
 

 

UCHWAŁA NR XV/145/2017 

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2017 r. 

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

z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. 

poz. 1605 i poz. 2102) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2017 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Romanowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 1814



Załącznik do Uchwały Nr XV/145/2017 

Rady Gminy Bargłów Kościelny 

z dnia 29 marca 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bargłów Kościelny na 2017 r. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów 

i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Bargłów Kościelny. 

2. Celami programu są: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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. 

Rozdział 2 

Realizacja założonych celów 

§ 2. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Bargłów Kościelny realizowane jest 

poprzez podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt i Grażyna Dworakowska  

s.c. z siedzibą we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w szczególności ich dokarmianie, sprawowana będzie w przypadku 

pojawienia się ich na terenie gminy i zgłoszenia przez mieszkańców. Pomoc potrzebującym zwierzętom, 

szczególnie w przetrwaniu okresu zimowego, polegać będzie na dokarmianiu poprzez zakup i ustawienie 

suchej karmy w miejscach gdzie najczęściej będą widywane zwierzęta. Realizacja opieki nad kotami wolno 

żyjącymi odbywać się będzie przy pomocy jednostek pomocniczych gminy poprzez Sołtysów sołectwa  

na terenie, którego wystąpił problem kotów wolno żyjących. 

3. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bargłów Kościelny objęte będą zwierzęta 

pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały. 

Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się na wezwanie telefoniczne lub pisemne w przypadku 

zaistnienia takiej potrzeby. Podmiotem uprawnionym do odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Bargłów Kościelny jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt i Grażyna Dworakowska  

s.c. z siedzibą we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone 

wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który 

nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. Odłowione 

zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt. Zwierzęta będą 

przetransportowane środkiem transportu dopuszczonym do użytkowania, przystosowanym do transportu 

zwierząt, oznakowanym nazwą i adresem schroniska. Osoby zajmujące się odławianiem, transportem 

i opieką nad zwierzętami muszą być odpowiednio przeszkolone. Odławianie bezdomnych zwierząt  

ma charakter stały. 
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4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt realizowana będzie w schronisku poprzez 

przeprowadzanie zabiegów sterylizacji albo kastracji przyjętych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których 

istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. Zabiegi sterylizacji 

i kastracji będą przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. Koszt zabiegu sterylizacji albo kastracji 

przyjętych zwierząt do Schroniska jest wliczony w usługę: odłowu, transportu, zapewnienia opieki zwierząt 

oraz poszukiwania nowych właścicieli. 

5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez publikację przez 

Schronisko na stronie internetowej Schroniska. 

6. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich 

właścicieli. Lekarz weterynarii decyduje o uśpieniu ślepych miotów. 

7. Zwierzęta gospodarskie, które w jakikolwiek sposób stały się bezdomne (np. uciekły, zabłąkały się, 

zostały porzucone), do czasu ustalenia ich właściciela mogą być czasowo przekazane innemu chętnemu 

opiekunowi, który zapewni zwierzęciu właściwe warunki bytowania. Przekazanie zwierzęcia nastąpi  

po uprzednim uzyskaniu zgody osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, którym zwierzę 

ma być przekazane w celu zapewnienia im właściwej opieki. W przypadku niemożliwości przekazania zwierząt 

zapewnia się miejsce w gospodarstwie Pana Tomasza Oleksiuka, 16-320 Bargłów Kościelny. 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizowane jest we współpracy z lek. wet. Tomaszem Oleksiukiem, 16-320 Bargłów Kościelny. 

Rozdział 3 

Edukacja mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny 

§ 3. 1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez: 

1) Prowadzenie widocznych działań edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny w zakresie 

odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania 

sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

2) Zapewnienie dofinansowania właścicielom psów w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji 

samców przez Gminę Bargłów Kościelny. 

3) Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 2: 

a) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny, do zwierząt stanowiących 

ich własność; 

b) Gminy Bargłów Kościelny zawiera umowę cywilno-prawną z zakładem leczniczym dla zwierząt  

na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji dofinansowywanych z budżetu Gminy Bargłów 

Kościelny, podmiot wybierany jest w postępowaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych; 

c) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do zakładu leczniczego dla zwierząt, 

z którym Gmina Bargłów Kościelny ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia 

zabiegu oraz wypełnienia oświadczenia (załącznik nr 1 do Programu) zawierającego klauzulę o jawności 

danych osobowych, które lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Gminy 

Bargłów Kościelny; 

d) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegów po wykonaniu zabiegu, 

e) na warunkach określonych w umowie, Gmina Bargłów Kościelny płaci pozostałe 50% kosztów zabiegu 

bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku/faktury, do którego dołączone 

będą oświadczenia, o których mowa wyżej - lit. c; 

f) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili 

obowiązków zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie; 

2. Gmina Bargłów Kościelny może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu 

wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo 

koty między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje. 
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3. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Bargłów Kościelny do włączenia  

do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym 

traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką. 

4. W celu ograniczenia liczby wałęsających się psów i kotów działania te będą podejmowane wspólnie 

z dzierżawcami obwodów łowieckich na zasadach określonych w art. 33a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. 

Rozdział 3 

Finansowanie programu 

§ 4. 1. Koszt realizacji programu ponosi Gmina Bargłów Kościelny. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z niniejszego programu wynosi: 

a) 20 000,00 zł w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami. 

b) 20 000,00 zł w zakresie dofinansowania zabiegów sterylizacji lub kastracji, o których mowa  

rozdziale 3 niniejszego programu. 

3. Realizacja zadań, o których mowa w Rozdziale 2 § 1 pkt 1 oraz pkt. 3-6, powierzona jest podmiotowi 

prowadzącemu Schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1814



Uzasadnienie  

Za problem bezdomności zwierząt odpowiedzialność ponosi człowiek i to on powinien zmienić swoje 

postawy i postępowanie, aby sytuacja mogła ulec poprawie. Los zwierząt zależy całkowicie od świadomych 

odpowiedzialnych działań ludzi, którzy swoim postępowaniem wobec zwierząt dają wyraz poszanowaniu 

zasad humanitaryzmu i jednocześnie świadectwo własnego człowieczeństwa. 

Przeciwdziałać bezdomności może każdy, a zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) do zadań własnych gminy należy coroczne 

opracowanie i realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Projekt programu na podstawie art. 11a cytowanej ustawy przygotowuje Wójt 

Gminy. Niniejszy projekt programu w dniu 04 lutego 2017 r. został zgodnie z art. 11 a ust. 7 cytowanej 

ustawy przesłany do zaopiniowania dla: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie, dzierżawcom 

i zarządcom obwodów kół łowieckich działających na obszarze Gminy Bargłów Kościelny. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 
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