
  

UCHWAŁA NR 151/XX/21 

RADY GMINY W PERLEJEWIE 

z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Perlejewo w 2021 r. 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638) uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Perlejewo w 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Bogdan Radziszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 marca 2021 r.

Poz. 1223



Załącznik do uchwały Nr 151/XX/21 

Rady Gminy w Perlejewie 

z dnia 16 marca 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Perlejewo w 2021 r. 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Perlejewie uchwały w sprawie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perlejewo w 2019 r., 

zwanego dalej  Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Program  ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych 

zwierząt jest największa w całym kraju, jak i również w Gminie Perlejewo. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie; 

2) porzucenie zwierząt przez właścicieli; 

3) ucieczki zwierząt; 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, panujące mody na dane rasy zwierząt; 

5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt (Cyganowo) Czesław Anzel 

ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny, z którym Wójt Gminy Perlejewo podpisał umowę; 

2) Programie, należy przez  to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perlejewo w 2021 roku. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Perlejewo. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie Gminy Perlejewo  – Wójt Gminy Perlejewo; 

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

Perlejewo. 

Rozdział 2. 

CEL PROGRAMU 

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perlejewo oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

Rozdział 3. 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Perlejewo realizują: 

1) Schronisko poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych do Schroniska  wskazanych 

przez policję lub mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy; 

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

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

bezdomnymi. 

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

1) Wójt Gminy poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących; 

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych 

lub/i przedstawiciela Urzędu; 

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

żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Perlejewo realizują: 

1) Schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

(Cyganowo) Czesław Anzel ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny; 

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, po wcześniejszym uzgodnieniu z tym podmiotem. 

§ 7. 1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, 

z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji 

zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Perlejewo; 

3) Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 

sterylizacji i kastracji. 

2. Koszty sterylizacji/kastracji, o której mowa w § 7 ust. 3 finansowane są z budżetu gminy w ramach 

środków finansowych ustalonych niniejszym programem. 

3. Pokrycie kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji przysługuje właścicielom lub opiekunom zwierząt 

zamieszkującym na terenie Gminy Perlejewo, którzy: 

1) złożą wniosek o skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1  

do niniejszego programu), 

2) otrzymają skierowania z Urzędu Gminy Perlejewo na zabieg sterylizacji/kastracji zgłoszonych we wniosku 

zwierząt. Wsparcie sterylizacji/kastracji przybiera formę dofinansowania z budżetu Gminy, w wysokości 

100% kosztu sterylizacji/kastracji psa/kota przez lekarzy weterynarii wyłonionych przez Gminę. 

Dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów uzależnione jest od faktu ich trwałego oznakowania na koszt 

właściciela. Znakowane są również psy poddane adopcji ze schroniska. Informacja dotycząca wyłonionych 

podmiotów przekazywana jest Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Siemiatyczach. 

4. Zwierzęta odłowione po okresie 1-go miesiąca, które nie zostały adoptowane będą sterylizowane lub 

kastrowane. 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania; 

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

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

Urzędu Gminy Perlejewo oraz na stronie internetowej www.perlejewo.pl; 

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 
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§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

§ 10. 1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi realizowana będzie poprzez zapewnienie 

utrzymania w miejscu tymczasowego przebywania. 

2. Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostaną znalezione na terenie Gminy 

Perlejewo, będą przekazywane do gospodarstwa rolnego gdzie będą utrzymywane do momentu znalezienia 

nowych właścicieli. 

3. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2021 r. wskazuje się 

gospodarstwo rolne Mioduszewskiego Henryka, Perlejewo 10, 17-322 Perlejewo położone na terenie Gminy 

Perlejewo spełniające odpowiednie warunki sanitarno-bytowe, określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy, z którym Wójt posiada stosowną umowę. 

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

zwierząt realizują: 

1) Wójt poprzez zakład leczniczy dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom 

bezdomnym i kotom wolno żyjącym, biorącym udział w zdarzeniach drogowych – Gabinet Weterynaryjny 

Lekarz Weterynarii Jerzy Jaskulski, ul. Ciechanowiecka 1, 17-312 Drohiczyn, 

2) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt, 

(Cyganowo) Czesław Anzel ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny. 

Rozdział 4. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 12. Wójt Gminy Perlejewo w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

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

działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 5. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

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

Perlejewo na rok 2021 w kwocie 25 000,00 złotych. 

1) na odławianie i zapewnianie w schronisku opieki bezdomnym zwierzętom, całodobową opiekę 

weterynaryjną w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem zwierząt, które są ranne i wymagają leczenia, 

sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt, czipowanie przeznacza się kwotę 19 500 zł, 

2) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym na zakup karmy przeznacza się kwotę 1000 zł, 

3) na pozostałe działania, przewidziane w Programie w tym min. działania edukacyjne związane 

z propagowaniem humanitarnego traktowania zwierząt, sterylizację zwierząt posiadających właściciela 

przeznacza się kwotę 4500 zł. 

3. Wysokość środków oraz ich wydatkowanie może ulec w ciągu roku budżetowego zmianie w zależności 

od potrzeb. 

§ 14. 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
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