
Załącznik 
do Uchwały Nr LVI/289/ 2014 
Rady Gminy Jaktorów 
z dnia 17 marca 2014 r. 

 
 

Program opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomno ści zwierz ąt na terenie  

Gminy Jaktorów w 2014 roku. 
 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Jaktorowie   
2. Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko w Skierniewicach, ul. Pamiętna 

19 prowadzone przez Zakład Utrzymania Miasta, Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 75 A, 
96-100  Skierniewice z którym gmina Jaktorów ma podpisaną umowę. 

3. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Jaktorów. 
 

§ 2 
CELE PROGRAMU 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 
3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
4. Odławianie bezdomnych zwierząt, 
5. Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich, 
6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 
7. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację zwierząt 

przebywających  w Schronisku i oddanych do adopcji. 
8. Usypianie ślepych miotów w zakładzie leczniczym dla zwierząt, 
9. Edukacja mieszkańców  Gminy Jaktorów w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 
§ 3 

REALIZACJA ZAŁO ŻONYCH CELÓW 
 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jaktorów miejsca w 
Schronisku; 

2. Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizuje Urząd poprzez 
nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Straż Zwierząt Powiatu 
Grodziskiego, którego zadaniem  będzie podejmowanie interwencji w sprawach 
wolno żyjących kotów oraz ich dokarmianie; 

3. Odławianie z terenu Gminy Jaktorów bezdomnych zwierząt  realizuje Urząd,  na 
zgłoszenie interwencyjne,  poprzez wystawienie zlecenia  dla Firmy Usługowo-
Handlowej AGRO-POMARZANY Jan Kuczmera, na podstawie zawartej umowy; 

4. Zapewnie stałej niezbędnej opieki lekarsko- weterynaryjnej wraz z obowiązkiem  
sterylizacji, kastracji, usypiania ślepych miotów, czipowania realizuje Schronisko 



lub firma Usługo-Handlową AGRO-POMARZANY Jan Kuczmera z siedzibą w 
Brwinowie, ul. Słowiańska 24, na podstawie zawartych umów; 

5. Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez 
umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzedu Gminy, Schroniska na 
tablicy ogłoszeń Urzędu; 

6. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom 
i przekazane do właściciela gospodarstwa rolnego w miejscowości Grądy z 
którym Urząd ma podpisaną umowę; 

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt realizuje Urząd poprzez podpisanie umowy z 
Firmą Usługo-Handlową AGRO-POMARZANY Jan Kuczmera z siedzibą w 
Brwinowie, ul. Słowiańska 24 świadcząca usługi 24h/dobę, mającą stosowne 
uprawniania do transportu i podpisane umowy z lekarzami weterynarii; 

8. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Urząd poprzez zlecanie wykonania 
zabiegu w lecznicy weterynaryjnej. 
 

§ 4 
EDUKACJA MIESZKA ŃCÓW 

 
Urząd w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, a 
także adopcji zwierząt bezdomnych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Straż 
Zwierząt Powiatu Grodziskiego; 
 

§  5 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

 
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone 

są w budżecie gminy Jaktorów w kwocie 114.603, 37zł. w tym: 
- odławianie, dowóz do schroniska, zabiegi weterynaryjne, zakup karmy, usypianie  

ślepych miotów – 48.603,37 zł. 
- zapewnienie opieki nad bezpańskimi zwierzętami na podstawie umowy ze 

schroniskiem  -  66.000,00 zł.  
2. Środki finansowe na realizację programu wydatkowane  będą w sposób celowy, 

oszczędny i gospodarny  poprzez zlecanie usług i dostaw zgodnie z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.). 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Byczak  

 


