
 
 

 NR XXXVIII/249/2021 
RADY MIEJSKIEJ W  

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie  ,,Gminnego programu opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania 
  na terenie Miasta i Gminy  w 2021 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z  zm.) oraz art. 11 ust 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie  (Dz. U. z 2020r. poz. 638 z  zm.) Rada Miejska w  uchwala, co  

§ 1. Przyjmuje  ,,Gminny program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania  
 na terenie Miasta i Gminy  w 2021 roku” w brzmieniu   do niniejszej 
 

§ 2. Wykonanie  powierza  Burmistrzowi  

§ 3.  wchodzi w  po  14 dni od daty  w Dzienniku  
Województwa  

   

 Rady 
Miejskiej 

 
 

Krystyna Zdonek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Poz. 1414

Podpisany przez:

Lukasz Wilkiewicz

Data: 07.04.2021 13:55:21 



 do  Nr XXXVIII/249/2021 

Rady Miejskiej w  

z dnia 29 marca 2021 r. 

Gminny Program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania   na 
terenie Miasta i Gminy  w 2021 roku 

   przez    w   w sprawie „Gminnego Programu 
opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania   na terenie Miasta i Gminy 

 w 2021 roku " zwanego dalej ,,Programem”,  jest art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie  (Dz. U. z 2020 r. poz.638 z  zm.). Program ma zastosowanie do wszystkich 

 domowych, w  psów, kotów, w tym kotów wolno  oraz  
gospodarskich. 

   w Programie dotyczy psów,  skala  tych  
jest  w  kraju, jak   na terenie Miasta i Gminy  . 

  jest zjawiskiem  którego  przyczynami  

1) niekontrolowane  

2) porzucanie  przez  

3) ucieczki  

4)  pozyskiwania  

5)  mody na dane rasy  

6) brak edukacji i wiedzy  w zakresie metod zapobiegania  

ze szczególnym  sterylizacji i kastracji. 

Realizacja wszystkich   w Programie, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych 
  pod  schronisk dla bezdomnych  

§ 1. Cele Programu 

1) Zapobieganie   

2) Zapewnienie opieki nad  bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie  

I. Wykonawcami Programu  

1)  Miasta i Gminy w  

2) Schronisko dla  w Nowinach  , ul.  89,  26-052 Nowiny 

3) Organizacje  stowarzyszenia –Ostrowieckie Stowarzyszenie   ,,ANIMALS” , 
fundacje, których statutowym celem  jest    we  
z organami gminy; 

4)    i Gospodarki Komunalnej w  

5) Lekarz Weterynarii z którym gmina ma   Gabinet Weterynaryjny AGAVET ,Agnieszka 
Przysucha-Ciach 

II.  koordynatora  podejmowanych w ramach Programu  pracownik Referatu Techniczno-
Inwestycyjnego  w  Miasta i Gminy w  W celu zapewnienia funkcjonowania programu 

 ono   z organami Inspekcji Weterynaryjnej i  lekarsko-weterynaryjnym. 

§ 2. Zapewnienie bezdomnym  domowym miejsca w schronisku dla  
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1. Zapewnienie bezdomnym  miejsca w schronisku dla  gmina realizuje poprzez 
umieszczanie bezdomnych  w Schronisku dla  w Nowinach ,  ul.  89, 26-052 
Nowiny na podstawie zawartej umowy.  bezdomne po przewiezieniu do schroniska   
leczeniu, szczepieniu, kastracji  sterylizacji. 

2. Gmina  zastrzega sobie prawo do kontroli Schroniska ( co najmniej 1 raz w roku ) w zakresie  
sprawowania opieki nad  informacji o  z przekazanymi  oraz 
dokumentów   prowadzenie Schroniska. W   od daty przekazania 

 z terenu Miasta i Gminy  Schronisko przedstawi zestawienie   
z  o ich losie. 

3.    poza godzinami pracy  Miasta i Gminy w Gminy w  , 
jak  w   i w nocy    do      
i Gospodarki Komunalnej w  na nr.15/8612143. 

4. Gmina   na swojej stronie internetowej tj.: www.cmielow.pl link  
 do strony internetowej w/w Schroniska. 

§ 3. Opieka nad kotami wolno  realizowana jest poprzez: 
1. Ustalenie miejsc, w których   koty wolno     

na podstawie   

2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania; 
odpowiedzialni za to zadanie  pracownicy    i Gospodarki 
Komunalnej  w  na podstawie zlecenia gminy . 

3. W   zapewnienie miejsca schronienia, w  na okres zimowy. Miejscem 
schronienia  wydzielone miejsca w budynkach    i Gospodarki 
Komunalnej  w  

4. Zadania wymienione w pkt. 1-3  realizowane przez pracowników   
 i Gospodarki Komunalnej  w   poprzez   z organizacjami  

5.  koty wolno   w razie   umieszczane w Schronisku dla  
w Nowinach , ul.  89, 26-052 Nowiny na podstawie zawartej umowy.  bezdomne po 
przewiezieniu do schroniska   leczeniu, szczepieniu, kastracji  sterylizacji. 

§ 4. 1. Na terenie Gminy wprowadza   bezdomnych  : 
1)  interwencje 

2) Okresowe 

2.  bezdomnych     zgodnie z  Ministra Spraw 
 i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad 

i warunków  bezdomnych  (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).   
  bezdomne. 

  bezdomne      i Gospodarki 
Komunalnej  w    w   , ul. Kolejowa 43, 27-440  

W przypadku zaistnienia  zastosowania  sedacyjnych   broni Palmera 
Gmina  ma   z lek. wet. Agnieszka Przysucha-Ciach, tel.731206001 . 

3.  bezdomnych   prowadzone  przy  odpowiedniego  
który nie stwarza  dla  i zdrowia  a  nie   im cierpienia. 

4. Informacje o okresowych akcjach  bezdomnych  podawane  

do publicznej   co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem poprzez  na 
tablicy   Miasta i Gminy w  , za   oraz na stronie 
internetowej  gminy. W innych przypadkach (sytuacje kryzysowe z   wypadki 
komunikacyjne z     gdy   lub przebywa w areszcie, 
pogryzienia ludzi)   odbywa  bez powiadamiania. 
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5.    przewiezieniu do Schroniska dla bezdomnych  

6. Transport bezdomnych      przystosowanym do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu  W trakcie  transportu      
odpowiednio    oraz odpoczynek. 

  chore lub ranne      pomoc  Podczas  
i transportu  bezdomnych za ich stan zdrowia  odpowiedzialny   

 i Gospodarki Komunalnej w  

§ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych  

1. Gmina realizuje   albo   w Schronisku 

dla  Schronisku w Nowinach , ul.  89, 26-052 Nowiny oraz w Gabinecie 
Weterynaryjnym lek. wet. Agnieszka Przysucha-Ciach ,AGAVET, ul. 11 listopada Nr.5 ,27-400  Ostrowiec, 
tel. 731206001 z   u których  przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, 
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji   prowadzone  przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie   w okresie 14 dni 

od umieszczenia z uwagi na     lub opiekuna, 

oraz przeznaczone do adopcji w terminie  w  o poszukiwaniu nowych  

§ 6. Poszukiwanie  dla bezdomnych  

realizowane jest przez: 

1) Schronisko poprzez 

- prowadzenie   do pozyskiwania nowych  

i oddawania do adopcji bezdomnych  osobom zainteresowanym i zdolnym  im  
warunki bytowania, w tym  dni otwartych,  edukacyjnych, aktualizowanie strony 
internetowej    przeznaczonych do adopcji wraz z ich  

2)    poprzez: 

- informacje o  adopcji  bezdomnych przez osoby zainteresowane 

i zdolne  im  warunki bytowania  umieszczane: 

na tablicy   gminy, na tablicach  w poszczególnych  na stronie 
internetowej  w lokalnej prasie; 

-  z organizacjami  w zakresie poszukiwania nowych   

3)   Gminy do adopcji  tymczasowo  pod  Gminy przed 
przewiezieniem ich do schroniska. Gmina zapewni pokrycie  kosztów sterylizacji lub kastracji 

 oraz przeprowadzenie  profilaktyki weterynaryjnej , osobom   ich 
adopcji. Wymienione zabiegi  wykonywane w ramach umowy zawartej 

z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Agnieszka Przysucha-Ciach ,  AGAVET,  ul. 11 listopada Nr.5 ,27-
400  Ostrowiec. Przed przekazaniem bezdomnego  do adopcji uprawniony pracownik  
Gminy dokona wizyty przed adopcyjnej. Przekazanie  na  innej osobie   

 na podstawie umowy adopcyjnej. 

Warunki adopcji   w Umowie Adopcyjnej   

do Programu. 

§ 7. Usypianie  miotów 

1. Usypianie  miotów    poprzez lekarza weterynarii 

w schronisku dla  bezdomnych, w lecznicy dla  ( wymagany jest humanitarny stosunek 
pracownika do czworonoga). 
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2. Fakt i    miotów odnotowuje  w ewidencji prowadzonej przez  

3.     uzasadnione  

-   

-  humanitarnymi, 

-   

-      dla zdrowia lub  ludzkiego, a  dla 
 hodowlanych lub dziko  

4.  usypiane musi  traktowane – do ostatniej chwili  –  i   
 mu trwogi i dodatkowych  sam zabieg  powinien  wykonany przez lekarza 

weterynarii w sposób humanitarny i jedyny wskazany przez Towarzystwo Opieki nad  w Polsce . 

5.      odpowiednio zabezpieczone (specjalne pomieszczenie 
z    do czasu zabrania ich przez odpowiednie  do tego przeznaczone 
P.P.P. Bacutil,  ul.  18,24-100   Zastawie 24-170 Kurów. 

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla   gospodarskich. 
 traktowane w sposób  w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie  

na podstawie decyzji Burmistrza  zostanie czasowo odebrane  

i przekazane do gospodarstwa Pana Zbigniewa Kwietnia, Brzóstowa 60,27-440  ( uzgodnionego 
 z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Ostrowcu  

na podstawie poczynionych  z  Wskazanemu gospodarstwu rolnemu przekazane 
zostanie   w przypadku tymczasowej utraty   kiedy zarówno w jednym 
jaki drugim przypadku nie   przekazanie   rodziny  lub innym 
osobom (spadkobiercom), które    nad  

§ 9. Zapewnienie  opieki weterynaryjnej w przypadkach  drogowych 
z   

1.   zrealizowany  poprzez  lekarza weterynarii      
Gabinet Weterynaryjny AGAVET ,Agnieszka Przysucha-Ciach ,ul. 11 listopada Nr.5 ,27-400  Ostrowiec, tel. 
731206001. 

2.  poszkodowane w zdarzeniu drogowym   zabrane przez pracowników  
   i Gospodarki Komunalnej  w  w celu zapewnienia mu 

 opieki do momentu odstawienia do schroniska kontakt telefoniczny 15/8612143. 

3. W przypadku wypadku drogowego z    lub w przypadku znalezienia  
zwierzyny    o tym fakcie  dla  obwodu   

§ 10. Realizacja   o których mowa w § 2-7   powierzona podmiotowi  
schronisko dla  

§ 11. Analiza  

Przewiduje   za terenie gminy    miejsce  zdarzenia: 

- liczba  psów : 15 szt. 

- liczba  miotów: 10 miotów 

-dokarmianie  20 sztuk 

-planowana  liczba  poddanych zabiegom chirurgicznym : 70 sztuk 

-  weterynaryjne 

§ 12. Finansowanie Programu 

1. Koszty realizacji   w niniejszym programie ponosi Gmina  
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2.  finansowe na realizacje   z programu w kwocie 41 000, 00  zabezpieczone 
 w  Gminy  W przypadku wyczerpania przeznaczonych   Gmina  

wyasygnuje dodatkowe fundusze  na  programu po dokonaniu  analizy przez wszystkie Komisje  
Rady Miejskiej w  Wydatkowane     pisemnej analizie do 

 komisji. 

Analiza kosztów  programu: 

- koszty za   bezdomnych  psów 20 000,00   

-koszt   miotów  500,00  

-koszty dokarmiania  500,00  

-przewidywany koszt   poddanych zabiegom chirurgicznym  10 000,00                    
-koszt  weterynaryjnych  10 000,00  

3.  finansowe  wydatkowane poprzez zlecanie  podmiotom  

§ 13. Edukacja  Gminy   na celu zapobieganie   na 
terenie Miasta i Gminy  w 2021r. 

   

   

 Rady 
Miejskiej 

 
 

Krystyna Zdonek 
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