
 
 

UCHWAŁA NR XLII/406/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) 
Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2022 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. 

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

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Piotr Słoka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 kwietnia 2022 r.

Poz. 1491



 
Załącznik 
do uchwały Nr XLII/406/2022 
Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 31 marca 2022 r. 

 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Końskie w 2022 roku 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 

zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2022 roku, zwanego dalej "Programem", jest zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie, zwanej dalej Gminą, oraz opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami. 

2. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie. 
 

Rozdział II 
 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
oraz obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

 
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz sprawowanie 

nad nimi opieki Gmina powierzyła na podstawie umowy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Nowinach ul. Przemysłowa nr 89, zwanemu dalej „Schroniskiem”, prowadzonemu przez Gabinet 
Weterynaryjny „MEDWET” Marcin Komorowicz, 25-435 Kielce, ul. G. Zapolskiej 7/u4u5. 

 
§ 3. W celu ograniczania populacji bezdomnych zwierząt, odłowione na terenie Gminy, bezdomne 

zwierzęta poddawane będą w Schronisku zabiegowi kastracji bądź sterylizacji, z wyjątkiem 
zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan 
zdrowia lub wiek. 
 

Rozdział III 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 
§ 4. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami Gmina realizować będzie poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące i monitorowanie tych miejsc, 
2) finansowanie zakupu karmy do wysokości środków przeznaczonych na ten cel, 
3) zapewnienie ich dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania, 
4) utrzymanie czystości i porządku w miejscach dokarmiania, 
5) finansowanie kosztów leczenia, kastracji i sterylizacji, odpchlenia, odkleszczenia, odrobaczenia, 

szczepień przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym. 
2. Zabiegi wymienione w ust. 1 pkt 5 wykonywać będzie Przychodnia Weterynaryjna 

„NARVET”, reprezentowana przez Roberta Narożnickiego, 26-200 Końskie, ul. Związk Walki 
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Zbrojnej 7, z którym Gmina zawarła umowę. 
3. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami Gmina będzie realizowała z udziałem społecznych 

opiekunów kotów wolno żyjących tj. osób, które dobrowolnie i nieodpłatnie będą sprawowały opiekę 
nad wolno żyjącymi kotami. 

4. Gmina będzie prowadziła rejestr opiekunów kotów wolno żyjących. 
 

Rozdział IV 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy będzie miało charakter stały i zostało 
powierzone na podstawie umowy Gabinetowi Weterynaryjnemu „MEDWET” Marcin Komorowicz, 
ul. G. Zapolskiej 7/u4u5, 25-435 Kielce, zwanemu dalej „Zleceniobiorcą”.  

2. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt podejmowane będą przez 
Zleceniobiorcę niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Gminy. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia.  

4 .Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym 
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

5. Odłowione zwierzęta będą przewożone do Schroniska, w którym zapewniona im zostanie 
opieka lekarsko-weterynaryjna. 
 

Rozdział V 
Poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt 

 
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 
należyte warunki bytowania; 

2) Gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie Gminy oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami 
i fundacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 
 

Rozdział VI 
Usypianie ślepych miotów 

 
§ 7. Usypianie ślepych miotów będzie wykonywane w ramach zawartych umów przez 

Schronisko oraz Przychodnię Weterynaryjną „NARVET”, reprezentowaną przez Roberta 
Narożnickiego, 26-200 Końskie, ul. Związek Walki Zbrojnej 7. 

 
Rozdział VII 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich 

 
§ 8. Zwierzęta gospodarskie w celu zapewnienia im opieki będą umieszczane w gospodarstwie 
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rolnym będącym własnością Stefana i Danuty Szymczyk, Skrzyszów 29, 26–225 Gowarczów, 
pozostającym pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich. 

 
Rozdział VIII 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym 
w wyniku zdarzeń drogowych 

 
§ 9. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

zapewnia Przychodnia Weterynaryjna "MINUS" reprezentowana przez Leszka Tuśnio, ul. Podjazdowa Nr 17, 
26-110 Skarżysko-Kamienna, z którym Gmina zawarła umowę na sprawowanie opieki weterynaryjnej 
oraz udzielenie niezbędnej pomocy zwierzętom, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzeń 
drogowych.  

 
Rozdział IX 

 
Plan sterylizacji i kastracji zwierząt w Gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli 

zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają 
 

§ 10. 1. Gmina, do wysokości środków przeznaczonych na ten cel, pokrywa 50% kosztów  
sterylizacji i kastracji zwierząt, których właściciele lub osoby, pod których opieką zwierzęta 
pozostają, zamieszkują na terenie Gminy. 

2. Zabiegi wymienione w ust. 1, wykonuje Przychodnia Weterynaryjna „NARVET”, reprezentowaną 
przez Roberta Narożnickiego, 26-200 Końskie, ul. Związek Walki Zbrojnej 7. 

3. Określa się następujace zasady uzyskania dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 
1) wniosek w sprawie wykonania zabiegu składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, 
2) wnioskodaweca opłaca 50% kosztów zabiegu według ceny usługi, ustalonej w umowie zawartej 

pomiedzy Gminą, a przychodnią weterynaryjną, o której mowa w ust. 2. 
   

Rozdział X 
Finansowanie Programu 

 
§ 11. 1. Na realizację Programu w 2022 roku przeznacza się środki finansowe w kwocie 

200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100). 
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację niżej wymienionych 

zadań: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - 100.000 zł, 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami - 12.000 zł, 
3) odławianie bezdomnych zwierząt - 30.000 zł, 
4) kastrację, sterylizację, szczepienie, leczenie i usypianie ślepych miotów - 15.000 zł, 
5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 2.000 zł, 
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt – 26.000 zł, 
7) Plan sterylizacji i kastracji zwierząt w Gminie – 15.000 zł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Słoka 
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