
  

UCHWAŁA NR XV/100/20 

RADY MIASTA SIEMIATYCZE 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Siemiatycze w 2020 roku 

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 i 1815) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122; z 2018 r. poz. 2245, z 2019 poz. 1123) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje: 

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

na terenie Miasta Siemiatycze w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.  

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Agnieszka Monika Zalewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 lutego 2020 r.

Poz. 1167



Załącznik do uchwały Nr XV/100/20 

Rady Miasta Siemiatycze 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA SIEMIATYCZE W 2020 ROKU 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zwany dalej 

„Programem” ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta 

Siemiatycze oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz 

wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze. 

§ 2. 1. Program w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolnożyjącymi kotami realizowany 

będzie poprzez: 

1) przyjmowanie i utrzymanie przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna 

Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna, z siedzibą Radysy 13,12-230 Biała Piska zwierząt bezdomnych 

oraz dostarczonych w wyniku działań interwencyjnych, wypadków drogowych z terenu miasta 

Siemiatycze, sterylizację albo kastrację zwierząt. W sytuacji poważnego zagrożenia dla ludzi i innych 

zwierząt lub w sytuacji gdy nie ma miejsca w schronisku, z którym Miasto Siemiatycze ma podpisaną 

umowę zwierzę będzie wyłapane i umieszczone w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt 

w Siemiatyczach. Opieka weterynaryjna w punkcie zapewniona będzie przez Gabinet Weterynaryjny 

„Max-Vet” lek. wet. Władysław Stankiewicz, ul. Głowackiego 156, 17-300 Siemiatycze; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt 

i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna oraz doraźnie, w oparciu o własnych przeszkolonych 

pracowników lub zlecenie innemu podmiotowi, którego celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności 

zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia; 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Zadanie będzie realizowane przez Gabinet Weterynaryjny „Max-Vet” lek. wet. Władysław Stankiewicz,  

ul. Głowackiego 156, 17-300 Siemiatycze; 

4) opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym zapewnienie żywienia i pomieszczeń dla zwierząt, leczenia 

weterynaryjnego i zabiegów oraz karmienia kotów wolno żyjących w okresie zimowym przy współpracy  

ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących. Działania będą wykonywane na koszt miasta 

Siemiatycze. Społeczni opiekunowie, to osoby, które dobrowolnie sprawują opiekę nad kotami wolno 

żyjącymi na terenie Miasta Siemiatycze oraz podpisały deklarację opiekuna społecznego kotów wolno 

żyjących; 

5) zapewnienie miejsc pobytu bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz zwierzętom gospodarskim, które 

w wyniku podjętych interwencji zostały czasowo odebrane dotychczasowym właścicielom, 

w gospodarstwie rolnym  w Czartajewie, ul. Długa 132, Czartajew, 17-300 Siemiatycze. 

2. Program w zakresie zapobiegania i ograniczania bezdomności zwierząt realizowany będzie poprzez: 

1) wykonywanie na koszt Miasta sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, z wyłączeniem zwierząt,  

co do których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów, ze względu na wiek i/lub stan zdrowia; 

2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności 

zwierząt, społecznymi opiekunami zwierząt, lecznicami weterynaryjnymi w zakresie ograniczenia ich 

rozrodczości - usypianie ślepych miotów na koszt miasta Siemiatycze; 

3) wyłapywanie i poddawanie zabiegowi sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, wypuszczenie ich  

na wolność po okresie rekonwalescencji w miejscu ich bytowania lub przekazanie do adopcji. Działania 

będą wykonywane na koszt miasta Siemiatycze; 

4) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania 

zwierząt; 
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5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez umieszczanie przez schronisko zdjęć zwierząt 

przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej oraz podejmowanie inicjatyw zachęcających 

mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt; 

6) trwałe oznakowanie psów przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski 

Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna, z siedzibą Radysy 13,12-230 Biała Piska  

oraz punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt w Siemiatyczach, poprzez wszczepienie pod skórę psa 

elektronicznego mikrochipa; 

7) prowadzenie przez Miasto Siemiatycze za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej bazy danych 

oznakowanych psów przebywających w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt w Siemiatyczach 

oraz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska  

– spółka cywilna. 

§ 3. Zwierzę bezdomne, które zostało umieszczone w schronisku lub w punkcie czasowego 

przetrzymywania zwierząt lub w gospodarstwie rolnym i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela,  

po upływie 14 dni może zostać skierowane do adopcji. 

§ 4. 1. Program realizowany będzie ze środków finansowych budżetu Miasta Siemiatycze w łącznej 

wysokości 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych). 

2. W trakcie roku budżetowego wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszego Programu 

może ulec zmianie. 

3. Specyfikację planowanych wydatków w 2020 r. na realizację programu przedstawia poniższa tabela. 

Dział Rozdział § Nazwa § /nazwa zadania kwota 

900 90003 4300 Zakup usług, w tym: 32200 

   Usługi związane z odławianiem i utrzymaniem zwierząt bezdomnych 

w schronisku 

4000 

   Umieszczanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym 700 

   Całodobowa opieka weterynaryjna niezbędna na wypadek zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

6000 

   Doraźna opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt 10000 

   Sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów 7300 

   Znakowanie zwierząt 1000 

   Utylizacja martwej tkanki zwierzęcej 2000 

   Czynsz dzierżawny  za teren pod przytulisko 1200 

  4210 Zakup materiałów, wyposażenia i karmy zwierzęcej  9000 

   Zakup materiałów, wyposażenia i karmy zwierzęcej 9000 

  4170 Wynagrodzenie pracownika zajmującego się opieką nad zwierzętami 28800 

   Wynagrodzenie 28800 

Razem 70000 
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