
KA.0050.23.2018 

 

Zarządzenie Nr 23/2018 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 22 lutego 2018 roku 
 

w sprawie: 

przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

w 2018 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.          

z 2017 r., poz. 1875), art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), oraz Uchwały 

Nr XXXVII/330/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. i Uchwały Nr XIX/221/12 z dnia 30 listopada 2012 r. 

Rady Gminy Wręczyca Wielka, w związku z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 

 

zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku. 

 

§ 2 

1. Propozycje i uwagi do projektu programu o którym mowa w § 1 należy składać w terminie do 

dnia 08.03.2018 roku od dnia jego zamieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Wręczyca Wielka www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net, na „formularzu 

składania uwag” stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Propozycje i uwagi można zgłaszać osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres  

srodowisko@wreczyca-wielka.pl. 

 

§ 3 

Informacja o podjęciu konsultacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka oraz na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 23/2018 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

 z dnia 22.02.2018 roku 

 

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka 

w sprawie: 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

1.  Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji /imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba, 

e-mail, telefon): 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

2. Proponowane rozwiązania/ uwagi do projektu uchwały: 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

data i podpis 



Projekt programu 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1  

1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wręczyca Wielka. 

2) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 

3) Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, zwanym w dalszej części referat 

GR, należy przez to rozumieć referat Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. 

4) Upoważnionym pracowniku referatu GR, należy przez to rozumieć osobę wskazaną do 

realizacji zadania, czuwającą całodobowo Panem Czesławem Pilarzem pod numerem 

telefonu 724 619 855, do której to mieszkańcy mogą zgłaszać interwencję. 

5) Schronisku dla zwierząt, należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt 

w Miedarach przy ulicy 1 Maja 76, z którym Gmina ma podpisaną aktualną umowę tj. 

Firma Handlowo-Usługowa Jurczyk Mariusz, 42-400 Zawiercie, ul. Strumień Wierczki 27. 

6) Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w miejscowości 

Truskolasy ul. 1 Maja 13. 

7) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, 

a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę 

dotąd pozostawało. 

8) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 

(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim). 

9) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku”. 

 

Rozdział 2  

Cele i zadania programu 

 

§ 2 

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi na terenie Gminy Wręczyca Wielka.  

2. Zadania priorytetowe niniejszego Programu: 

1) Zapewnienie opieki bezpańskim psom i kotom z terenu Gminy Wręczyca Wielka, w tym 

ich odławianie, 

2) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie, 

3) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, 

5) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

6) Usypianie ślepych miotów 

7) Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

 

 

 

Rozdział 3 



Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

 

§ 3 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wręczyca Wielka realizują: 

1. Schronisko poprzez odławianie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt domowych po uprzednim 

zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika referatu GR.   

2. Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej poprzez zgłaszanie bezdomnych zwierząt 

upoważnionemu pracownikowi referatu GR. 

3. Referat GR poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 

gospodarskich.  

 

§ 4 

1. Bezdomność zwierząt jest likwidowana również poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych 

to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia 

ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzę dotąd przebywało. 

2. Bezdomne zwierzęta domowe w przypadku zwierząt rannych są badane przez lekarza 

weterynarii Eugeniusza Hatysa prowadzącym Gabinet Weterynaryjny z siedzibą przy 

ul. Śląskiej 28, 42-130 Wręczyca Wielka, z którym Gmina Wręczyca Wielka ma podpisaną 

umowę.  

3. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa 

w § 1, ust. 1, pkt. 6 Programu.  

 

§ 5 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli 

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 

należyte warunki bytowania. 

2. Referat GR sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w wyznaczonym gospodarstwie dla 

zwierząt, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, 

m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz 

słupach i tablicach ogłoszeniowych. 

 

§ 6 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1. Referat GR poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

 

§ 7 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt bezdomnych realizują: 

1. Lekarz weterynarii, z którym Gmina Wręczyca Wielka ma aktualnie podpisaną umowę, 

poprzez zgłoszenie przez upoważnionego pracownika referatu GR. 

2. Referat GR poprzez zgłoszenie do lekarza weterynarii o zaistniałym zdarzeniu. 

3. Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej poprzez zgłoszenie do lekarza weterynarii, 

po wcześniejszej akceptacji przez upoważnionego pracownika referatu GR. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4 



Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 8 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań:   

1. Wykonywanie sterylizacji i kastracji odłowionych zwierząt. 

2. Usypianie ślepych miotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

3. Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów bądź kotów, dla których nie ma możliwości 

zapewnienia nowych właścicieli. 

 

Rozdział 5 

Edukacja mieszkańców 

 

§ 9 

W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących 

zadań: 

1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,  

2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających 

z faktu nabycia, posiadania zwierzęcia.  

 

Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem Programu. 

Kampania ta będzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. W placówkach oświatowych 

prowadzone będą pogadanki. Narzędziem edukacyjnym będą broszury, ulotki, publikacje dotyczące 

ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. Kampania będzie miała na celu uświadomienie 

potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem 

zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw   i zachowań człowieka w stosunku 

do zwierząt. 

 

Rozdział 6 

Finansowanie programu 

 

§ 10 

1. Na realizację zadań opisanych w Programie, zapewnione są środki finansowe 

w wysokości 90 000 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Jednak 

w momencie wyczerpania tej kwoty istnieje możliwość przeniesienia środków z rezerwy 

budżetowej.  

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone 

są w budżecie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka na 2017 rok.  

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a zwłaszcza z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


