
UCHWAŁA NR XIII/139/2020 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku” 

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

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku” w brzmieniu określonym  
w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE W 2020 ROKU 

 

                                                Rozdział 1.  Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Sieroszewice uchwały w sprawie 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku.”, zwanego dalej Programem jest art. 11 a ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 122 ze zm.). 

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań     

realizowanych w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. 

 

Rozdział 2 . Cele programu  

§ 2. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu  

art. 4 pkt 16 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 

122 ze zm.). 

 

Rozdział 3. Zadania w ramach programu 

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

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu  zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

      

§ 4. Realizację zadań w ramach programu prowadzą: 

1) Urząd Gminy Sieroszewice. 

2) Międzygminne schronisko dla zwierząt w Wysocku Wielkim. 
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3) Jednostki wymienione w pkt 1 i 2 współpracują w swym zakresie z Powiatową Inspekcją 

Weterynaryjną oraz Wielkopolską Izbą Lekarsko – Weterynaryjną. 

 

§ 5. Schronisko dla zwierząt w Wysocku Wielkim przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym 

zwierzętom z terenu Gminy Sieroszewice.  

 

§ 6. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:  

1) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących, 

2) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia,  

3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt. 

 

§ 7.1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się 

lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

2. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Sieroszewice podlegają stałemu odławianiu – 

zgłoszenia od mieszkańców Gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy 

Sieroszewice lub schronisko dla zwierząt w Wysocku Wielkim. 

3.  Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska. 

4.  Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa 

rolnego. 

 

§ 8. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla 

zwierząt w Wysocku Wielkim. 

 

§ 9. Poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmuje się schronisko dla zwierząt 

w Wysocku Wielkim.  

 

§ 10. Usypianie ślepych miotów można zlecić wszystkim lekarzom mającym zlecenia na 

terenie powiatu ostrowskiego. 

 

§ 11. Gospodarstwo rolne przy ul. Łąkowej 6 w Rososzycy  przyjmuje i zapewnia opiekę 

bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Sieroszewice. 
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§ 12.1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt zapewniona jest przez lekarza  przy schronisku dla bezdomnych zwierząt  

w Wysocku Wielkim.   

2. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt będą one kierowane do: 

      Lekarz Weterynarii Kędzierski Bogdan 

      Ostrów Wielkopolski, ul. Grabowska 28A 

      Tel. 604592799 

 

§ 13.1.  Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu, pochodzić będą  

z budżetu Gminy. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 

1843). 

3. Na realizację Programu na rok 2020 planuje się kwotę – 38.556,00 zł   

    - dotacja na bieżące utrzymanie schroniska 34.000,00 zł  

    - dotacja  na odławianie  bezdomnych zwierząt 3.500,00 zł  

    - dotacja na dokarmianie bezdomnych kotów  556,00 zł 
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Uzasadnienie
do uchwały XIII/139/2020
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku”

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.

z 2019 r. poz. 122 ze zm.) Rada Gminy ma obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

corocznie do dnia 31 marca każdego roku. Program ten obejmuje wszystkie zadania,

określone w art. 11a ust. 2 przedmiotowej ustawy oraz program został zaopiniowany przez

podmioty wymienione w pkt 1, 2, 3 art. 11a ust. 7. Mając na uwadze powyższe wywołanie

niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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