
  

UCHWAŁA NR XXVI/316/2021 

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) oraz art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 638) Rada Gminy Juchnowcu Kościelnym uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy z dnia 31 marca 2021 roku nr XXV/306/2021 w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec 

Kościelny w 2021 roku” w § 5 załącznika uchyla się ust. 3-6. 

§ 2. Tekst „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 roku” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku  

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Joanna Januszewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 maja 2021 r.

Poz. 1896



Załącznik do uchwały Nr XXVI/316/2021 

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 roku 

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania wykonywane w ramach Programu obejmują: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 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; 

§ 2. Realizacją działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności Zwierząt będzie prowadzona przy 

wzajemnej współpracy: 

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii; 

2) Policji; 

3) Dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gminy Juchnowiec Kościelny; 

4) Sołtysów; 

5) Schronisko z którym Gmina podpisała umowę, tj. Schronisko dla  Zwierząt w Kolnie Jarosław Kubrak,  

ul. Wesoła 12,18-500 Kolno. 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 

1) odławianie w sposób humanitarny z terenu Gminy zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności chorych, 

rannych i poszkodowanych w innych wypadkach losowych lub takich, które stanowią zagrożenie dla 

mieszkańców, w przypadku zgłoszenia takiej konieczności (przez mieszkańców, Policję) – prowadzone 

przez Schronisko dla Zwierząt w Kolnie Jarosław Kubrak, ul. Wesoła 12,18-500 Kolno. 

2) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsc w Schronisku dla Zwierząt w Kolnie Jarosław Kubrak,  

ul. Wesoła 12, 18-500 Kolno oraz objęcie ich opieką pielęgnacyjną i weterynaryjną; 

3) nadzorowanie w Schronisku dla Zwierząt w Kolnie Jarosław Kubrak, ul. Wesoła 12,18-500 Kolno przez 

lekarza weterynarii Adama Domagalskiego na potrzeby wykonania sterylizacji lub kastracji chirurgicznej 

zakwalifikowanych do zabiegu zwierząt przebywających w schronisku (tzn. takich, u których nie istnieją 

przeciwwskazania do wykonania zabiegu: stan zdrowia, wiek lub już są wysterylizowane); 

4) znakowanie wszystkich psów każdym rodzajem znakowania psów, który jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami i na podstawie którego bezspornie można zidentyfikować psy z terenu Gminy Juchnowiec 

w Schronisku dla Zwierząt w Kolnie Jarosław Kubrak, ul. Wesoła 12,18-500 Kolno i ich rejestracja; 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, przebywających w Schronisku dla Zwierząt 

w Kolnie Jarosław Kubrak, ul. Wesoła 12,18-500 Kolno, działanie prowadzone jest przez w/w schronisko, 

organizacje społeczne oraz wolontariuszy; 

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

bezdomnych – działanie prowadzone przez firmę PHU ,,Grot” s. c. Dariusz Krasowski i Anna Maria 

Krasowska z siedzibą w Białymstoku ul. Włościańska 7/1 

7) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

między innymi w celu poszukiwania domów docelowych lub tymczasowych dla psów – działanie 

prowadzone przez Schronisko dla Zwierząt w Kolnie Jarosław Kubrak, ul. Wesoła 12, 18-500 Kolno. 
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§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ograniczenie ich populacji realizowana jest poprzez: 

1) pomoc w dokarmianiu wolno żyjących kotów poprzez nieodpłatne wydawanie społecznym opiekunom tych 

zwierząt suchej karmy zakupionej z funduszy Gminy; 

2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

w celu usprawnienia sterylizacji i dokarmiania kotów w gminie 

3) zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących będą wykonywane do chwili wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w Programie. 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt, utrzymanie ich w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli 

i usypianie ślepych miotów prowadzi Schronisko dla Zwierząt w Kolnie Jarosław Kubrak, ul. Wesoła 12,  

18-500 Kolno. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

3. Uchylony. 

4. Uchylony. 

5. Uchylony. 

6. Uchylony. 

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych lub odebranych w wyniku działań 

uprawnionych służb i instytucji, a wynikających z realizowania przepisów o ochronie zwierząt wykonuje firma 

PHU ,,Grot” s. c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska z siedzibą w Białymstoku ul. Włościańska 7/1. 

§ 6. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie po przez: 

1) odławianie zwierząt i umieszczenie ich w schronisku; 

2) wykonanie sterylizacji i kastracji w schronisku zwierząt odłowionych; 

3) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) propagowanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych; 

5) usypianie ślepych miotów. 

§ 7. 1. Wyznaczone gospodarstwo rolne przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom 

gospodarskim z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy 

Juchnowiec Kościelny z właścicielem gospodarstwa Zaleskie 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Z chwilą 

umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym podejmie starania w zakresie 

znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa. 

§ 8. 1. Program realizowany będzie z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na rok 2021 na poszczególne 

cele przeznacza się łącznie następujące kwoty: 

Lp. Zadanie Kwota w zł 

1. Wskazanie, finansowanie i zapewnienie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca  

dla zwierząt gospodarskich 

2 000,- 

2. Odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny 

umieszczanie ich w schronisku, wykonywanie sterylizacji i kastracji, usypianie ślepych miotów 

przez schronisko  

60 000,- 

3. Finansowanie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt  

 

25 000,- 

4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 1 000,- 

8. Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących 3.000,- 

 RAZEM 91 000,- 

2. Środki finansowe określone w Programie będą wydatkowane w sposób wynikający z ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa, tak aby zrealizować zadanie uzyskując najlepsze efekty z danych nakładów, 

w sposób celowy i oszczędny. 
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