
Projekt

Uchwała Nr ……………………………………
Rady  Gminy  Wierzbinek

z dnia …………………………………
w sprawie:  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
                   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.
U z 2020 r. poz. 638 ze zm.) Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek na rok 2022 o brzmieniu określonym w
załączniku uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                  Elżbieta Walicka



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ……………….........

Rady Gminy Wierzbinek

z dnia ………………….. 2022 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WIERZBINEK NA ROK 2022

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.1.Program opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt  na
terenie  Gminy Wierzbinek  ma  zastosowanie  do  wszystkich  bezdomnych  zwierząt  domowych  i
gospodarskich  oraz  kotów  wolno  żyjących,  przebywających  na  terenie  Gminy  Wierzbinek.
Większość  działań  określonych  w programie  dotyczy  psów,  ponieważ  skala  bezdomności  tych
zwierząt  jest  największa  w  całym  kraju.  Bezdomność  jest  zjawiskiem  społecznym  ,  którego
głównymi przyczynami są: niekontrolowane  rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli,
łatwość  pozyskiwania  zwierząt,  panujące  mody na  dane  rasy zwierząt,  brak  edukacji  i  wiedzy
społeczeństwa  w  zakresie  metod  zapobiegania  bezdomności,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
sterylizacji i kastracji.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)Programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek na rok 2022;
2)Gminie należy przez to rozumieć Gminę Wierzbinek;
3)Urzędzie  –  należy  przez  to  rozumieć  Urząd  Gminy  w  Wierzbinku;  jednostkę
organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Wierzbinek wykonuje zadania;
4)Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie,
ul. Gajowa 7a, 62-510 Konin.
5),, kotach wolno żyjących” - rozumie się koty urodzone lub żyjące na wolności ( żyjące w
otoczeniu człowieka w stanie dzikim).
6),,Punkt  czasowego przetrzymywania zwierząt”  – należy przez  to  rozumieć miejsce,  w
którym przebywają psy przed przekazaniem ich do schroniska.
2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Wierzbinek
3. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
a) Wójt Gminy Wierzbinek poprzez pracowników zajmujących się problematyką opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
b) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie, ul. Gajowa 7a,   62-
510 Konin, NIP 665-26-13-565
c) Lekarz   weterynarii  Marcin Bryś prowadzący Gabinet Weterynaryjny Wierzbinek 65,
  62-619 Sadlno
 d) Przedsiębiorstwo   Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65,
 62 -619 Sadlno
e) służby porządkowe: Komisariat Policji w Sompolnie.
f) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt oraz inne jednostki organizacyjne Gminy Wierzbinek np. szkoły poprzez
edukację dzieci w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania
ich bezdomności.
4.  Realizacja wszystkich zadań określonych w programie zmierza do ograniczenia liczby



bezdomnych zwierząt.

Rozdział 2.
Cel i zadania Programu

§ 2 Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek
oraz  zapewnienie  właściwej  opieki  bezdomnym  zwierzętom  przebywającym  w  granicach
administracyjnych Gminy Wierzbinek.
§ 3 Realizacja Programu obejmuje:

1)Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
2)Opiekę nad wolno żyjącymi kotami
3)Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz zapewnianie im opieki;
4)Obligatoryjną  sterylizację lub  kastrację  zwierząt  bezdomnych  odłowionych  na  terenie
Gminy.
5)Poszukiwanie  właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
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.
9)Plan znakowania, sterylizacji lub kastracji zwierząt w Gminie.
10) Edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 4. 1.  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Wierzbinek miejsca w
schronisku  oraz  opiekę  nad  nimi  Gmina  Wierzbinek  realizuje  poprzez  umowę  zawartą z
Towarzystwem Opieki  nad  Zwierzętami  w  Polsce  Oddział  w  Koninie,  ul.  Gajowa 7a,  62-510
Konin.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku określa regulamin schroniska.

Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 5. 1.  Koty wolno  żyjące,  nie  są  zwierzętami  bezdomnymi,  w związku z  tym nie  należy ich
wyłapywać, wywozić ani utrudniać bytowania w danym miejscu. Koty wolno żyjące są elementem
ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi Gmina realizuje poprzez:
a) współpracę ze służbami weterynaryjnymi
b)  współpracę z  mieszkańcami  Gminy  Wierzbinek  i  organizacjami  społecznymi,  fundacjami,
których statutowym celem  działania jest ochrona zwierząt.
3. Opieka nad  kotami wolno żyjącymi, o której mowa w ust. 2 obejmuje dokarmianie w miejscu
ich przebywania (wydanie karmy społecznym opiekunom).

Rozdział 5
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz zapewnienie im opieki

§ 6.  1.  Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i  gospodarskie,  które uciekły,  zbłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby,
pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2.  Odławianie  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  Gminy  Wierzbinek  wykonuje  Przedsiębiorstwo



Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku, posiadające odpowiednie kwalifikacje i sprzęt.
3.Bezdomne  zwierzęta z terenu Gminy Wierzbinek podlegają odłowieniu na podstawie zgłoszenia,
które przyjmują  pracownicy zajmujący się problematyką opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
służby porządkowe.
4.Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone do  punktu czasowego przetrzymywania zwierząt
celem  odbycia  kwarantanny  i  sprawdzenia,  czy  nie  posiadają  właściciela,  po  czym  zostają
przekazane do schroniska.
5.Odłowione  bezdomne  zwierzęta  w   punkcie  czasowego  przetrzymywania  zwierząt    mają
zapewnioną  opiekę  weterynaryjną  oraz  wykonanie  niezbędnych  zabiegów  tj.  odrobaczenie,
odpchlenie, zaszczepienie przeciwko wściekliźnie oraz dokonanie trwałego oznakowania, w tym
również wpisanie ich do Międzynarodowej Bazy Danych -SAFE-ANIMAL.
6.  Odłowione  zwierzęta  gospodarskie  podlegają  przewiezieniu  do  gospodarstwa  rolnego
wskazanego w § 9.
7.  W  przypadku  ustalenia  właściciela  zwierzęcia,  które  zostało  odłowione  i  umieszczone  na
kwarantannie,  a  następnie  w  schronisku,  właściciel  ponosi  koszty  jego  odłowu,  transportu  i
umieszczenia w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.
8.  Obowiązek  zapewnienia  zwierzętom  właściwej  opieki,  w  szczególności:  odpowiedniego
pożywienia i dostępu do świeżej wody, właściwego pomieszczenia  ciąży w okresie kwarantanny na
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Wierzbinku, a opieki weterynaryjnej na
lekarzu weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę. Natomiast  po przekazaniu zwierząt do
schroniska, na schronisku, z którym Gmina Wierzbinek ma podpisaną stosowną umowę.
9. Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach,  mających zapewnić bezdomnym zwierzętom
stałą  opiekę,  w  szczególności  poprzez  podawanie  informacji  o  adopcjach  do  publicznej
wiadomości.
10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku oraz schronisko powinno
prowadzić  ewidencję  bezdomnych  zwierząt  odławianych  z  terenu  Gminy  Wierzbinek,  która
umożliwia identyfikację zwierząt oraz ich dalszych losów.
11. Zasady współpracy pomiędzy Gminą a schroniskiem określa zawarta umowa, uwzględniająca
postanowienia Programu.

Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
a) schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do znajdowania nowych właścicieli  i
oddawania do adopcji  bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym  i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania.
b) pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbinku zajmujący się problematyką opieki nad bezdomnymi
zwierzętami – poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt, prowadzenie działań zmierzających
do znajdowania  nowych właścicieli  m.in.  umieszczenie  ogłoszeń o  adopcji  zwierząt  na  stronie
internetowej Gminy Wierzbinek.

Rozdział 7
Uśpienie ślepych miotów

§ 8.  1. Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących wykonywane jest
przez  lekarza weterynarii, z którym gmina ma podpisaną umowę tylko w przypadkach wskazanych
przepisami prawa.
2.  Zabiegi  usypiania  miotów  ślepych  finansowane  są  przez  Gminę  Wierzbinek  w  ramach  

zawartych umów.
3.Po uśpieniu zwłoki  przekazywane są  do utylizacji firmie uprawnionej do utylizacji zwłok.



Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§  9.  Zwierzęta  gospodarskie   będą  miały  zapewnione  miejsce  w  gospodarstwie  rolnym  w
miejscowości  Talarkowo  10,  62-619  Sadlno,  gm.  Wierzbinek,   z  którym  Gmina  ma  zawarte
stosowne porozumienie.

Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt.

§10. Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z
udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę zawartą z lekarzem weterynarii Marcinem  Bryś
prowadzącym  Gabinet  Weterynaryjny  Wierzbinek  65,  62-619  Sadlno  w  zakresie  opieki
weterynaryjnej udzielanej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych z terenu Gminy
Wierzbinek.

Rozdział 10.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 11. 1.  Gmina Wierzbinek pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji  wszystkich bezdomnych psów
i kotów z terenu  Gminy Wierzbinek przekazanych do schroniska.
2.  Ograniczenie  populacji  bezdomnych  zwierząt  odbywa  się  poprzez  sterylizacje  i  kastrację
odłowionych  zwierząt  przyjętych  do  schroniska  z  wyjątkiem  zwierząt,  u  których  istnieje
przeciwwskazanie do wykonania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i wiek.
3.  Zabieg sterylizacji    albo   kastracji    może    być   przeprowadzony tylko    przez lekarza
weterynarii.

Rozdział 11.
Plan znakowania, sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie.

§  12. 1.  Gmina  umożliwia  pokrycie  w  całości  kosztów  znakowania,  zabiegu  sterylizacji  lub
kastracji psów i kotów w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt.
2.  Na  realizację  w/w  zadania  w  ramach  Programu  przeznaczono  kwotę  30.000,00  zł  brutto
pochodzącą ze środków własnych gminy.
3.  Zadanie  znakowania,  zabiegi  sterylizacji  lub  kastracji  zwierząt  będą  realizowane  poprzez
zlecenie  wykonania  zabiegów lekarzowi  weterynarii   Marcinowi   Bryś  prowadzącemu Gabinet
Weterynaryjny Wierzbinek 65, 62 - 619 Sadlno.
4.Właściciel zwierząt domowych (psów i kotów) zamieszkały na stałe na terenie gm. Wierzbinek
może  ubiegać  się  w  ciągu  roku  o  sfinansowanie  zabiegów,  o  których  mowa  w  §  12  ust.  1
maksymalnie dwóch sztuk zwierząt.  
5.W  celu  uzyskania  pokrycia kosztów wykonania znakowania, zabiegu sterylizacji lub kastracji
zwierzęcia  należy złożyć   wniosek  do Wójta  Gminy Wierzbinek.  Ostateczny termin  składania
wniosków upływa z dniem 31 października 2022 roku.
6. Wnioski będą realizowane według kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 12
Edukacja mieszkańców

§ 13. 1. Urząd Gminy w Wierzbinku w ramach Programu prowadzi we współpracy z Powiatowym



Lekarzem  Weterynarii,  z  kołami  łowieckimi  oraz  organizacjami  pozarządowymi  działania
edukacyjno–informacyjne dotyczące:
a) odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,
b) propagowania sterylizacji lub kastracji oraz znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych
2. Działania, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:
a)  dostarczanie  mieszkańcom   gminy  informacji  a  w  szczególności  w  stosunku  do  osób
utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie w zakresie obowiązków nałożonych przepisami
ustawy o ochronie zwierząt, podjętej w oparciu    o  przepisy    ustawy    o   utrzymaniu   czystości
i porządku w gminach, wskazującej sposób sprawowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami i ich humanitarnego traktowania.
b) zachęcanie nauczycieli szkół z terenu Gminy Wierzbinek do włączenia w zakresy programowe w
dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem  zwierząt,
sposobami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację  lub
kastracje, promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt.

Rozdział 13.
Finansowanie programu

§ 14.  Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie
Gminy  Wierzbinek  na  rok  2022  w  wysokości  162.000  zł  brutto.  Ww.  środki  finansowe
przeznaczone są na następujące zadania:
      a) odławianie bezdomnych zwierząt, utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnyc
            zwierząt i opieka weterynaryjna - 130.000.zł brutto.
       b) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 600 zł brutto
       c) działania informacyjno – edukacyjne  - 600 zł brutto
       d) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 800 zł brutto
       e) plan  znakowania, sterylizacji  lub  kastracji   psów i kotów w  Gminie  dla właścicieli
           zwierząt z terenu Gminy -  30.000 zł brutto.      
       
 



Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Wierzbinek w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek
na rok 2022

Uregulowanie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r.
poz.  638)  zobowiązuje  Radę Gminy do określenia  w drodze  uchwały,  corocznie  do 31 marca,
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Wierzbinek  na  rok  2022,  który  stanowi
załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz zapewnienie im opieki;
1)Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
2)Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
3)Usypianie ślepych miotów;
4)Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
5)Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt;
6)Plan znakowania, sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie.

Ponadto w programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość
środków finansowych planowanych na ich realizację.

Realizując obowiązek nałożony w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Wójt Gminy
Wierzbinek skierował projekt programu – celem zaopiniowania – do:

1)Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie
2)Dzierżawcom obwodów łowieckich  (kół  łowieckich)  działających  na  obszarze  Gminy
Wierzbinek.
3)Działającym  na  obszarze  Gminy  Wierzbinek  organizacjom  społecznym,  których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez umieszczenie projektu uchwały
na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbinek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


