
PROJEKT                                                                        
                                                        Załącznik do uchwały nr……….. 

                                                                                    Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich    
                                                                                    z  dnia  ……….…….. 2021 r. 

 
   

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2021 roku 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2021 r., 

2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Strzelce Opolskie,  

3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, 

4) Firmie, należy przez to rozumieć Gabrielę Bartoszek prowadzącą działalność gospodarczą 

pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych Wielobranżowych „Gabi”      

z siedzibą w Żędowicach przy ulicy Dworcowej 24.  

5) Schronisku, należy  przez  to rozumieć  Schronisko dla bezdomnych psów i kotów z siedzibą 

w Miedarach, przy ulicy 1 maja 76, z którym Firma ma podpisaną umowę i gdzie 

przekazywane będą wyłapane bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Strzelce Opolskie           

w przypadku nieodnalezienia dotychczasowego lub nowego właściciela.  

6) Stowarzyszeniu, należy  przez  to  rozumieć Stowarzyszenie „Strzelce Zwierzętom”                

z siedzibą w  Strzelcach  Opolskich. 

§ 2. 

Działania związane z realizacją Programu prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej                          

i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich we współpracy z Policją oraz  

Stowarzyszeniem.  

 

 



 

Rozdział 2 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 

1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy w 2021 roku. 

2. W ramach Programu Gmina będzie realizowała następujące zadania:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, leczenie oraz wykonanie 

zabiegów kastracji i sterylizacji w celu zmniejszenia populacji, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych       

z udziałem zwierząt, 

9) kastracja zwierząt właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności, 

10) znakowanie chipem  psów wyłapanych przez firmę oraz psów właścicielskich w celu 

zapobiegania bezdomności, 

11) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie należytej opieki nad zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności. 

 

Rozdział 3 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie 

poprzez przewiezienie (w przypadku nieodnalezienia dotychczasowego właściciela lub nowego 

opiekuna) odłowionych zwierząt do Schroniska, które przyjmuje zwierzęta z terenu Gminy 

Strzelce Opolskie na podstawie odrębnych uzgodnień.  



 

§ 5. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez zapewnienie im 

pożywienia, zwłaszcza w okresie zimowym oraz przeprowadzaniu zabiegów kastracji. 

2. W celu kontroli populacji wolno żyjących kotów będzie prowadzona ich kastracja przez 

niżej wymienionych lekarzy weterynarii, z którymi Gmina ma podpisaną umowę: 

1) lek. wet. Andrzeja Krupnika, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

„Przychodnia Weterynaryjna” z  siedzibą  przy  ulicy Mickiewicza 8 w Strzelcach 

Opolskich, 

2) lek. wet. Jakuba Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

„Przychodnia dla zwierząt Fauna – Jakub Borkowski” z siedzibą przy ulicy 1 Maja 

7 w Strzelcach Opolskich,  

3) lek. wet. Jana Piskonia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

„Gabinet Weterynaryjny  - lek. wet. Jan Piskoń” z siedzibą przy ulicy Opolskiej 30               

w Strzelcach Opolskich, 

4) lek. wet. Justynę Matuszczak – Wloszik prowadzącą działalność gospodarczą pod 

nazwą „Gabinet Weterynaryjny – lek. wet. Justyna Matuszczak – Wloszik”             

z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 2 w Kadłubie.  

3. Karma dla wolno żyjących kotów zostanie zakupiona przez Gminę, jak również będzie 

pozyskana ze zbiórki karmy organizowanej przez Stowarzyszenie.  

4. Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywać się będzie przez karmicieli społecznych      

w miejscach ich bytowania za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą 

nieruchomości, na której zwierzęta przebywają. 

§ 6. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy przeprowadza Firma, po telefonicznym 

zgłoszeniu przez pracownika Urzędu, w szczególności w przypadku, gdy zwierzę stwarza 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt, a także gdy jest chore lub ranne. 

§ 7. 

Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

Zwierzęta odłowione z terenu Gminy w przypadku przekazania do schroniska będą  

obligatoryjnie poddawane sterylizacji lub kastracji.   



§ 8 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez Stowarzyszenie,        

a także poprzez umieszczanie na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl, w prasie lokalnej,  

oraz na tablicach ogłoszeniowych Urzędu informacji o zwierzęciu.   

 

§ 9. 

Usypianie ślepych miotów 

Usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach będzie przeprowadzone przez niżej 

wymienionych lekarzy weterynarii, z którymi Gmina ma podpisane umowy: 

1)  lek. wet. Andrzeja Krupnika, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

„Przychodnia Weterynaryjna” z  siedzibą  przy  ulicy Mickiewicza 8 w Strzelcach 

Opolskich, 

2)  lek. wet. Jakuba Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą „Przychodnia dla zwierząt Fauna – Jakub Borkowski” z siedzibą przy ulicy 

1 Maja 7 w Strzelcach Opolskich,  

3)  lek. wet. Jana Piskonia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

„Gabinet Weterynaryjny  - lek. wet. Jan Piskoń” z siedzibą przy ulicy Opolskiej 30               

w Strzelcach Opolskich, 

4)  lek. wet. Justynę Matuszczak – Wloszik prowadzącą działalność gospodarczą pod 

nazwą „Gabinet Weterynaryjny – lek. wet. Justyna Matuszczak – Wloszik”             

z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 2 w Kadłubie.  

 

§10. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich 

 

Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich będzie 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej 

23. 

 

 



§ 11. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych             
z udziałem zwierząt. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane będzie przez  Pana Jana Piskonia lekarza weterynarii prowadzącego  

działalność  gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń z siedzibą             

w Strzelcach Opolskich przy ulicy Opolskiej 30, z którym Gmina ma podpisaną umowę.   

§ 12. 

Sterylizacja i kastracja psów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności 

1. W celu zapobiegania bezdomności psów, gmina finansuje zabiegi kastracji psów 

właścicielskich w ramach zabezpieczonych środków finansowych na ten cel w 2021 roku.    

W pierwszej kolejności i w ramach posiadanych środków finansowych do zabiegu będą 

kwalifikowane: 

1)  suki, w szczególności te które były już szczenne,  

2) suki i psy bezdomne przebywające pod opieką Stowarzyszenia, 

3) suki i psy oddane pod opiekę nowemu właścicielowi jako szczeniaki na podstawie 

tzw. umowy adopcyjnej pomiędzy Stowarzyszeniem a nowym właścicielem. 

2. Zabiegi będą przeprowadzane przez niżej wymienionych lekarzy weterynarii, z którymi 

Gmina ma podpisane umowy: 

1)  lek. wet. Andrzeja Krupnika, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

„Przychodnia Weterynaryjna” z  siedzibą  przy  ulicy Mickiewicza 8 w Strzelcach 

Opolskich, 

2)  lek. wet. Jakuba Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą „Przychodnia dla zwierząt Fauna – Jakub Borkowski” z siedzibą przy ulicy 

1 Maja 7 w Strzelcach Opolskich,  

3)  lek. wet. Jana Piskonia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

„Gabinet Weterynaryjny  - lek. wet. Jan Piskoń” z siedzibą przy ulicy Opolskiej 30               

w Strzelcach Opolskich, 

4)  lek. wet. Justynę Matuszczak – Wloszik prowadzącą działalność gospodarczą pod 

nazwą „Gabinet Weterynaryjny – lek. wet. Justyna Matuszczak – Wloszik”             

z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 2 w Kadłubie.  



 

§ 13. 

Znakowanie chipem elektronicznym psów wyłapanych przez firmę oraz psów 

właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności 

W celu zapobiegania bezdomności psów, Gmina będzie kontynuować akcję znakowania chipem 

elektronicznym wyłapanych przez firmę psów, a także psów właścicielskich. Znakowanie psów 

będzie przeprowadzane przez lekarzy weterynarii, z którymi Gmina po podpisaną umowę we 

współpracy ze Stowarzyszeniem, które poza bieżącym znakowaniem psów będzie przeprowadzać 

również cykliczne akcje ich znakowania.   

                                                                              § 14 

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie należytej opieki nad zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności. 

 

Stowarzyszenie będzie przeprowadzać edukację mieszkańców Gminy w zakresie należytej opieki 

nad zwierzętami poprzez spotkania w placówkach oświatowych, za pośrednictwem prasy              

i mediów lokalnych w trakcie zebrań sołeckich oraz poprzez bezpośrednie spotkania                    

z mieszkańcami. 

Rozdział 5 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 15. 

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

w budżecie Gminy na rok 2021  w wysokości  68.000 zł, w tym: 

1) Zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 1000  zł 

2) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt  - 17.000 zł 

3) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 3.000 zł 

4) Sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów – 18.000 zł 

5) Sterylizacja i kastracja psów właścicielskich  - 14.000 zł 

6) Opieka lekarza weterynarii w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

– 15.000 zł 

2. Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 3 pkt. 2 ppkt. 1-11 będą 

wydatkowane poprzez zlecenie świadczeń, usług i dostaw na podstawie umów zawartych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 


