
Ogłoszenie Wójta Gminy Końskowola 

w sprawie konsultacji projektu uchwały 

Rady Gminy Końskowola 

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 L o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. z 2019 L, poz. 688 z późno zm.) oraz uchwały 
Nr LIII/2481l0 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010 L W sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji - przeprowadza się konsultacje. 

Przedmiot konsultacji: 

Projekt uchwały Rady Gminy Końskowo l a w sprawie przYJęcIa Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Końskowola na 2019 rok. 

Forma konsultacji: 

Wyrażenie pisemnej opinii dotyczącej przedmiotu konsu ltacji . Opinie należy przesłać na adres: 
ugkonskowolaCw.post.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola ul. Pożowska 
3a, 24 - 130 Końskowo l a (pokój nr 15) 

Termin konsultacji: od dnia 29-04-2019 r. do dnia 17-05-2019 L 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

Justyna Kozińska Referat Gospodarki Komunalnej (pokój Nr 24). 

Końskowola, dn. 29-04-2019 L 



PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA NA ROK 2019 

§ LI. Celem Programu jest: 
l) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Końskowola, 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt. 
2. Cele Programu realizowane są poprzez: 

I) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Końskowola miejsca w schronisku 
dla zwierząt, 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich stery lizację albo kastrację , 

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Końskowola, 

4) usypianie ślepych miotów, 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
6) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

§ 2.1. Realizatorami Programu są: 
l) Gmina, 
2) schroniska dla zwierząt na podstawie umowy zawartej z gminą, 
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. 
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy Końskowola. Referat Gospodarki Komunalnej współpracuje w tym 
zakresie z organami inspekcji weterynaryjnej i samorządem lekarsko - weterynaryjnym. 

§ 3. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizują pracownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy Końskowola poprzez: 
I) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty, 
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania, 
3) zapewnienie, w miarę możliwości , miejsc schronienia, w szczególności na okres zimowy. 

§ 4. 1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt. 
2. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, a usługa odławiania następuje 

każdorazowo po zgłoszeniu informacji o miejscu przebywania zwierzęcia do Urzędu Gminy 
Końskowola. (zgłoszenie osobiste, pisemne lub telefoniczne nr tel. 81 881-62-02). 

3. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, 
do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

dotychczas pozostawały, a w szczegó lności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 
i bezpieczeństwu ludzi . 

4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym dalszej opieki Gmina realizuje przez 
współpracę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2, 
umieszczając bezdomne zwierzęta w tym schronisku zgodnie z zawartą umową. 

5. 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. 

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

§ 5.1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt reali zują: 



1) Schronisko dla zwierząt poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji 
zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania 
do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. Zabiegom, o których mowa 
w pkt. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku z uwagi 
na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

2) Wójt Gminy Końskowola poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno 
żyjących, na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii Panią Moniką Różaniecką 

prowadzącą Gabinet Weterynaryjny przy ul. Nowickiego 2, 24 - 150 Nałęczów. 
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza 

weterynarii. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
l) Schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania 
2) nowych właścicieli m.in. umieszczenie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej schroniska. 
3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 7.1. Usypianie ślepych miotów realizują: 
I) Schronisko dla zwierząt poprzez dokonywanie wyłącznie przez lekarza weterynarii zabiegów 

usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych. 
2) Wójt Gminy Końskowola poprzez finansowanie zabiegów usypiania ślepych miotów kotów wolno 

żyjących na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii Panią Moniką Różaniecką 

prowadzącą Gabinet Weterynaryjny przy ul. Nowickiego 2, 24 - 150 Nałęczów. 

§ 8.l.Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz usypianie ich miotów wykonywane 
będą na następujących zasadach: 
1) Koty wolno żyjące będą doprowadzone do lecznicy weterynaryjnej przez pracowników Referatu 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Końskowola, opiekunów społecznych, członków 

organizacji społecznych po wcześniejszym uzyskaniu zgody na zabieg, która zostanie wydana 
przez Inspektora ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Końskowola. 

2) Po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczone w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia. 

§ 9. I.W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne 
w miejscowości Stary Pożóg 52, na podstawie umowy zawartej z właścicielem gospodarstwa. 

2. Umowa dotyczy zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim lub też 

indywidualnych przypadków przekazania zwierząt pod opiekę oraz kosztów z tym związanych. 

§ 10. I. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii Panią Moniką Różaniecką prowadzącą Gabinet 
Weterynaryjny przy ul. Nowickiego 2, 24 - 150 Nałęczów, tel. 509 597299 lub 667 559 442 
na podstawie zawartej umowy. 

§ 11. Realizacja zadań, o których mowa w § 3 - § 7 może zostać powierzona podmiotowi 
prowadzącemu schronisko dla zwierząt. 

§ 12.1 . Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Końskowola zarezerwowanych 
na rok 20 I 9 w wysokości 45.000,00 zł. 

2. Środki wydatkowane będą na zadania określone w § 4 - § 10 zgodnie z cenami usług 
określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami oraz na zadania określone w § 3 
w zależności od potrzeb. 

3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizacje podmiotowego programu 
w trakcie jego realizacji , jeśli środki wymienione w ust. I będą niewystarczające. 



UCHWAŁA NR ..................... . 
RADY GMINY KOŃSKOWOLA 

z dnia ................ 2019 roku 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Końskowola na rok 2019". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późno zm.) i art. II a ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Końskowola na rok 2019" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Końskowola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływi e 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 
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