
  

UCHWAŁA NR 77/XIV/19 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 122, 1123 i 2245) po dokonaniu, wymaganych przepisami uzgodnień uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Szczuczyn w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

Przewodniczący Rady 

Tomasz Mioduszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 grudnia 2019 r.

Poz. 5986



Załącznik do uchwały Nr 77/XIV/19 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 29 listopada 2019 roku 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SZCZUCZYN W 2020 R. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych 

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

Szczuczyn. 

§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o: 

1) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Szczuczyn w 2020 r.; 

2) pracowniku, należy przez to rozumieć pracownika zajmującego się sprawami opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami, zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie; 

3) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach Dworakowski 

Zygmunt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, z którym Gmina Szczuczyn ma podpisaną umowę na realizację 

zadań wynikających z niniejszego programu; 

4) ustawy, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 122, 1123 i 2245); 

5) lecznicy, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Katarzyna Jankiewicz,  

ul. Pawełki 7A, 19-230 Szczuczyn, z którym Gmina Szczuczyn zawarła porozumienie; 

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

zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka; 

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

w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza. 

§ 3.1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Szczuczyna za pośrednictwem pracownika. 

2. Realizatorami Programu są: Burmistrz Szczuczyna, Schronisko, sołtysi sołectw położonych na terenie 

gminy Szczuczyn oraz organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Programu  

§ 4. Do celów i zadań Programu należą: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację 

bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach; 

4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli 

dla zwierząt; 

5) zapewnienie opieki wolnożyjącym kotom poprzez ich dokarmianie; 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 
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8) dofinansowanie ze środków gminnych sterylizacji/kastracji chirurgicznej zwierząt domowych (psów); 

9) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

10) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów 

i kotów; 

11) promowanie prawidłowych postaw zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

Rozdział 3. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 5.1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt będzie realizowane poprzez kastrację lub sterylizację 

zwierząt przebywających w Schronisku, usypianie ślepych miotów w Schronisku oraz dofinansowanie 

sterylizacji/kastracji zwierząt domowych (głównie psów) z terenu gminy Szczuczyn. 

2. Gmina dofinansowuje 50% ceny zabiegu sterylizacji samic i kastracji samców psów do wysokości 

środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na to zadanie. 

3. Zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 2 określa zarządzenie Burmistrza 

Szczuczyna. 

4. Obligatoryjnie przeprowadza się zabiegi sterylizacji i kastracji chirurgicznej zwierząt domowych (psów) 

umieszczonych w Schronisku, które będą oddawane do adopcji – na życzenie nowego właściciela. 

5. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 nie podlegają: 

1) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia 

i/lub wiek oraz zwierzęta, które takiemu zabiegowi były poddane przed dostarczeniem ich do schroniska; 

2) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się 

właściciela lub opiekuna. 

7. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadza lekarz weterynarii stosując dostępne na rynku narzędzia 

i leki zgodne ze sztuką lekarsko - weterynaryjną i zootechniczną. 

Rozdział 4. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 6. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami będzie realizowane poprzez: 

1) humanitarne odławianie zwierząt z terenu miasta i gminy Szczuczyn (szczególnie zwierząt chorych, 

rannych, poszkodowanych w wypadkach lub stanowiących zagrożenie dla ludzi) przez przeszkolonych 

pracowników Schroniska za pomocą specjalistycznego sprzętu; 

2) interwencje odbywają się każdorazowo w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez mieszkańców 

lub Policję po podjęciu wcześniej działań mających na celu ustalenie właściciela lub opiekuna zwierzęcia, 

co do którego istnieje przypuszczenie, że jest bezdomne; 

3) przyjmowanie i utrzymywanie przez Schronisko bezdomnych zwierząt dostarczonych w wyniku działań 

interwencyjnych bądź z wypadków drogowych z terenu gminy Szczuczyn, przy czym Schronisko 

zobowiązane jest do zapewnienia właściwych warunków bytowania zwierząt, zgodnie z ich 

podstawowymi potrzebami tj. dostępu do odpowiedniego pożywienia i świeżej wody, ochrony przed 

warunkami atmosferycznymi oraz należytej opieki weterynaryjnej; 

4) prowadzenie przez Schronisko działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania  

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania. 

§ 7. Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom będzie realizowane poprzez zakup karmy w ramach 

posiadanych środków i przekazanie jej lokalnym opiekunom mieszkającym w miejscach bytowania kotów 

wolno żyjących, celem ich dokarmiania w okresach dużych mrozów. 
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§ 8.1. Zapewnienie właściwej, całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, następuje poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku oraz przez 

Lecznicę, na mocy porozumienia zawartego z Gminą. 

2. Porozumienie określa zakres usług np. ocenę stanu zdrowia zwierzęcia na miejscu zdarzenia wraz 

z dojazdem na miejsce zdarzenia, leczenie stacjonarne obejmujące leczenie zachowawcze/profilaktyczne oraz 

niezbędne zabiegi chirurgiczne a także ceny usług, za które będzie płacić Gmina w przypadku, gdy nie będzie 

możliwe ustalenie właściciela oraz właściciel zwierzęcia w przypadku jego ustalenia. 

§ 9. Zwierzęta gospodarskie, które z różnych przyczyn straciły właścicieli oraz te, które zostały zabrane 

właścicielom, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, skierowane zostaną do gospodarstwa rolnego należącego  

do Zespołu Szkół w Niećkowie, mającego siedzibę w Niećkowie 63, 19-230 Szczuczyn. 

Rozdział 5. 

Edukacja mieszkańców 

§ 10. Burmistrz Szczuczyna w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

Gminy Szczuczyn (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, 

działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, propagowania 

sterylizacji lub kastracji chirurgicznej zwierząt, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 6. 

Finansowanie Programu  

§ 11.1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy 

na rok 2020 w kwocie 65 000,00 zł. (w tym na dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych 

(psów) – 3 000,00 zł.). 

2. Środki te wydatkowane będą w szczególności na: odławianie i utrzymanie zwierząt w schronisku, 

opiekę weterynaryjną, zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt oraz dokarmianie kotów wolno żyjących. 

3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu odbywało się będzie 

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów na podstawie umów/porozumień, których 

przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu. 
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