
Sprawozdanie 
z realizacji  

Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

w Gminie Dobczyce w 2019 roku. 

 

Wyłapywanie i umieszczanie bezpańskich zwierząt w schronisku 

 

W 2019 r. gmina Dobczyce podpisała umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi 

zwierzętami z gminy Dobczyce ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt PSIE POLE, które 

prowadzi przedsiębiorca Jan Michalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

PLAMA Jan Michalski z siedzibą w Racławicach 91, 32-222 Racławice.  

W ramach umowy: 

19 psów trafiło do schroniska, 

(17 psów zostało adoptowanych, 2 przebywają nadal w schronisku). 

 

Opieka weterynaryjna nad bezpańskimi zwierzętami 

Na świadczenie usług z zakresu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej nad 

zwierzętami bezdomnymi, które uczestniczyły w zdarzeniach drogowych gmina Dobczyce 

zawarła umowę z gabinetem weterynaryjnym „Amikus” natomiast na zapewnienie miejsca 

i wyżywienia bezdomnym zwierzętom gospodarskim wyłapanym  na terenie gminy Dobczyce 

podpisano umowę z Panem Romualdem Cyganem. 

W ramach umowy: 

1 pies po wypadku komunikacyjnym został uśpiony, 

 

 

W ramach opieki weterynaryjnej sfinansowano zabiegi weterynaryjne: 

15 kotom kastracji  lub sterylizacji (pańskim i bezpańskim),  

2 psy bezpańskie zaszczepiono, odrobaczono oraz poddano zabiegom weterynaryjnym i 

przekazano do adopcji (Kędzierzynka i Sieraków). 

1 bezpański kot został uśpiony w wyniku obrażeń (pogryzienie przez dzikie zwierzęta w 

Kornatce). 

2 psy na wniosek zaszczepiono i leczono przeciw świerzbowcowi (Brzączowice – Górki).  

 

Interwencje: 

 

Wydano jedną decyzję ws. zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej w miejscowości 

Skrzynka. 

Wydano jedną decyzję, po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, o umorzeniu 

postępowania, ws. odebranego interwencyjnie przez KTOZ z Krakowa psa w miejscowości 

Stojowice. 

Pracownicy urzędu podejmowali czternaście razy interwencję, na podstawie zgłoszeń, o 

nieprawidłowo przetrzymywanych lub błąkających się psach i 1 kocie. 

M.in.: 

Pies – Brzączowice – po zmarłym właścicielu, sprawa przekazana Policji w celu ustalenia 

spadkobierców, 

Pies – Kornatka – wyrzucony szczeniak z samochodu, znalazł nowy dom w Kędzierzynce, 

Pies – Brzączowice – suczka labrador porzucona, przekazana do schroniska, 

Pies z ul. Piastowskiej – agresywny, odnaleziono właściciela i przekazano sprawę Policji, 



Piesek – Kornatka – odnalazł się właściciel, 

Pies – ul. Kilińskiego – sprawdzenie warunków przetrzymywania, 

3 psy – Sieraków - goniące po ulicy przy szkole, właściciel znany, sprawa przekazana Policji, 

Pies - Niezdów – pies agresywny w typie wilczura – interwencja schroniska, 

Szczeniak przy Orliku – odnaleziony właściciel, 

Pies - Stojowice – odnaleziony właściciel i pouczony, 

Psy – osiedle Piastowskie – 3 interwencje u właścicieli – sprawa przekazana na Policję, 

Kot rasowy – Kornatka – przywieziony na oczyszczalnię, odnalazł się właściciel, 

Pies – Brzączowice – odnaleziona właścicielka z Zakliczyna. 

 

Koszty programu w 2019 roku 

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) wyniósł w 2019r.: 

39.723,84 zł. 

Informacje dodatkowe: 

Od 2017 r. działa na stronie Facebook profil „Dobczyckie czworonogi poszukują domu”.  

Na profilu tym umieszczamy aktualne informacje o znalezionych i zagubionych psach i kotach 

z terenu gminy Dobczyce oraz o bezdomnych psach z gminy Dobczyce przebywających  

w schronisku. Poprzez tą stronę również docieramy z różnymi informacjami dotyczącymi 

zwierząt do mieszkańców (m.in.: apele o prawach i obowiązkach właścicieli zwierząt, nie 

strzelaniu w sylwestra, czy zbiórce żywności). 

Dzięki stronie „Dobczyckie czworonogi poszukują domu” w 2019 roku 11 zabłąkanych psów 

wróciło do swoich domów a 2 porzucone (bezpańskie) psy znalazło nowy dom.  

 

 


