
Zarządzenie Nr 0050.592.2023.Z 

Wójta Gminy Żegocina 

z dnia 2 lutego 2023 r.  

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z organizacjami społecznymi, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy   

 

 

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40), art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.)  oraz Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy 

Żegocina z dnia 02 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

zarządzam, co następuje: 

 

§1.  

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2023 r.", 

zwanego dalej Programem, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, przy czym 

konsultacje dotyczą organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 
 

§ 2.  

Ogłoszenie na temat konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia 

 

§3.  
Konsultacje o których mowa w § 1 będą przeprowadzane w formie zgłaszania do Urzędu Gminy 

Żegocina uwag i propozycji na piśmie z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§4.  
Treść zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, 

w formie elektronicznej w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żegocina 

http://bip.malopolska.pl/ugzegocina i na stronie internetowej  Urzędu Gminy https://zegocina.pl/.  

 

§5.  

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Inwestycji, Budownictwa 

i Ochrony Środowiska UG Żegocina. 

 

§6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Wójt Gminy   

            /-/ Wojciech Wrona 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.malopolska.pl/ugzegocina


Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr  0050.592.2023.Z 

Wójta Gminy Żegocina 

z dnia 02 lutego 2023 r. 
 
 

PROJEKT  
 

UCHWAŁA NR  ………... 
Rady Gminy Żegocina 

z dnia ….. marca 2023 r. 
 
 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2023 r.”  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Bochni, Koła Łowieckiego „RYŚ” w Żegocinie, Koła Łowieckiego „LAS” 

w Kłaju oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt – Rada Gminy Żegocina uchwala, co następuje:  
  
 

§ 1. 
Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2023 r.” stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały.  
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina. 
 
 

§ 3. 
 
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/277/2022 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2022 r."   
 

§ 4. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
  
 
 

 
 

 
 



 
 

P R O J E K T 
Załącznik do Uchwały 

Nr …………………. 

Rady Gminy Żegocina 

z dnia ……...… 

 
 
 
 
 

Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2023 r. 
 
 

Wprowadzenie 

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Żegocina uchwały w sprawie określenia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na 

terenie Gminy Żegocina w 2023 r. zwanego dalej Programem jest art. 11a Ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.). 

 

Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo złożonym. Jego przyczyny tkwią w ludzkich 

zachowaniach. Jedynie zmiana zachowań człowieka może przyczynić się do zmniejszania się 

cierpienia bezdomnych zwierząt i rozwiązać lub przynajmniej zminimalizować ten problem. 
 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) porzucanie zwierząt przez właścicieli; 

2) ucieczki zwierząt; 

3) łatwość pozyskiwania zwierząt; 

4) niekontrolowane rozmnażanie; 

5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze 

szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 
 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Żegocina w 2023 r.”, zwany dalej ,,Programem", ma na celu ograniczenie 

zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym 

zwierzętom przebywającym na terenie gminy Żegocina. Program ma zastosowanie do 

wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów, kotów bezdomnych i wolno żyjących 

oraz zwierząt gospodarskich. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1  

Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w tym w szczególności psów i kotów, oraz 

zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Żegocina. Koty 

wolno żyjące są elementem ekosystemu wiejskiego i są ściśle związane z zabudową 



mieszkaniową wielorodzinną - urodziły się i żyją na ternach wiejskich gminy. Są one 

nieoswojone, więc odczuwają naturalny lęk przed kontaktem z człowiekiem. Koty te nie są 

zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać 

warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.  
 

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala 

bezdomności tych zwierząt na terenie Gminy Żegocina jest największa. 

 

§ 2  

1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Żegocina. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Wójt Gminy Żegocina - na poziomie Gminy Żegocina; 

2) sołtysi - na poziomie sołectw wchodzących w skład Gminy Żegocina;   

3) schronisko dla bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz z siedzibą 34-400 Nowy 

Targ, ul. Kokoszków 101; 

4) Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy”, 32-700 Bochnia, ul. Gołębia 1, 

5) gospodarstwo rolne położone w Łąkcie Górnej, adres 32-731 Łąkta Górna 32; 

6) społeczni opiekunowie wolno żyjących kotów. 

 

Rozdział II 

Cel i zadania programu 

 

§ 3. 

1. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie 

Gminy Żegocina oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym 

i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach 

administracyjnych Gminy Żegocina. 

2. Cele Programu realizowane są poprzez: 

1) zapewnienie  bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żegocina miejsca w schronisku 

dla zwierząt; 

2) zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, poprzez 

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla  bezdomnych  zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem  zwierząt. 

 

§ 4 

Bezdomne zwierzęta domowe umieszczane będą w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 

Celina Pawluśkiewicz z siedzibą 34-400 Nowy Targ,  ul. Kokoszków 101, na podstawie 

zawartej z Gminą Żegocina umowy w sprawie przyjęcia i zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami. 



 

 

§ 5 

 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt dokonywane będzie zgodnie z zasadami i warunkami 

wyłapywania bezdomnych zwierząt określonymi we właściwych przepisach, przez podmiot, 

z którym Gmina Żegocina posiada zawartą umowę, tj. Gabinet Weterynaryjny „Cztery 

Łapy”, 32-700 Bochnia, ul. Gołębia 1. 

2. Odławianie następować będzie na zgłoszenie interwencyjne mieszkańców gminy, policji lub 

straży leśnej. 

3. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą transportowane odpowiednimi urządzeniami i środkami, 

które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie dopuszczą do ich 

cierpienia, przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz, z którym  

Gmina Żegocina ma podpisaną umowę. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać 

warunki określone we właściwych przepisach. 

4. Bezdomne zwierzęta domowe bezpośrednio po odłowieniu będą przewiezione do schroniska 

dla zwierząt, o którym mowa w § 4. 

5. Bezdomne zwierzęta gospodarskie po odłowieniu będą przewiezione do gospodarstwa 

rolnego, o którym mowa w § 8, pod nadzorem Gabinetu Weterynaryjnego „Cztery Łapy” 

w Bochni. 

 

 

§ 6  

1. Zadanie związane z ograniczaniem populacji bezdomnych realizowane poprzez sterylizację 

i kastrację oraz usypianie ślepych miotów, zwierząt z terenu Gminy Żegocina przebywających 

w schronisku dla zwierząt, dokonywane będzie przez lekarza weterynarii opiekującego się 

schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz w Nowym Targu. 

2. Zadanie związane z ograniczaniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację 

i kastrację oraz usypianie ślepych miotów na terenie Gminy Żegocina, realizowane będzie 

przez lekarza weterynarii - Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy”, 32-700 Bochnia, 

ul. Gołębia 1, z którym Gmina Żegocina zawarła umowę na świadczenie usług 

weterynaryjnych.  

3. Usypianiu podlegać będą wyłącznie bezdomne, mioty psów i kotów, które są jeszcze ślepe 

i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właściciela. Ślepe mioty usypiane są zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wyłapane wolno żyjące koty, będą poddawane szczepieniu oraz zabiegowi sterylizacji lub 

kastracji, a następnie będą wypuszczane na wolność do swoich naturalnych środowisk 

w miejscu ich wyłapania. 

 

§ 7 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, Gmina realizuje poprzez zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym 

„Cztery Łapy”, 32-700 Bochnia, ul. Gołębia 1. 

 



 

 

 

§ 8  

Gmina Żegocina zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 

rolnym  położonym w miejscowości Łąkta Górna, adres 32-731 Łąkta Górna 32,  na podstawie  

umowy zawartej przez Gminę Żegocina z właścicielem gospodarstwa, określającej sposób 

postępowania z przekazanymi zwierzętami. 

§ 9 

Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom polega na: 

1) rejestrowaniu miejsc przebywania kotów oraz ich społecznych opiekunów; 

2) ich dokarmianiu, szczególnie w okresie zimowym, poprzez wydawaniu suchej karmy 

społecznym opiekunom wolno żyjących kotów w ilości do 100 g na jedno zwierzę na 

dobę; 

3) dostarczaniu społecznym opiekunom kotów wolno żyjących domków dla kotów, 

4) zlecania leczenia i pokrywania kosztów leczenia wolno żyjących kotów, 

5) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w schronisku. 

 

§ 10 

 

  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1) Gminę Żegocina poprzez umieszczanie informacji o możliwości adopcji zwierząt na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Żegocina; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w §5 poprzez podawanie 

informacji o adopcjach do publicznej wiadomości. 

3) Osoby fizyczne, które zadeklarowały chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia, dla których 

Gmina pokryje koszty zakupu karmy, szczepienia lub sterylizacji bezdomnych zwierząt. 
 
 

Rozdział III 

Finansowanie programu 

 

§ 11 

 

1. W budżecie Gminy Żegocina na 2023 r. zaplanowano środki finansowe na realizację zadań 

wynikających z Programu w wysokości 15 000,00 zł, a sposób ich wydatkowania określono 

w załączniku do Programu. 

2. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację Programu w trakcie jego 

realizacji, jeśli środki wymienione w ust 1 okażą się niewystarczające.   

3. Upoważnia się Wójta Gminy Żegocina do przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi 

zadaniami określonymi w załączniku do Programu, w zależności od bieżących potrzeb 

Gminy Żegocina w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

 

 

  



Załącznik  
do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Żegocina w 2023 r.  

                                                             PRELIMINARZ WYDATKÓW 
 

DO PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
 

ZADANIE KWOTA 

Zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

400,00 zł brutto/1 m-c x 12 m-cy = 

4 800,00 zł 
 

Opłata za transport i przyjęcie bezdomnych 

zwierząt do schroniska. 

292,00 zł brutto (wg  zgłoszeń) 
 

Opłata za  pobyt zwierzęcia w schronisku. 
 

247,00 zł  brutto / 1 m-c 

( wg  zgłoszeń ) 

Opłata za zmrożenia psa, przechowywania w 

chłodni i utylizację martwego zwierzęcia  

79,95 zł brutto (wg zgłoszeń) 
 

Zapewnienie opieki zwierzętom 

gospodarskim  

80,00 zł brutto (wartość szacunkowa 

wg  zgłoszeń)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy   

            /-/ Wojciech Wrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr  0050.592.2023.Z 
Wójta Gminy Żegocina 

z dnia 02 lutego 2023 r. 
 

 

 

OGŁOSZENIE  

 

„PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE ŻEGOCINA w 2023 r."  

 

 W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żegocina w 2023 roku" Wójt 

Żegocina  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których 

mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

572 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „program opieki nad 

zwierzętami".  

 W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Żegocina oraz inne podmioty, 

o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt.  

 

Przedmiot konsultacji:  

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Żegocina w 2023 roku". 

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

Konsultacje potrwają od dnia 06.02.2023 r. do 02.03.2023 r. Nieprzedstawienie opinii 

w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.  

 

Forma konsultacji:  

Pisemne wyrażenie opinii należy przekazać wg załączonego formularza na adres Urzędu 

Gminy Żegocina 316, 32-731 Żegocina, pisemnie na Dzienniku Podawczym w godzinach 

pracy urzędu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 

gmina@zegocina.pl  

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy   

            /-/ Wojciech Wrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr  0050.592.2023.Z 

Wójta Gminy Żegocina 

z dnia 02 lutego 2023 r. 
.  

 

 

 

…………………………., dn.   .…………………………… 

 

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w roku 2023 

 
 
 

Nazwa organizacji:  

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Adres siedziby:  

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Działalność statutowa organizacji w zakresie obejmującym projekt uchwały:  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Opinia do projektu wraz z uzasadnieniem:  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu wnioskodawcy (imię, nazwisko, funkcja, nr telefonu do kontaktu):  
……………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

…..…………………………………………………………………………………………………………………..  

 
…………………………………………………….. 

(podpisy osób upoważnionych  
do reprezentowania organizacji) 

 

Wójt Gminy   

            /-/ Wojciech Wrona 
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