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Uchwała Nr   V/15/2015                   
Rady Gminy Solec-Zdrój 
z dnia 9 lutego 2015 roku 

 
 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2015 roku”  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645; poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 
oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 2013 r.  poz. 856) 
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec Zdrój w 2015 r.” w brzmieniu określonym w 
załączniku do uchwały.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 Przewodniczący Rady 
      Paweł Patrzałek 
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                                                                                                Załącznik do uchwały  
                                                                                                Nr V/15/2015 
                                                                                                Rady Gminy Solec-Zdrój  
                                                                                                z dn. 9.02.2015 r.  
 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Solec-Zdrój w 2015 roku” 
 
WPROWADZENIE  
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 

mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt).  
 
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy  Solec-Zdrój uchwały w sprawie „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Solec Zdrój w 2015 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o ochronie zwierząt.  
 
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów, kotów 
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie 

dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest najbardziej znacząca na terenie 
gminy Solec-Zdrój.  
 
Głównymi przyczynami bezdomności zwierząt jest przede wszystkim porzucanie zwierząt 
przez właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie zwierząt oraz brak edukacji i wiedzy 
społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem 
sterylizacji i kastracji. 
 
Realizacja zadań, określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych 
zwierząt, które poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych znajdą nowych właścicieli.  
 

 
Rozdział 1. CEL I ZADANIA PROGRAMU 
 
§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec- 
Zdrój oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
2. Zadania priorytetowe Programu to: 
1) ograniczanie liczby bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, w    
szczególności psów; 
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt; 
4) edukacja mieszkańców gminy Solec Zdrój w zakresie opieki nad zwierzętami. 
 
Rozdział 2. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 
 
§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Solec-Zdrój polega na:  
1) odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy przez przeszkolonych w zakresie 
postępowania ze zwierzętami pod względem ich dobrostanu pracowników obsługi Urzędu 
Gminy wyposażonych w odpowiedni do chwytania i transportu sprzęt tj. chwytak, klatkę, 
kaganiec, obrożę, smycz, rękawice ochronne oraz samochód;   
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2) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku na podstawie zawartej umowy z 
Fundacją Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Przytulisko z siedzibą Zbludowice 48, 28-100 
Busko Zdrój;  
3) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
4) przetrzymaniu zwierząt do czasu adopcji lub przekazania do schroniska z zapewnieniem im  
opieki weterynaryjnej; zwierzęta, które przebywają okresowo pod opieką Gminy mają 
zapewnione dobre warunki bytowe w przygotowanych do tego  celu boksach oraz pożywienie; 
5) wskazaniu gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich z 
terenu Gminy odebranych właścicielom na podstawie decyzji wójta tj. gospodarstwa Pana 
Zdzisława Króla, zam. Zielonki 19, gmina Solec-Zdrój; nr gospodarstwa: 031859761001; 
6) zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt, dalsze ich leczenie lub poddanie eutanazji w ramach zawartej umowy z 
lekarzem weterynarii P. Wojciechem Nowakiem, z siedzibą lecznicy: Zborów 76, 28-131 
Solec-Zdrój.  
§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizuje Gmina 
poprzez dożywianie oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących bez 
zapewnionej opieki. 
§ 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  
1. Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przebywających w schronisku m.in. poprzez 
aktywizację mieszkańców oraz umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronach 
internetowych, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwach. 
2. Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających 
do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 
 
Rozdział 3. OGRANICZANIE LICZBY BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  
 
§ 5.1. Ograniczanie liczby bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
bezdomnych, w szczególności psów realizuje Gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcającej 
właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz 
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, dla których 
przeprowadzane będą akcje adopcyjne;  
2. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji dotyczyć będzie zwierząt bezdomnych z 
wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z 
uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 
3. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych wykonywane będzie 
przez lekarza weterynarii na podstawie zawartej z Gminą umowy. 
§ 6.1. Bezdomne odłowione zwierzęta przewożone będą do schroniska na podstawie zawartej 
umowy, a w przypadku zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych do zakładu leczniczego na 
podstawie zawartej umowy;  
2. Zwierzęta trafiające do schroniska lub do adopcji poddawane będą zabiegowi sterylizacji lub 
kastracji, przez lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy, o ile wcześniej nie zostały 
poddane takiemu zabiegowi. 
§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w 
zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy. 
§ 8.1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów lub kotów. 
2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie ślepe mioty gdy nie ma możliwości zapewnienia dla 
nich właścicieli; 
3. Zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt. 1 przeprowadza wyłącznie lekarz 
weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie. 
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Rozdział 4. ZAPEWNIENIE OPIEKI ZWIERZĘTOM GOSPODARSKIM 
 
§ 9. Zwierzęta gospodarskie odebrane na mocy decyzji administracyjnej w związku ze 
znęcaniem się nad nimi zostaną czasowo umieszczone w gospodarstwie rolnym w 
miejscowości Zborów na podstawie porozumienia zawartego z właścicielem gospodarstwa. 
 
Rozdział 5. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW  
 
§ 10. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 
humanitarnego traktowania oraz zapobiegania bezdomności zwierząt realizowana będzie 
poprzez:  

a) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia w 
treści programowe w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z opieką 
nad zwierzętami i adopcją zwierząt; 

    b)  organizowanie we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i 
instytucjami konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na 
temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności, 
ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację oraz tworzenie 
korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach 
przeprowadzanych przez Gminę akcji adopcyjnych; 

c) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a 
także adopcji zwierząt bezdomnych. Działania edukacyjne podejmowane będą na 
zebraniach wiejskich, w ramach szkolnych pogadanek oraz poprzez akacje 
informacyjne na stronie internetowej Gminy.  

 
Rozdział 6.  FINANSOWANIE PROGRAMU  
 
§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały 
w budżecie Gminy Solec-Zdrój na rok 2015 w wysokości 14 100 zł.  
 
 

 
 
 

 Przewodniczący Rady 
      Paweł Patrzałek 
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Uzasadnienie 
 
do uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec Zdrój w 2015 

roku.  
 

Uchwała ma na celu objęcie opieką zwierząt bezdomnych w zakresie, w jakim stanowi 
zmieniony art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. Na mocy ustawy Rada Gminy określa 
corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt.  
Art. 11a powołanej ustawy o ochronie zwierząt określa zakres programu oraz jego 
finansowanie. Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej uchwały art. 11a ww. ustawy 
koszty realizacji programu ponosi Gmina.  Zgodnie z art. 11a pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt 
Program był przekazany do zaopiniowania przez określone podmioty.  
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych 
zwierząt jest na terenie gminy Solec-Zdrój największa. Głównymi przyczynami bezdomności 
zwierząt jest przede wszystkim porzucanie zwierząt przez właścicieli, niekontrolowane 
rozmnażanie zwierząt oraz brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod 
zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. Program 

zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie 
działań edukacyjno-informacyjnych. 

Mniejszy problem, z uwagi na wiejski charakter gminy stanowią koty wolno żyjące. 
Koty bytują głównie w budynkach gospodarczych, a ich obecność zapobiega 
rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, 
dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach 
ich dotychczasowego schronienia. 
 
 
 Przewodniczący Rady 
      Paweł Patrzałek 
 
 


