
UCHWAŁA NR XLIII/385/2022 
RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r., 
poz. 559) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 572) 

Rada Gminy Bogoria uchwala: 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Bogoria w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Marcinkowski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/385/2022

Rady Gminy Bogoria

z dnia 29 marca 2022 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BOGORIA W 2022 ROKU 

Postanowienia ogólne 

 

 Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1. Wójcie, należy przez to rozumieć Wójt Gminy Bogoria; 

2. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Bogoria; 

3. Urzędzie Gminy, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Bogorii, przy pomocy, 

którego Wójt Gminy Bogoria wykonuje zadania określone w Programie; 

4. Wydzielonym miejscu przetrzymywania zwierząt, należy przez to rozumieć miejsce 

czasowego pobytu zwierząt niebędące schroniskiem; 

5. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, 

a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 

dotąd pozostawały; 

6. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 

wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza; 

7. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 

(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

8. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2022 roku. 

 

Cel i zadania programu 

§ 1. 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria 

oraz opieka nad  zwierzętami bezdomnymi. 

2. Cele i zadania programu są realizowane poprzez:  

• ograniczanie zjawiska bezdomności wśród zwierząt; 

• opiekę nad kotami wolno żyjącymi;  

• odławianie bezdomnych zwierząt; 

• zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich; 

• opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

 

Ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt 

§ 2. 

 Ograniczenie zjawiska bezdomności wśród zwierząt przez zapewnie miejsca w schronisku dla 

zwierząt: 

1. Wszystkim zwierzętom z terenu Gminy Bogoria zagubionym, wałęsającym się, 

pozostającym bez właściciela lub odebranym na skutek zaniedbań i innych działań 

określonych w ustawie o ochronie zwierząt zostało zapewnione miejsce w schronisku 

dla bezdomnych zwierząt w Kielcach, Gabinet Weterynaryjny „MEDWET” Ul. 

Gabrieli Zapolskiej 7/U4 25-224 Kielce 
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2. W celu zapewnienia zwierzętom bezdomnym właściwej opieki weterynaryjnej została 

zawarta umowa z w/w uprawnionym podmiotem. 

 

§ 3. 

 Ograniczanie zjawiska bezdomności wśród zwierząt przez zmniejszenie populacji bezdomnych 

zwierząt  poprzez obligatoryjną sterylizację, kastrację oraz usypianie ślepych miotów: 

1. Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów do wykonywania zabiegów 

sterylizacji i kastracji przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez ich 

właścicieli; 

2. Obligatoryjne przeprowadzenie przez uprawnionego lekarza weterynarii zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych (psów) przyjętych do  schroniska dla 

bezdomnych zwierząt                   Gabinet Weterynaryjny „MEDWET” Ul. Gabrieli 

Zapolskiej 7/U4 25-224 Kielce. Gmina zapewni dofinansowanie na ten cel (do 

wyczerpania środków). 

3. Zlecanie Gabinetom Weterynaryjnym zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt 

4. Umożliwienie usypiania ślepych miotów suk na koszt Gminy pod warunkiem 

wykonania natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela. Gmina zapewni 

środki finansowe przeznaczone na ten cel w danym roku. 

    § 4. 

 Ograniczanie zjawiska bezdomności wśród zwierząt przez poszukiwanie nowych właścicieli dla 

 bezdomnych zwierząt oraz działania edukacyjne: 

1. Promocję adopcji bezdomnych zwierząt poprzez zamieszczanie na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bogorii informacji propagujących działania 

adopcyjne pod adresem strony: http://www.bip.bogoria.pl/page.php?id=214  

2. Prowadzenie przez Urząd lub schronisko dla zwierząt działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli i oddawaniu bezdomnych zwierząt do adopcji 

osobom zainteresowanym, i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

3. Wójt w ramach Programu prowadzi współpracę w zakresie odpowiedzialnej i właściwej 

opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji 

i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych z: 

• Gminnym Ośrodkiem Kultury 

• organizacjami pozarządowymi 

• Radami Sołeckimi. 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

§ 5. 

1. Podejmowanie przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy interwencji 

w sprawach kotów wolno żyjących (wyłapywanie i zapewnienie miejsca 

przetrzymywania); 

2. Współpracę z Gabinetami Weterynaryjnymi w przypadku zaistnienia potrzeby podjęcia 

leczenia kotów wolno żyjących (wydawania zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów 

ich leczenia z budżetu Gminy do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel); 

3. Współpracę z opiekunami kotów wolno żyjących; 

4. Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów) przez 

wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy na koszt Gminy do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku; 

5. Prowadzenie przez Urząd rejestru społecznych opiekunów (karmicieli kotów). 

 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 6. 
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1. Odławianie bezdomnych psów i kotów prowadzone będzie przez wyznaczonych 

pracowników schroniska, Gabinetu Weterynaryjnego„MEDWET” Ul. Gabrieli 

Zapolskiej 7/U4 25-224 Kielce oraz pomocniczo przez służby gminne oraz organizacja 

społeczne współpracujące z Urzędem; 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz 

nie będzie zadawał im cierpienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

 

 

Zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskim 

§ 7. 

1. Zwierzęta z powodu złego traktowania przez właściciela będą miały zapewnioną 

opiekę                    w przystosowanym do tego gospodarstwie wskazanym przez Gminę. 

Jednocześnie Gmina podejmie działania mające na celu znalezienie nowego 

właściciela dla tych zwierząt. 

2. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 

2022 r. wskazuje się Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Jurkowicach 35, gm. 

Bogoria, 28-210 Bogoria na podstawie umowy zlecenia zawartej każdorazowo w 

ramach potrzeby. 

 

Opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 8. 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt na drogach gminnych będzie realizowane przez Gabinet 

Weterynaryjny – Józef Brocki,               ul. Opatowska 7, 28-210 Bogoria, telefon 

kontaktowy (15) 867-41-11. 

       Gmina zawarła z  Gabinetem Weterynaryjnym określonym w § 8. pkt. 1 umowę 

w zakresie opieki            weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno 

żyjącym poszkodowanymi        w zdarzeniach drogowych. 

Finansowanie programu 

§ 9. 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z realizacji Programu w 2022 r.                                           

są zabezpieczone w budżecie Gminy Bogoria w kwocie 30.500,00 zł, w tym: 

• Umowa ze schroniskiem w Kielcach – 19.212,00 zł; 

• Opieka weterynaryjna – 4.788,00 zł; 

• Inne wydatki związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

(m.in. zakup karmy, zabiegi sterylizacji) – 6.500,00 zł.  

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
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Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr XlIII/385/2022 
Rady Gminy Bogoria 

z dnia 29 marca 2022r. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 572 ) o ochronie zwierząt, 
art. 11 a zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Projekt Programu, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt przekazano do zaopiniowania 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Staszowie, organizacji społecznej, której statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt – Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Kielcach oraz zarządcom 
obwodów łowieckich, działających na terenie Gminy Bogoria. 

 Przed przyjęciem przedmiotowej Uchwały Gmina Bogoria podpisała umowę z uprawnionym 
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, z gabinetem weterynaryjnym udzielającym całodobowej opieki 
weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym poszkodowanymi w zdarzeniach 
drogowych.  

Biorąc pod uwagę powyższe została przygotowana uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki                                          
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria 
w 2022 roku. 
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