
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …………………./2020 

RADY GMINY NIEGOWA 

z dnia ……………………… 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Niegowa 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 2019r. 

poz. 506 z późn. zm.)  w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:  

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

na terenie Gminy Niegowa w 2020 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  

 



 

Załącznik do uchwały Nr ……………/2020 

Rady Gminy Niegowa 

z dnia ………………………. 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY NIEGOWA 

W 2020 ROKU 

§ 1. Rada Gminy Niegowa określa następujące cele gminnego Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych: 

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 (adopcja); 

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. 

§ 2. 1.  Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 

1) Wójt Gminy Niegowa za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Niegowa; 

2) Wójt Gminy Niegowa za pośrednictwem Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Gospodarki 

Gruntami Urzędu Gminy; 

3) przedsiębiorca, któremu Wójt Gminy Niegowa zleci wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie 

im opieki i przewozu do schroniska; 

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 

2. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni Referat Planowania 

Przestrzennego, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. 

§ 3. Ilekroć mowa w niniejszej uchwale o „Schronisku” – rozumie się przez to Schronisko dla zwierząt, 

z którym przedsiębiorca o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3  ma podpisaną umowę przewozu do schroniska 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Niegowa. 

§ 4. 1.  Cele Programu określone w § 1 będą realizowane poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-

weterynaryjnej, w przypadku zdarzeń drogowych, jak i wykonywanie innych czynności i zadań, o których 

mowa w § 1 pkt 1, 3-6 i 8, które na podstawie umowy Nr 29/RGIII/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. zawartej 

przez Gminę Niegowa będą realizowane przez: Mariusza Jurczyka prowadzącego działalność gospodarczą 

pod firmą : Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jurczyk ul. Strumień – Wierczki 27, 42-400 Zawiercie 

tel. całodobowy 502 573 387, prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt mieszczące się 

w Miedarach ul. 1 Maja 76, oraz posiadającą umowę z Przychodnią Weterynaryjną w Zawierciu, 

ul. Senatorska 34, 42-400 Zawiercie na świadczenie usług opieki lekarsko - weterynaryjnej, z tym 

zastrzeżeniem, iż zadanie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina będzie wykonywała 

również samodzielnie przy wykorzystaniu zasobów własnych; 

2) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez: 

a) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Niegowa. Osoby zainteresowane adopcją bezdomnych zwierząt winny zgłosić się do Urzędu 

Gminy Niegowa celem uzyskania szczegółowych informacji, 



 

b) publikację informacji o zaginionych lub odnalezionych zwierzętach, prowadzoną na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Niegowa, 

c) współpracę z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi. 

3) zabieg usypiania ślepych miotów dokonywany będzie poprzez: 

a) lekarza weterynarii w schronisku, 

b) lekarza weterynarii w przychodni weterynaryjnej lub gabinecie weterynaryjnym 

(po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Niegowa), 

- przed przystąpieniem do usypiania lekarz weterynarii dokona badania w celu 

potwierdzenia wystąpienia ślepego miotu, 

- każda osoba może dostarczyć ślepy miot do schroniska lub przychodni czy 

do gabinetu weterynaryjnego (po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Niegowa). 

4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym (zgodnie z §1  pkt 7 niniejszego 

programu) w 2020 r. w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Pana Bogdana Lecha, które znajduje się 

w miejscowości Mzurów 22, 42-320 Niegowa; 

5) opiekę nad wolno żyjącymi kotami polegającą na: 

a) ustalaniu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące w ten sposób, że dokonywać tego będą osoby 

odpowiedzialne za nadzorowanie programu, o których mowa w § 4 ust.2 w szczególności po zgłoszeniu 

takiego faktu przez mieszkańców gminy, 

b) wydawaniu karmy mieszkańcom gminy, którzy będą zajmować się dokarmianiem wolno żyjących 

kotów, po ich zgłoszeniu się do osób nadzorujących program, o których mowa w § 4 ust. 2, 

c) sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, która odbywać się będzie w gabinecie weterynaryjnym, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 

d) zapewnieniu opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 4 ust.1 

pkt 1, 

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

traktowania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona 

zwierząt. 

2. Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie programu to: 

1) Bogdan Dub – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Gospodarki 

Gruntami  tel. 34/315 10 20 wew.103; 

2) Cezary Mizgała – Referent ds. Rolnictwa i Ochrony Zwierząt tel. 34/ 315 12 23; 

3) Arkadiusz Budzikur – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Niegowa 

 tel. 34/ 315 40 04. 

§ 5. 1.  Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegowa tj. wykonywanie zadań określonych 

w § 1 programu, zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Niegowa i wynoszą w 2020 roku 50.000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Powyższa kwota będzie wydatkowana na podstawie umów zawartych z podmiotami realizującymi 

zadania na rzecz Gminy Niegowa lub też w celu wykonywania zadań objętych niniejszym programem 

samodzielnie przez Gminę Niegowa, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

3. Planuje się wydatkowanie środków finansowych w następujący sposób: 

1) na realizację zadania w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnienie im opieki 

w schronisku dla zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji w schronisku – 45.000,00 zł; 

2) na realizację zadania zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, sterylizację wolno żyjących kotek, usypianie ślepych miotów – 1.250,00 zł; 

3) realizację zakupu karmy dla kotów wolnożyjących – 500,00 zł; 



 

4) na realizację zadania w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt umieszczonych na określony 

czas w gospodarstwie rolnym – 1.500,00 zł; 

5) na realizację zadania w zakresie dofinansowania kosztów sterylizacji psów i kotów – 1.250,00 zł; 

6) na realizację zadania poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 500,00 zł. 

4. Środki te wydatkowane będą po przedłożeniu faktur za wykonane usługi przez 

podmioty, z którymi zawarto umowy i które posiadają odpowiednie uprawnienia. 


