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UCHWAŁA NR VII.44.2015
RADY GMINY WÓLKA

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Wólka w roku 2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., 
poz. 594 ze zm. ) i art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013, poz. 
856 ze zm.) Rada Gminy Wólka uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wólka w roku 2015 w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale. 

§ 2. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wólka realizowane będzie przez ich 
umieszczenie w schronisku dla zwierząt, na podstawie umowy podpisanej z podmiotem prowadzącym 
schronisko dla zwierząt. W ramach zawartej umowy wobec zwierząt umieszczonych w schronisku 
wykonywane będą niezbędne zabiegi higieniczne i lekarsko-weterynaryjne takie jak m.in.: odrobaczanie, 
odkleszczanie, szczepienie przeciw wściekliźnie, sterylizacje i kastracje. Na wykonanie ww. zadań, na dzień 
podjęcia uchwały obowiązuje umowa zawarta z Panią Małgorzatą Szumiło prowadzącą działalność 
gospodarczą pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło” Nowodwór, 21-100 
Lubartów. Lekarzem świadczącym usługi lekarsko-weterynaryjne w wymienionym schronisku będzie dr 
Krzysztof Burzyński – lekarz weterynarii z terenu powiatu lubartowskiego. 

§ 3. 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami następować będzie przez zakup i wydawanie karmy dla 
kotów osobom dokarmiającym bezdomne koty. W miarę możliwości zapewnione będzie miejsce 
schronienia, w szczególności na okres zimowy. 

§ 4. 

1. W ramach realizacji programu prowadzone będzie stałe odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Wólka. Odławianie następować będzie na podstawie zawartej umowy z podmiotem prowadzącym 
schronisko dla zwierząt, o którym mowa w § 2 oraz na podstawie umowy zawartej z Panem dr Jerzym 
Wójcik prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przychodnia Weterynaryjną „Vethand” 20-258 
Lublin ul. Turystyczna 132. Na wykonanie ww. zadań, na dzień podjęcia uchwały obowiązuje umowa 
zawarta z Panią Małgorzatą Szumiło prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło”, Nowodwór, 21-100 Lubartów oraz umowa zawarta z dr 
Jerzym Wójcik prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przychodnia Weterynaryjną „Vethand” 
20-258 Lublin ul. Turystyczna 132. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, 
a także nie będzie zadawał im cierpienia. 
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3. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. Zwierzęta będą przewożone jedynie w zakresie 
wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych. Na wykonanie ww. zadania na dzień podjęcia 
uchwały, obowiązuje umowa zawarta z Panią Małgorzatą Szumiło prowadzącą działalność gospodarczą 
pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło” Nowodwór, 21-100 Lubartów, 
w ramach której odbywać się będzie transport specjalnie przystosowanym samochodem marki: VW 
Caddy numer rej. LU 5155F, VWT5 Transporter numer rej. LU 3240M i VW T5 Transporter LU921AF 
należącym do właściciela ww. schroniska oraz umowa zawarta z dr Jerzym Wójcik prowadzącym 
działalność pod nazwą: Przychodnia Weterynaryjną „Vethand” 20-258 Lublin ul. Turystyczna 132 
w ramach której odbywać się będzie transport specjalnie przystosowanym samochodem marki: Renault 
Kangoo nr LLE 14029, należącym do właściciela ww. przychodni. Według ww. umów w pierwszej 
kolejności interwencję podejmuje dr Jerzy Wójcik, ze względu na niewielką odległość przychodni od 
gminy Wólka. Jednakże dr Jerzy Wójcik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Urzędu 
Gminy Wólka o niemożności dokonania odłowu zwierzęcia zgodnie ze zgłoszeniem. W przypadku 
uzyskania takiej informacji Urząd Gminy zleci wykonanie tej usługi Małgorzacie Szumiło prowadzącej 
działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło 
Nowodwór 21-100 Lubartów, zgodnie z obowiązującymi umowami. 

§ 5. 

Na podstawie umowy podpisanej z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt prowadzona będzie 
obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt umieszczonych w schronisku. Na wykonanie ww. zadań, na 
dzień podjęcia uchwały obowiązuje umowa z Panią Małgorzatą Szumiło prowadzącą działalność 
gospodarczą pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło”, Nowodwór, 21-100 
Lubartów. 

§ 6. 

Działania polegające na poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będą w ramach 
umowy podpisanej z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt oraz w ramach umowy podpisanej 
z podmiotem prowadzącym przychodnię weterynaryjną, którym zostaną powierzone działania zmierzające 
do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji zwierząt umieszczonych w schronisku osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. W tym celu prowadzona będzie 
również współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, w ramach której pracownicy Urzędu Gminy Wólka przekazywać będą informacje o bezdomnych 
zwierzętach. Informacja o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych podawana będzie do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz na stronach internetowych, na których 
zostaną zamieszczone stosowne ogłoszenia. 

§ 7. 

Usypianie ślepych miotów realizowane będzie w ramach umowy podpisanej z podmiotem prowadzącym 
schronisko dla zwierząt. Usypianie ślepych miotów będzie wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii 
i będzie się odbywać w sposób wyłącznie humanitarny, przy minimalnym zadawaniu cierpienia fizycznego 
i psychicznego. 

§ 8. 

Gospodarstwem rolnym przystosowanym do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, które zapewni 
miejsce dla zwierząt gospodarskich jest gospodarstwo Pana Krzysztofa Kołtunik w miejscowości Łuszczów 
Drugi 68, 20-258 Lublin, gm. Wólka. 
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§ 9. 

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz świadczenie 
usług weterynaryjnych, będzie realizowane przez zakład leczniczy dla zwierząt. Wykonanie ww. zadań, na 
dzień podjęcia uchwały będzie realizowane przez Pana dr Jerzego Wójcika prowadzącego Przychodnię 
Weterynaryjną „Vethand” 20-258 Lublin ul. Turystyczna 132- telefon dyżurny całodobowy: p. Jerzy Wójcik 
tel. 0602188440. Usuwanie zwłok padłych zwierząt, na dzień podjęcia uchwały będzie realizowane przez 
firmę P.P.P. „Bacutil” Szpetko, Szpetko Spółka Jawna, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 18, Oddział 
w Zastawiu, 24-170 Kurów. 

§ 10. 

1. Na realizację programu w budżecie Gminy Wólka na rok 2015 zostały przeznaczone środki finansowe 
w wysokości 35 000zł. 

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań 
publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., 1118 z późn. zm); 

3. Środki, o których mowa w ust. 1 będą przeznaczone na: 

1) realizację umowy w zakresie wyłapywania bezdomnych, umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt 
wraz z ich sterylizacją i kastracją 

2) realizację umowy w zakresie opieki weterynaryjnej 

3) zakup karmy na dokarmianie wolno żyjących kotów 

4) pokrycie kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka. 

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Józef Madoń


