
                                                                                                                                                  Projekt                                                                                                              

 

UCHWAŁA Nr …XXIX/2022 

RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 24 marca 2022r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2022”. 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z  2022 r. poz. 559) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1718 ze zm.) Rada Gminy  Smyków uchwala co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2022” w brzmieniu 

określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

  

Art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1718 ze zm.)  ( dalej „ Ustawa”) zobowiązuje radę gminy do określania w drodze uchwały, 

corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 Ustawy. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2022, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

Zgodnie z art. 11a ust. 7 Ustawy Wójt Gminy Smyków przekazał projekt w/w programu 

do zaopiniowania instytucjom i organizacjom wymienionym w art. 11 a ust. 7 pkt. 1 – 3 Ustawy. 

Projekt w/w programu został pozytywnie zaopiniowany przez: 

 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich; 

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kielcach oraz Zarządcy kół 

łowieckich do których został skierowany do zaopiniowania projekt przedmiotowego programu, 

nie przekazali opinii w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie. Niewydanie opinii                          

w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę uznaje się za akceptację przesłanego programu. 

 

Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 



                                                                                                                                                Projekt 

 

                                                                                                    Załącznik do  Uchwały  

Nr…  XXIX/2022 

                                                                                                    Rady Gminy Smyków 

                                                                                                    z dnia 24 marca 2022r. 

                                                    
 

„PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SMYKÓW 

NA ROK 2022”          

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

 

1) Ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt              

( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1718 ze zm.); 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Smyków; 

3) Programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków; 

4) Schronisko dla zwierząt – należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt. 25 

ustawy; 

5) Gospodarstwie rolnym – należy rozumieć gospodarstwo, które zapewni miejsce, 

wyżywienie i opiekę zwierzętom gospodarskim; 

6) Bezdomnym zwierzętach – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 

4 pkt. 16 ustawy; 

7) Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności; 

8) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa                  

w art. 4 pkt. 18 ustawy; 

9) Humanitaryzm traktowaniu zwierząt – należy przez to rozumieć humanitarne 

traktowanie, o których mowa w art. 4 pkt. 2 ustawy. 

 

                                                        

 

§ 2.  Działania związane z realizacją programu prowadzą:  

 

1. Gmina Smyków, 

2. Schronisko dla zwierząt BAROS w Suchedniowie, ul. Berezów 76 D, 26 – 130 

Suchedniów; 

3. Wyłapywanie, transport zwierząt - Maciej Glijer – BAROS, ul. Berezów 76 D, 26 

– 130 Suchedniów; 

4. Opieka lekarsko – weterynaryjna – Gabinet Weterynaryjny Jerzy Orczyk, ul. 

1000-lecia 14, 26 – 220 Stąporków; 

5. Gospodarstwo rolne Pan Adam Misztal, Stanowiska 56, 26 – 212 Smyków. 

 



 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania programu 

 

 

§ 3. Celem programu jest zapobieganie bezdomności  zwierząt na terenie gminy oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi przez: 

 

1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt; 

2) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3) Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt                      

w schronisku; 

4) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

5) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

6) Usypianie ślepych miotów; 

7) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt; 

8) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

9) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
 

 

§ 4. 1 Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne przebywające w miejscach 

publicznych bez opieki i kontroli człowieka.  

2 Wyłapywanie będzie miało charakter:  

2.1 Stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy o błąkających się 

bezdomnych zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla 

ludzi lub innych zwierząt;  

2.2 Okresowy, na określonych obszarach Gminy lub w odniesieniu do grup bezdomnych 

zwierząt, w razie stwierdzenia takiej konieczności przez Wójta gminy, na podstawie 

informacji uzyskanych od mieszkańców. 

3. 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. 

4. Wyłapanym zwierzętom zapewniona zostanie w razie potrzeby opieka lekarsko – 

weterynaryjna na podstawie zawartej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Jerzy 

Orczyk, ul. 1000-lecia 14, 26 – 220 Stąporków. 

5. Wyłapywania zwierząt dokona wyspecjalizowana firma na podstawie stosownej 

umowy zawartej z gminą Smyków, tj. BAROS Maciej Glijer. 

6. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione do schroniska dla zwierząt 

BAROS Maciej Glijer w Suchedniowie  na podstawie zawartej umowy. 

 

 



 

§ 5. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

Bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta czasowo odebrane właścicielowi lub 

opiekunowi na podstawie decyzji Wójta zostaną umieszczone w gospodarstwie rolnym na 

podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa rolnego Panem 

Adamem Misztalem zam. Stanowiska 56, 26 – 212 Smyków. 

 

 

§  6. Opieka nad kotami wolno żyjącymi w Gminie Smyków realizowana będzie poprzez: 

 

1. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2. Zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania, 

3. W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres 

zimowy. 

 

 

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych  z udziałem zwierząt 

 

Gabinet Weterynaryjny Jarzy Orczyk, na podstawie umowy z gminą zapewnia całodobową 

opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt. 

 

 

 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

§ 8.  1.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych 

właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym                 

i zdolnym zapewnić zwierzęciu należyte warunki bytowania; 

2)  Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów 

poprzez utworzenie listy osób pragnących otoczyć opieką bezdomnego psa lub 

kota, 

3) Gmina może podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi, których 

statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 10. 1 Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) Obligatoryjną sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt w schronisku; 

2) Prowadzenie przez tut. urząd gminy akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji. 

3) Usypianie ślepych miotów; 

 

 

 

 

 



Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

 

§ 11.1. Gmina zapewnia wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji oraz identyfikacji            

 ( czipowania) bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie gminy Smyków, które   

 trafiły do schroniska na podstawie umowy zawartej z podmiotem określonym w §2 

 ust.2. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza 

weterynarii; 

3. Zabiegom sterylizacji i kastracji, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 

umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna. 

 

Usypianie ślepych miotów 

 

§ 12. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 a ust. 2 pkt.6 ustawy o ochronie 

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. realizują: 

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania 

ślepych miotów; 

2) gmina, przez lekarza weterynarii - Gabinet Weterynarii Jerzy Orczyk, z którym 

zawarła stosowną umowę, 

a) gmina pokrywa w całości koszty uśpienia ślepych miotów psów i kotów 

przebywających na terenie gminy Smyków. 

b) ilość zabiegów usypiania ślepych miotów będzie limitowana wielkością środków 

przeznaczonych na powyższy cel w budżecie Gminy na dany rok. 

2. Uśpieniu będą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma 

możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. 

3. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone i oddane 

podmiotom, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu 

praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta 

pozostają. 

 

§13.1    Gmina pokrywa w całości koszty wykonania zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt     

(psów, kotów) posiadających właściciela na wniosek właściciela. 

1.Określa się następujące zasady finansowania zabiegów: 

1) Gmina Smyków wyłoniła lekarza weterynarii – Gabinet Weterynarii Jerzy 

Orczyk, z którym zawarła umowę na dokonywanie zabiegów kastracji lub 

sterylizacji i koszty tych czynności są w całości finansowane z budżetu gminy, 

2) Sfinansowanie w/w zabiegów przysługuje tylko mieszkańcom gminy Smyków, 

do zwierząt stanowiących ich własność, 

3) Zabiegi sterylizacji lub kastracji sfinansowane są tylko tym właścicielom 

psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie; 

4) Właściciel chcący poddać w/w zabiegowi posiadane zwierzę: 

a) Składa do Urzędu Gminy w Smykowie zgłoszenie,  



b) Po podpisaniu przez Wójta Gminy Smyków zgłoszenia przewozi zwierzę do 

lekarza weterynarii, z którym gmina Smyków ma zawartą umowę w celu 

przeprowadzenia zabiegu.  

c) Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże zgłoszenie 

potwierdzające wykonanie zabiegu do Urzędu Gminy w Smykowie. 

2. Ilość zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt będzie limitowana wielkością 

środków przeznaczonych na powyższe cele w budżecie Gminy na dany rok. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

                     Finansowanie Programu 

 

§ 14. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina . 

2. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecenie usług podmiotom 

zewnętrznym. 

3. W 2022 roku na realizację zadań określonych w niniejszym programie zabezpieczono                   

w budżecie gminy w wysokości 43 000,00 zł. 

4. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych na realizację następujących działań: 

a) Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku- 

30 000,00 zł; 
b) Dokarmianie zwierząt bezdomnych – 2 000,00 zł; 

c) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym- 

3 000,00 zł; 
d) Usługi weterynaryjne (usypianie ślepych miotów, sterylizacja i kastracja zwierząt, 

wykonywanie niezbędnych szczepień i zabiegów, zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt) –                   

8 000,00 zł. 

5. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie 

się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi i zakupy 

związane  z realizacją Programu. 

6. Środki, o których mowa w ust. 3 mogą być zwiększone w przypadku pozyskania 

środków finansowych ze źródeł zewnętrznych np. dotacje, darowizny oraz w ramach 

przesunięć budżetowych w danym roku. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


