
 

 

UCHWAŁA NR XVII/113/2017 

RADY GMINY PRZYTUŁY 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  

na terenie Gminy Przytuły w 2017 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

2013 r. poz. 856 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie oraz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich 

działających na terenie gminy Przytuły, uchwala się co następuje: 

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

na terenie gminy Przytuły na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły. 

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

Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady Gminy Przytuły 

Krzysztof Zakrzewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 825



Załącznik do uchwały nr XVII/113/2017 

Rady Gminy Przytuły 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY NA 2017 ROK 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) schronisku- należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt; 

2) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela  

lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; 

3) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem, 

utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzystwa; 

4) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim). 

2. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Przytuły, za pośrednictwem właściwych merytorycznie 

stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Przytułach. 

3. Realizatorami Programu są: 

1) właściwe merytorycznie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Przytułach; 

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt na podstawie podpisanej umowy. 

Rozdział 2 

Cel i zadania Programu 

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przytuły oraz miejsca w schronisku  

dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów; 

5) poszukiwanie nowych 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 przypadku zdarzeń w tym drogowych z udziałem 

zwierząt; 

9) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 
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Rozdział 3 

Realizacja zadań 

§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przytuły oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt w roku 2017 jest realizowane na podstawie stosownej umowy pomiędzy Gminą Przytuły 

a Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Grażyną Jadwigą Dworakowską z siedzibą Radysy 13, 12- 230 Biała 

Piska, zwartej w dniu 26.02.2016 r. do 28.02.2017 r. (zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszy 

sposób postępowania z nimi określa odrębna uchwała Rady Gminy w Przytułach). Przed zakończeniem umowy 

z w/w schroniskiem, Gmina Przytuły przystąpi do procedury wyboru schroniska na dalszy okres 2017 r. 

począwszy od 1.03.2017 r. 

2. Zakres opieki zawarty w umowie, o której mowa w ust. 1 obejmuje, odławianie i umieszczanie 

w schronisku zwierząt bezdomnych, zgubionych, błąkających się po terenie Gminy Przytuły, zapewniając im 

właściwe warunki bytowe oraz opiekę weterynaryjną a także ich sterylizacje i kastrację; 

§ 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez schronisko 

poprzez prowadzenie działań, zmierzających do oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie będzie realizowane przez 

Gminę poprzez współpracę ze służbami weterynaryjnymi w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia leczenia 

kotów wolno żyjących. 

§ 6. Usypianie ślepych miotów będzie realizowane poprzez: 

1) schronisko- dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 

2) Gminę - zlecenie wg wcześniejszych cenowych ustaleń miejscowemu lekarzowi weterynarii usypiania 

ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących. 

§ 7. Gospodarstwa rolne przygotowane do przyjęcia i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

gospodarskim z terenu Gminy Przytuły w 2017 roku: 

1) Gospodarstwo rolne Jarosław Cimochowski zam. wieś Wilamowo- konie, na podstawie porozumienia 

zawartego dnia 25.02.2016 r. 

2) Adam Szydłowski zam. wieś Doliwy- pozostałe gatunki zwierząt gospodarskich, na podstawie 

porozumienia zawartego dnia 25.02.2016 r. 

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń, w tym drogowych 

z udziałem zwierząt realizować będzie Gabinet weterynaryjny TAURUS, lek. wet. Marek Dąbrowski  

18-420 Jedwabne ul. Wesoła 13; zgodnie z umową zawartą od dnia 23.02.2016 r. do 28.02.2018 r. 

Rozdział 4 

Działania edukacyjne 

§ 9. 1. W celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań: 

1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt, 

2) uświadomienie właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktów posiadania zwierzęcia. 

2. Edukacja właścicieli w zakresie ochrony zwierząt jest istotnym elementem programu będzie ona 

skierowana do dorosłych, młodzieży i dzieci. Dobra współpraca z placówkami oświatowymi na ternie gminy, 

gdzie planowane są pogadanki oraz inne narzędzia edukacyjne spowoduje podniesienie świadomości 

dotyczącej ochrony zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności. Działania te przyczynią się do promowania 

prawidłowych postaw i zachowań ludzkich w stosunku do zwierząt. 

Rozdział 5 

Finansowanie Programu 

§ 10. Program realizowany będzie przy pomocy środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy 

Przytuły na rok 2017 w wysokości 25.000,00 zł brutto w tym: 

1) opłata dla schroniska - 22 000,00 zł brutto, 

2) opieka weterynaryjna -1.500,00  zł brutto, 
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3) opieka nad bezdomnymi kotami  - 200,00 zł brutto, 

4) usypianie ślepych miotów w Gminie - 1000,00 zł brutto, 

5) sterylizacja ,kastracja kotów wolno żyjących - 300,00 zł brutto. 
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UZASADNIENIE 

Do uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytuły na 2017 rok 

 

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje zmiana do ustawy o ochronie zwierząt, której jedynym  

z ważniejszych elementów jest nałożenie na gminy obowiązku uchwalenia corocznego programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jest to uchwała obligatoryjna, 

którą należy podjąć do końca marca każdego roku. Jednocześnie projekt uchwały podlega zaopiniowaniu 

przez powiatowego lekarza weterynarii, działające na obszarze gminy organizacje społeczne,  

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców terenów 

łowieckich, działających na obszarze gminy. Gminy są zobowiązane do przesłania tym podmiotom projektu 

przedmiotowej uchwały do 1 lutego każdego roku, co zostało uczynione i podmioty ten  projekt uchwały 

zaopiniowały pozytywnie. 

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 
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