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UCHWAŁA NR XVI/162/2021
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 638) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Bargłów Kościelny na 2021 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Kukliński
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Załącznik do uchwały Nr XVI/162/2021
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 23 marca 2021 r
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY w 2021 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 638) przebywających na terenie gminy
Bargłów Kościelny.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o: ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt; kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na
wolności w warunkach niezależnych od człowieka (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); Programie
- należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bargłów Kościelny w 2021 roku.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 3. Celem Programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2021 roku.
§ 4. Zadania priorytetowe Programu:
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) Odławianie bezdomnych zwierząt,
4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku świadczącym usługę dla gminy Bargłów
Kościelny,
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) Usypianie ślepych miotów w schronisku świadczącym usługę dla gminy Bargłów Kościelny,
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
9) Plan sterylizacji i kastracji zwierząt, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób,
pod których opieką zwierzęta pozostają,
10) Edukacja mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli
wobec zwierząt domowych i gospodarskich.
§ 5. 1. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach niniejszego Programu pełni Wójt Gminy
Bargłów Kościelny. Wykonawcami Programu są: Wójt Gminy Bargłów Kościelny za pośrednictwem Urzędu
Gminy Bargłów Kościelny; lekarz weterynarii; schronisko dla bezdomnych zwierząt: Pensjonat dla zwierząt
„Cyganowo” Czesław Anzel, ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny, na podstawie umowy podpisanej z gminą
Bargłów Kościelny; organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy Bargłów Kościelny.
Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 6. Na terenie gminy Bargłów Kościelny odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt,
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
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§ 7. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie gminy Bargłów
Kościelny, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Urząd Gminy Bargłów
Kościelny, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.
W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, Urząd Gminy
podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizuje uprawniony pracownik schroniska. Odłowione
zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt.
Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 8. 1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych
w rozdziale 3 niniejszego Programu. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest
poprzez: ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; zapewnienie dokarmiania oraz
zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania; poszukiwanie nowych właścicieli i oddawania
do adopcji kotów wolno żyjących osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania; prowadzenie akcji adopcyjnych kotów wolno żyjących.
Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt
§ 9. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt
bezdomnych, w szczególności psów realizować będą: schronisko poprzez przygotowanie zwierząt
do sterylizacji lub kastracji oraz zapewnienie im opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu; lekarz weterynarii
poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska. Wójt wspiera
działania, o których mowa w ust. 1 poprzez edukację mieszkańców na temat ochrony zwierząt przed
bezdomnością, przez akcje adopcyjne, rozpowszechnianie materiałów i ulotek edukacyjnych promujących
odpowiedzialną i właściwą opiekę nad zwierzętami, propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt. Gmina
Bargłów Kościelny umożliwia przeprowadzenie kastracji i sterylizacji psów oraz kotów posiadających
właściciela będącego mieszkańcem Gminy Bargłów Kościelny w ramach wspólnego zadania ze Związkiem
Komunalnym Biebrza, do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację
przedmiotowego zadania. Kastracje i sterylizacje psów oraz kotów, które posiadają właściciela przeprowadzane
będą przez wyłonionego przez Gminę Bargłów Kościelny lekarza weterynarii na zgłoszenie mieszkańca.
Kastracja i sterylizacja psów oraz kotów, będą dokonywane pod warunkiem udziału własnego właściciela
zwierzęcia w wysokości 10% kosztów zabiegu. Dofinansowanie przysługuje osobom stale zamieszkującym
na terenie gminy Bargłów Kościelny. W celu uzyskania dofinansowania do wykonania sterylizacji lub kastracji
psów lub kotów, należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Bargłów Kościelny. Wnioski będą realizowane
według kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: informowanie
o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na stronie
internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy oraz
na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscach publicznych; współdziałanie z organizacjami
społecznymi, lekarzami weterynarii, schroniskiem dla zwierząt w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
zwierząt.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów
§ 11. 1. Uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów dokonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt
w ramach podpisanej umowy.
2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia
dla nich właścicieli.
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Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 12. 1. Wskazuje się gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które
położone jest w Pomiany 3, 16-320 Bargłów Kościelny.
2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi
porozumienie zawarte przez Gminę Bargłów Kościelny z właścicielem gospodarstwa rolnego.

określa

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 13. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na
terenie gminy Bargłów Kościelny zapewnia Gabinet Weterynaryjny Agaciak, Sidelnikow s.c., ul. Łazienna 4,
16-300 Augustów.
2. Szczegółowy sposób zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem tych zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny określa umowa zawarta przez gminę
Bargłów Kościelny z właścicielem Gabinetu Weterynaryjnego Agaciak, Sidelnikow s.c., ul. Łazienna 4,
16-300 Augustów.
Rozdział 10.
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
§ 14. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt, propagowania adopcji zwierząt bezdomnych oraz
informowania o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi, a także propagowanie zakupu zwierząt
domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.
Rozdział 11.
Finansowanie Programu
§ 15. 1. Wysokość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie gminy Bargłów Kościelny
przeznaczonych na realizację programu w 2021 roku wynosi 47 300,00 zł, z czego:
1) zadania realizowane przez Schronisko dla zwierząt na podstawie podpisanej umowy - 30 000,00 zł;
2) zadania realizowane na podstawie umowy z Gabinetem weterynaryjnym - 5 500,00 zł;
3) sterylizacja i kastracja zwierząt posiadających właściciela - 10 000,00 zł;
4) usypianie ślepych miotów - 200,00 zł;
5) utrzymywanie zwierząt gospodarskich - 500,00 zł;
6) zakup karmy dla kotów wolno żyjących w przypadku ich pojawienia się - 500,00 zł;
7) sterylizację kotek wolno żyjących - 500,00 zł;
8) edukacja i współpraca z organizacjami pozarządowymi - 100,00 zł;
2. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi gmina Bargłów Kościelny.
3. Środki finansowe wydatkowane będą na podstawie zawartej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt oraz na podstawie porozumienia z właścicielem gospodarstwa rolnego i porozumienia z lekarzem
weterynarii w zakresie świadczonych usług oraz w inny przewidziany w programie sposób.
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Uzasadnienie
Za problem bezdomności zwierząt odpowiedzialność ponosi człowiek i to on powinien zmienić swoje
postawy i postępowanie, aby sytuacja mogła ulec poprawie. Los zwierząt zależy całkowicie od świadomych,
odpowiedzialnych działań ludzi, którzy swoim postępowaniem wobec zwierząt dają wyraz poszanowaniu
zasad humanitaryzmu i jednocześnie świadectwo własnego człowieczeństwa. Przeciwdziałać bezdomności
może każdy, a zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 638) do zadań własnych gminy należy coroczne opracowanie i realizacja programu. Na
podstawie art. 11a ust. 7 cytowanej ustawy Program został przesłany do zaopiniowania dla: Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Augustowie, dzierżawcom i zarządcom obwodów kół łowieckich działających
na obszarze Gminy Bargłów Kościelny, a także dla Augustowskiego Stowarzyszenia Opieki nad
Zwierzętami „Kudłacz”. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

