne  166,  39-308  Wadowice  Górne,  zgodnie  
z umową Nr 1/IKOŚ/2018, z dnia 04 stycznia 2018 roku - przedmiotowa umowa obejmuje odławianie
z terenu gminy zwierząt, co do których istnieje podejrzenie, że są bezdomne i zapewnienie im miejsca
w schronisku, zlokalizowanym pod adresem Wadowice Dolne 166, 39-308 Wadowice Górne.

2. Wykonanie  zadania,  o  którym mowa  w  §1  pkt.  3  na  terenie  gminy  Staszów  prowadzone  będzie
następująco:

a) odławianie  bezdomnych  zwierząt  na  terenie  gminy  Staszów  będzie  miało  charakter  okresowy  
tj. odbywać się będzie nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,

b) organ Gminy za każdym razem będzie  podawał  do publicznej  wiadomości,  w sposób zwyczajowo
przyjęty  na  danym  terenie,  co  najmniej  na  21  dni  przed  planowanym  terminem  rozpoczęcia
wyłapywania zwierząt bezdomnych:

• termin ich wyłapywania,
• granice terenu, na którym będą wyłapywane,
• adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
• podmiot wykonujący wyłapywanie.
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§5.
1. Wykonanie zadania, o którym mowa w §1 pkt. 4, 5 i 6 powierzone zostaje przedsiębiorstwu Gajwet

Przychodnia  Weterynaryjna,  Lek.  Wet.  Piotr  Gajek  prowadzącemu  schronisko  dla  bezdomnych
zwierząt zlokalizowane pod adresem Wadowice Dolne 166, 39-308 Wadowice Górne.

2. Zadaniem, o którym mowa w §1 pkt. 4 objęte zostają wszystkie zwierzęta (samice i samce) przekazane
schronisku dla zwierząt z terenu gminy Staszów, których stan zdrowia i wiek nie stanowią przeszkód
do wykonania zabiegu. Zabieg sterylizacji bądź kastracji wykonywany jest przez lekarza weterynarii,
posiadającego prawo do wykonywania zawodu, nadane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną.

3. Zadaniem, o którym mowa w §1 pkt. 5 objęte zostają wszystkie zwierzęta przekazane schronisku dla
zwierząt z terenu gminy Staszów. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odbywa się poprzez
umieszczanie  ogłoszeń  o  możliwości  adopcji  zwierzęcia  wraz  z  jego  zdjęciem  w  internecie,  na
portalach  do  tego  przeznaczonych  oraz  korzystanie  z  pomocy  wolontariuszy,  działających  
w schronisku.  Przekazanie  zwierzęcia  nowemu właścicielowi  odbywa  się  na  podstawie pisemnego
potwierdzenia podpisanego przez nowego właściciela oraz przedstawiciela schroniska.

§6.
1. W przypadkach niecierpiących zwłoki dopuszcza się powierzenie realizacji zadania, o którym mowa 

w  §1  pkt.  6  Gabinetowi  Weterynaryjnemu  „CHIRON”,  Piotr  Markiewicz,  ul.  Plac  Uniwersału
Połanieckiego 17,  28-230 Połaniec,  w ramach realizacji  zadania  pn:  „Świadczenie  usług  lekarsko-
weterynaryjnych  na  bezdomnych  zwierzętach  z  terenu  gminy  Staszów.”  zgodnie  z  umową  
Nr 2/IKOŚ/2018 z dnia 04 stycznia 2018 roku.

2. Usypianie  ślepych  miotów obejmuje  wszystkie  ślepe  mioty  bezdomnych  samic,  o  których  gmina
została poinformowana przez mieszkańców wraz z niezbędną opieką lekarsko-weterynaryjną samic po
uśpieniu miotu.

§7.
Realizacja zadania, o którym mowa w §1 pkt. 7 następuje w drodze zawarcia porozumienia z gospodarstwem
rolnym zlokalizowanym pod adresem: Zagrody 7, 28-200 Staszów.

§8.
Realizację zadania, o którym mowa w §1 pkt. 8 powierza się Gabinetowi Weterynaryjnemu „CHIRON”, Piotr
Markiewicz,  ul.  Plac  Uniwersału  Połanieckiego  17,  28-230  Połaniec,  w  ramach  realizacji  zadania  pn:
„Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Staszów” zgodnie 
z umową Nr 2/IKOŚ/2018 z dnia 04 stycznia 2018 roku.

§ 9.
1. Środki finansowe na realizację zadań, o  których  mowa  w  §1  pkt.  1-8  zabezpieczone 

są w budżecie Gminy Staszów: 
• Rozdział  90019,  § 4300  w wysokości  125 000,00  zł  -  środki  przeznaczone  na  realizację  zadań,  

o których mowa w §1 pkt 1, 4, 6 i 8 Programu,
• Rozdział 90019, § 4210 w wysokości 2 000,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadania, o którym

mowa w §1 pkt 2 Programu,
2. Środki  finansowe na realizację zadań wynikających z Programu wydatkowane są  poprzez zlecenia

świadczenia  usług,  o  których mowa w §2 lit.  b),  §4 ust.1,  §5 i  §8 programu i  dostaw towarów,  
o których mowa w § 3 lit. b) Programu.
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