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UCHWAŁA NR XXI/165/2020 

RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

zwierząt  na terenie  Gminy Kawęczyn  na  rok 2020 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art.  11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (tj Dz.U. z 2020 r. poz. 638 ) 

Rada Gminy  Kawęczyn uchwala:  

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

zwierząt na terenie gminy Kawęczyn w 2020 r. stanowiącej załącznik do niniejszej  uchwały.     

§ 2.     Wykonanie  uchwały  powierza się  Wójtowi  Gminy  Kawęczyn. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kawęczyn 

 

 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/165/2020 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

Program opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy  Kawęczyn na 2020 rok 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Programem  opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kawęczyn „ zwanym dalej  „Programem”, są objęte zwierzęta bezdomne  przebywające w granicach 

administracyjnych  Gminy. 

§ 2.  Ilekroć w Programie   jest  mowa o: 

1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tj   (Dz. U. z  

2020r. poz. 638); 

2) gminie –należy przez to rozumieć   gminę Kawęczyn,  

3) schronisku- należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt,  przy ul. Granicznej 1 w Turku 

prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o .o. w Turku, 

z którym Gmina Kawęczyn ma podpisaną umowę w zakresie  sprawowania opieki  nad bezdomnymi 

zwierzętami. 

§ 3.  Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą we wzajemnej 

współpracy: 

1) Schronisko dla Zwierząt, poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 

2) Urząd Gminy Kawęczyn ,poprzez pełnienie  funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczenia 

populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących. 

Rozdział 2. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4.  

1. Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Kawęczyn umieszczone są w  schronisku gdzie  mają zapewnione 

właściwe warunki bytowania (zgodnie z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwą  opiekę weterynaryjną. 

2. Gmina powyższe zadanie  realizuje poprzez podpisanie umowy z podmiotem  prowadzącym  Schronisko. 

Rozdział 3. 

Opieka nad  wolno żyjącymi  kotami, w tym ich  dokarmianie 

§ 5.  

1. Program opieki  obejmuje następujące działania: 

1) bieżące monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie tutejszej gminy oraz 

zgłaszanie bezpośrednio przez mieszkańców  lub sołtysów    o potrzebie  otoczenia opieką wolno żyjących 

kotów; 

2) ograniczenie rozrodczości kotów wolno żyjących polegające na ich okresowej  sterylizacji bądź  kastracji  

lub w uzasadnionych przypadkach  usypianiu ślepych miotów; 

3) wyłapywanie i przyjmowanie do schroniska wolno żyjących kotów, które wymagają opieki weterynaryjnej; 

4) zakup karmy  celem dokarmiania  kotów wolno żyjących w ciągu  całego roku oraz jej regularne   

wysypywanie w miejscach, o których mowa  w ust. 1 przez pracownika gospodarczego  minimum  jeden 

raz w tygodniu. Koszty dokarmiania ponosi Gmina. 

5) Dopajanie  wolno żyjących  kotów poprzez ustawienie pojemników z wodą w   miejscach, o których mowa  

w ust. 1 przez pracownika gospodarczego minimum dwa razy w tygodniu a w okresie letnim  

codziennie.Koszty dopajania ponosi Gmina. 



Id: 2F1822A8-9AED-4926-9EDB-61EABF1A352D. Podpisany Strona 2 

 

Rozdział 4. 

Odławianie  bezdomnych  zwierząt 

§ 6.  

1. Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt terenu Gminy Kawęczyn będzie przeprowadzone w miarę potrzeb  na 

całym  obszarze Gminy  w ramach zawartej umowy przez gminę  z podmiotem prowadzącym schronisko dla 

zwierząt .Objęte będą zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których  nie istnieje możliwość 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore 

lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu. 

3. Odławianie 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  zostanie zapewnione miejsce w   schronisku. Transport zwierząt bezdomnych  

będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym  do bezpiecznego i humanitarnego  przewozu 

zwierząt. 

5. Ograniczenie populacji  bezdomnych zwierząt realizowane będzie  poprzez sterylizację albo kastrację 

w Schronisku  (z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych  zabiegów  

z uwagi na stan ich zdrowia). 

6. Złapane  zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia. 

Rozdział 5. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych  zwierząt 

§ 7.  Działania w zakresie poszukiwania 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. Gmina poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli zwierząt  

przebywających w schronisku, poprzez umieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej Gminy 

Kawęczyn. 

Rozdział 6. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 8.  Usypianie ślepych miotów realizuje Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii 

zabiegów usypiania ślepych miotów. 

Rozdział 7. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego  w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 9.  

1. Na gospodarstwo rolne, w celu  konieczności zapewnienia miejsca dla zwierząt   gospodarskich , które 

mogą zostać odebrane właścicielowi lub opiekunowi podczas interwencji   oraz, które  zapewnia opiekę 

bezdomnym zwierzętom  gospodarskim wskazuje się gospodarstwo w miejscowości  Milejów 97 ,  62-704  

Kawęczyn. 

2. Decyzja o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego we wskazanym gospodarstwie odbywać się będzie  

w formie  zlecenia wydanego przez  Wójta Gminy  Kawęczyn, na zasadach  określonych w umowie 

z właścicielem  gospodarstwa. 

Rozdział 8. 

Zapewnie całodobowej  opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem  zwierząt 

§ 10.  W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem  zwierząt całodobową opiekę weterynaryjną zapewnia  

„ PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT „ w Kawęczynie 39 b, 62-704 Kawęczyn pod następującymi 

numerami  telefonów 603138242 lub 692556145 
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Rozdział 9. 

Finansowanie programu 

§ 11.  

1. Środki finansowe na realizację  zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Kawęczyn na 2020 rok w kwocie 70.000 tys. (słowni : siedemdziesiąt tysięcy). 

2. Środki finansowe wydatkowane będą na zadania: 

1) zadania realizowane przez  Schronisko   -  65.000 zł; 

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej , w tym  usypianie ślepych miotów – 2,000 zł; 

3) zakup karmy  dla dokarmiania  kotów wolno żyjących -1,000 zł; 

4) zapewnienie opieki  przez gospodarstwo -  2,000 zł. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały  Nr XXI/165/2020 

Rady  Gminy  Kawęczyn 

z   dnia 10 lipca 2020 r. 

         

  

       w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2020 

 

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020, poz.638). Zgodnie z art. 11 ust.1 i art.11a tej 

ustawy Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Koszty realizacji Programu 

ponosi Gmina. 

Z uwagi na występujący na terenie Gminy problem bezdomności psów i kotów przyjęcie 

Programu i jego realizacja są uzasadnione. Wdrożenie Programu pozwoli stopniowo na 

zmniejszenie  ilości bezdomnych psów i kotów. 

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania właściwemu Powiatowemu 

Lekarzowi  weterynarii, Kołom Łowieckim  działającym  na terenie Gminy Kawęczyn, 

Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Koninie oraz zamieszczono na stronie  internetowej 

Gminy Kawęczyn.   
 


