
  

UCHWAŁA NR X/69/20 

RADY GMINY ZBÓJNA 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Zbójna 

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, 1571, 1696, 1815) i art. 11a ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży, 

uchwala się, co następuje: 

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący 

Andrzej Lemański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lutego 2020 r.

Poz. 1154



Załącznik do uchwały Nr X/69/20 

Rady Gminy Zbójna 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZBÓJNA W 2020 ROKU 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Zbójna za pośrednictwem Urzędu Gminy. 

2. Realizatorem Programu są: 

1) na poziomie Gminy Zbójna – Wójt Gminy Zbójna za pośrednictwem stanowiska do spraw rolnictwa, 

leśnictwa i łowiectwa w Urzędzie Gminy Zbójna; 

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt; 

3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą 

Zbójna; 

4) służby porządkowe: Komisariat Policji w Nowogrodzie; 

5) dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Zbójna. 

Rozdział 2. 

Cel Programu 

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

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu, to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy; 

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

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

6) czipowanie bezdomnych psów w schroniskach oraz ich kastracja i sterylizacja; 

7) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację i sterylizację; 

8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 3. 

Realizacja zadań 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zbójna realizują: 

1) schronisko dla bezdomnych zwierząt; 

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 

gospodarskich; 

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi; 

4) dzierżawcy obwodów łowieckich. 

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) Wójt Gminy poprzez: 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1154



a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom zarejestrowanym w Urzędzie Gminy (karmicielom) 

dla kotów wolno żyjących, 

b) podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących, 

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno 

żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zbójna realizują: 

1) schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski, 12-230 Biała Piska, Radysy 13; 

2) organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt 

domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub 

przekazywane są do schroniska dla bezdomnych zwierząt, po wcześniejszym uzgodnieniu ze schroniskiem. 

§ 6. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują uprawnione 

osoby świadczące usługi lekarsko – weterynaryjne w schronisku. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających  

do pozyskania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Zbójna oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Zbójnej; 

2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami 

leczniczymi dla zwierząt. 

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia 

dla nich właścicieli. 

3. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę  

na świadczenie usług usypiania ślepych miotów psów i kotów. 

§ 9. 1. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać 

wymagania dotyczące: 

1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami; 

2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni. 

2. Na rok 2020 wskazano gospodarstwo Pana Zdzisława Parzych – 18-416 Zbójna kol. Budniki 2. 

§ 10. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem  

zwierząt realizuje Gmina poprzez zlecanie odpowiednim służbom weterynaryjnym podjęcie opieki lekarskiej 

nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy Zbójna w celu udzielenia pomocy lekarskiej, 

po czym zwierzę zostaje przekazane do schroniska. 

2. Na rok 2020 zlecenie opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i wolno żyjącymi kotami w celu 

udzielania pomocy lekarskiej powierzono dla Lecznicy Weterynaryjnej MEDROM w Zbójnej. 

Rozdział 4. 

Edukacja mieszkańców 

§ 11. 1. Gmina Zbójna w ramach Programu poczyni starania nawiązania współpracy z kołami łowieckimi 

oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programu edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy, 

odnoszącego się do zapobiegania bezdomności zwierząt. 

2. Gmina Zbójna podejmie działalność informacyjną, skierowaną do jej mieszkańców, a w szczególności 

w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie, na temat obowiązków nałożonych 

przepisami ustawy o ochronie zwierząt wskazującej sposób sprawowania odpowiedzialnej i właściwej opieki 

nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, adopcji oraz sprawowania kontroli nad rozrodem zwierząt 

(ogłoszenia podawane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty,  

na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbójnej i inne dostępne oraz możliwe kierunki działań edukacyjnych). 
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Rozdział 5. 

Finansowanie Programu 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Zbójna na 2020 rok w wysokości 48 400 zł. 

Lp. Rodzaj zadania Środki finansowe (zł) 

1 Odławianie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku 38 400 

2 Dokarmianie kotów wolno żyjących 1 000 

3 Inne działania na rzecz zwierząt bezdomnych 9 000 

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
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