
UCHWAŁA NR V/40/19 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2019r. 
poz. 506) i art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z2019r. poz. 122) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Adamów w 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§3 . Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr V/40/19 

Rady Gminy Adamów 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Adamów w 2019 r. 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1. Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu, ul. Braterstwa Broni 
161,22-400 Zamość. 

2. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2019 r. 

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Adamów. 

§ 3. Uczestnikami Programu są: 

1. Wójt Gminy Adamów. 

2. Organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Adamów. 

3. Miasto Zamość oraz Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu na podstawie zawartej umowy. 

4. Posterunek Policji w Krasnobrodzie. 

5. Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

6. Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Paweł Kulik z siedzibą ul. Szczebrzeska 12,22 - 400 Zamość na podstawie 
zawartej umowy. 

7. Firma Piotr Łachno, Usługi Sanitarno - Porządkowe z siedzibą Chyża 25, 22 - 400 Zamość na podstawie 
zawartej umowy. 

8. P.P.P. BACUTIL Szpetko, Szpetko Spółka Jawna, Oddział wZastawiu, 24- 170 Kurów na podstawie 
zawartej umowy. 

9. Właściciel gospodarstwa wyznaczonego przez Wójta Gminy w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich na podstawie zawartego porozumienia. 

10. Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Adamów. 

§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Adamów realizują w zależności od potrzeb: 

1. Schronisko - poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do schroniska przez uprawnione 
podmioty, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy lub na zlecenie Wójta Gminy Adamów. 

2. Wójt Gminy - poprzez pokrywanie kosztów umieszczenia bezdomnych psów w Schronisku, wskazanie 
gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich oraz przyjmowanie zgłoszeń 
o wystąpieniu bezdomnych zwierząt na terenie Gminy. 

3. Organizacje społeczne - poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują w zależności od 
potrzeb: 

l.Wójt Gminy poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 
żyjących oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przez przedstawiciela Urzędu Gminy 
oraz przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona zwierząt, również 
w zakresie zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi. 



2. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez realizację zadań 
publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów 
wolno żyjących. 

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Adamów realizują w zależności od potrzeb: 

1. Niezależne uprawnione podmioty na zlecenie i koszt Gminy. 

2. Organizacje społeczne, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt 
domowych, a także wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Odławianie zwierząt następuje po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Wójtem Gminy Adamów. 

§ 8. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt wykonują w zależności od potrzeb: 

1. Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, 
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan 
zdrowia lub wiek. 

2. Lekarz weterynarii działający na terenie Gminy Adamów na zlecenie Wójta Gminy, poprzez wykonywanie 
zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych oraz zachęcanie właścicieli psów i kotów do wykonywania 
zabiegów sterylizacji i kastracji. 

§ 9. Poszukiwanie nowych 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. Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. 

3. Organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt wykonują: 

1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów. 

2. Lekarz weterynarii działający na terenie Gminy Adamów na zlecenie Wójta Gminy. 

§11. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się 
gospodarstwo położone w miejscowości Adamów 81,22 - 442 Adamów. 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizują: 

1. Lekarz weterynarii działający na terenie Gminy Adamów na podstawie zawartej umowy. 

2. Wójt Gminy oraz Posterunek Policji w Krasnobrodzie poprzez przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i podejmowanie ewentualnych działań w porozumieniu z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii lub lekarzem weterynarii działającym na terenie Gminy Adamów. 

§ 13. Wójt Gminy Adamów w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji 
i kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

§14. Na realizację zadań wynikających z Programu w 2019 r. zabezpieczono w Budżecie Gminy Adamów 
kwotę 25000 zł w tym zaplanowano następujące wydatki: 

1.15000 zł - dotacja celowa dla schroniska dla zwierząt, koszty odłapywania, transportu i przekazywania do 
Schroniska bezdomnych psów, koszty sterylizacji lub kastracji wykonywane przez Schronisko. 

2.8000 zł - usługi i zabiegi weterynaryjne (np. leczenie zwierzęcia, usypianie ślepych miotów, usypianie 
zwierząt dorosłych, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt), oraz zapewnienie całodobowej gotowości 
do interwencji w przypadku zdarzeń z udziałem bezdomnych zwierząt. 

3.500 zł - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt. 

4. 500 zł - koszty unieszkodliwienia padłych zwierząt nie posiadających właściciela. 



5. 1000 zł - współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Adamów, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt /np. działania prewencyjne polegające na współfinansowaniu 
przez Gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy, będących pod opieką w/w organizacji 
społecznych/. 

P R Z E W , 
: / \ 

N,I C 2 Ą C A 
.MINY 

~ Bk&a 



głosowanie Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2019 r. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

data 28 marca 2019 r. typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilosc procent status ilosc procent 

ZA 12 100 % uprawnionych 15 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 % 

Wyniki imienne 

ip nazwisko imie głos 

i Chmiel Joanna Barbara ZA 

2 Grela Krzyszto Dariusz ZA 

3 Kawałko Jan Henryk ZA 

4 Komisarczuk Dariusz Wiesław ZA 

5 Kostrubiec Piotr ZA 

6 Krawczyk Ryszard ZA 

7 Kuryło Jacek Marian BRAK GŁOSU 

8 Lewusz Mirosław Paweł ZA 

9 Matwij Renata Ewa BRAK GŁOSU 

10 Michałuszko Tomasz Marek ZA 

11 Polakowska Urszula Mariola ZA 

12 Skiba Bożena Ela ZA 

13 Sołtys Dariusz Kazimierz ZA 

14 Słota Katarzyna ZA 

15 Tyrka-Stećko Beata BRAK GŁOSU 


