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     O G Ł O S Z E N I E 

 
 

 Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (tekst jednolity  Dz.U. z 2020 roku poz. 638 z późniejszymi zmianami )  Wójt 

Gminy Frysztak  informuje, że uwagi i propozycje do  projektu programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2022 roku 

można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22  luty 2022 roku włącznie. 

 

  

  

W załączeniu projekt programu. 

 

 

 

 Wójt 

( - ) 

Jan Ziarnik  
   (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug@frysztak.pl


PROJEKT  

UCHWAŁA NR ……………… 

Rady Gminy Frysztak 

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

 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak  w 2022 roku”. 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  art. 40 ust.1 , art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r.  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 roku  poz. 1372, z późniejszymi  

zmianami) art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (jednolity tekst  Dz. U. z 

2020 r., poz. 638 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późniejszymi 

zmianami) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, 

poz. 753) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii Strzyżowie , dzierżawców lub 

zarządców obwodów łowieckich  oraz organizacji społecznej, której statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy 
 

  

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Frysztak w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku  do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak, a nadzór nad jej wykonaniem 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  

 

        Jacek Król 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do uchwały Nr ….. Rady Gminy 

Frysztak z dnia ……… 2022 r. 

 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY FRYSZTAK W 2021 ROKU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i 

gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Frysztak. 

 

§ 2  

Cele oraz wykonawcy programu: 

1.Celami programu jest:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach 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. 

 

2.Wykonawcami programu są:  

1) Referat Gospodarki Przestrzennej Rozwoju i Rolnictwa w  Urzędzie Gminy Frysztak ul. Ks. 

Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, tel. 17 2777110 

2) Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak , tel. 17 2777220 

3) Przychodnia Weterynaryjna MUSTANG Dominik Rachwał ul. Ks. Zwierza 4,39-100 Ropczyce, 

tel. 605 888 266 

4) „TRIO-VET” Gabinet Weterynaryjny M. Muszyński,-M. Wojdyła,-A. Muszyński  spółka 

cywilna ul. Mikołaja Frysztackiego 35, 38-130 Frysztak tel. 508 741 377 

5) Indywidualne Gospodarstwo Rolne Twierdza 139,38-130 Frysztak 

6) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z 

gminą Frysztak 

  

§ 3  

Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt ,obligatoryjną 

sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów realizowane będzie poprzez:  

 

1) Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt z terenu gminy 

Frysztak , obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt  oraz usypianie ślepych miotów będzie 



realizowane poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt „Przytul 

psiaka” w Ropczycach , na podstawie zawartej z Przychodnią Weterynaryjną MUSTANG Dominik 

Rachwał ul. Ks. Zwierza 4,39-100 Ropczyce  tel. 605 888 266 umowy oraz obowiązków 

Wykonawcy wynikających z jej treści.  

 

 

2)Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

 

a) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i 

oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 

należyte warunki bytowania w ramach zawartej umowy, 

 

b) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli, między innymi umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Frysztak oraz na stronie internetowej, 

 

c) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

 

 

2.Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez: 

1)  Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak na podstawie 

dokonywanych zgłoszeń w przypadkach pilnych. 

2) Schronisko poprzez odławianie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do 

schroniska przez Policję lub mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy. 

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

4) Odławianie zwierząt bezdomnych wykonywane będzie na podstawie zlecenia wystawionego 

przez gminę uprawnionemu podmiotowi, jednak bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla 

zwierząt nie będzie realizowane , chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub 

innych zwierząt. 

 

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt oraz pozostałej opieki weterynaryjnej realizowane będzie przez: 

 

1) „TRIO-VET” Gabinet Weterynaryjny M. Muszyński,-M. Wojdyła,-A. Muszyński  spółka 

cywilna ul. Mikołaja Frysztackiego 35, 38-130 Frysztak w ramach zawartej z Wykonawcą umowy, 

tel. 508 741 377 

 

2)Przychodnia Weterynaryjną MUSTANG Dominik Rachwał ul. Ks. Zwierza 4,39-100 Ropczyce 

na podstawie indywidualnego zlecenia, 

 

4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez: 

 

1) Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak. 

 

2) Współpracę z organizacjami pozarządowymi w sprawie opieki nad kotami wolnożyjącymi. 

 

3) Podejmowanie interwencji w sprawach leczenia kotów wolnożyjących. 

 

4) Dokarmianie kotów wolno żyjących, szczególnie w okresach zdarzeń losowych i niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 

 



5) Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie gminy Frysztak, w celu 

zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości realizowane będzie przez  Referat 

Gospodarki Przestrzennej Rozwoju i Rolnictwa w  Urzędzie Gminy Frysztak 

 

5. Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie przez: 

 

1) Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie 

ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 

pozostawały będą przekazywane do  Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego w miejscowości  

Twierdza 139,38-130 Frysztak. 

2) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich następuje każdorazowo na podstawie umowy 

zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa przy zachowaniu przez nie gotowości 

zapewnienia opieki tym zwierzętom.  

§ 4  

 Realizacja Programu 

 

1. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Frysztak  zapisanych w budżecie  na rok 2022 w 

wysokości  30 000,00 zł. z przeznaczeniem na: 

 

1)  realizację celów określonych w  § 3 ust.1 pkt.1 i 2 w kwocie 23 500,00 zł 

 

2)  realizację celów określonych w  § 3 ust.2  w kwocie 1 500,00 zł 

 

3)  realizację celów określonych w  § 3 ust.3  w kwocie 3 500,00 zł 

 

4)  realizację celów określonych w  § 3 ust.4  w kwocie 1 000,00 zł. 

 

5)  realizację celu określonego   w  §  3 ust.5  w kwocie 500,00 zł. 

 

2. Środki te wydatkowane będą : 

 

1) W ramach zawartych umów z Wykonawcami na podstawie wystawianych przez nich faktur i 

rachunków za czynności wynikające z postanowień umownych, 

 

2) Na podstawie indywidualnych zleceń Gminy Frysztak i wystawionych na ich podstawie faktur i 

rachunków  

 

3) Wydatkowanie środków finansowych realizowane będzie pod nadzorem Referatu Gospodarki 

Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa Urzędu Gminy Frysztak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Art. 11a. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z 

późniejszymi zmianami) zobowiązuje Radę Gminy  do określenia w drodze uchwały, corocznie, w 

terminie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. W związku z przedstawionym powyżej stanem prawnym, w oparciu o art. 

11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, przygotowany został program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Frysztak w 2022 roku, 

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Rada 

Gminy Frysztak wzięła pod uwagę formy wskazane przez powołaną wyżej  ustawę  oraz 

dotychczasowe regulacje prawne w tej materii. Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla 

Gminy Frysztak , a w programie wskazano wysokość środków  przeznaczonych na jego realizację, 

które zostały ujęte w planie finansowym budżetu Gminy Frysztak na 2022 rok oraz sposób ich 

wydatkowania. Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt programu przekazano 

do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzyżowie, organizacjom społecznym, 

których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz zarządcom obwodów łowieckich oraz podano 

do publicznej wiadomości informację o publicznych konsultacjach wyżej wymienionego projektu 

programu poprzez ogłoszenie Wójta Gminy Frysztak zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Frysztak. Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały, 

podyktowane obowiązkiem prawnym wynikającym z przytaczanych powyżej przepisów, jest 

uzasadnione. 
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