
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/275/2018 

RADY GMINY KĘTRZYN 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. rok 2017 

poz.1875) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. rok 2017 poz. 1840) Rada 

Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Kętrzyn w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn 

Andrzej Sienkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 marca 2018 r.

Poz. 1198



Załącznik  

do Uchwały Nr XLIV/275/2018 

Rady Gminy Kętrzyn 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kętrzyn na rok 2018 

Cele i zadania Programu 

§ 1. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt.  

2. Zadania Programu: 

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy; 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt; 

3) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt; 

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

2. Wykonawcami Programu są: 

1) Schronisko dla Zwierząt w Pudwągach prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

"Komunalnik" Sp. z o. o. w Kętrzynie. 

2) szkoły i instytucje kultury poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie humanitarnego 

traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności. 

3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

 

Sposoby realizacji celów programu 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kętrzyn realizowane jest, poprzez 

wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku na podstawie umowy zawartej z podmiotem 

prowadzącym schronisko, 

§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez współdziałanie z organizacjami 

społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

§ 5. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastracje zwierząt:  

- w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko, 

- w lecznicy dla zwierząt na zlecenie Wójta Gminy Kętrzyn 

§ 6. Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku 

dla zwierząt lub na zlecenie Wójta Gminy Kętrzyn w lecznicy dla zwierząt 

§ 7. W przypadku bezdomnych zwierząt gospodarskich, gmina zapewnia przekazanie tych zwierząt 

właścicielowi Gospodarstwa Rolnego, Olchowo 1, które posiada odpowiednie warunki do przetrzymywania 

zwierząt. 

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

zwierząt realizowane jest poprzez zapewnienie całodobowych usług weterynaryjnych na podstawie zawartej 

umowy. 

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania. 

2) wójt gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze schronisk; 
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3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji promujących adopcję zwierząt; 

4) szkoły poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 10. Edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów 

zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez: 

1) włączanie nauczycieli do propagowania treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień 

związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, promowanie 

prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt; 

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

3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Finansowanie programu 

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 125 000,- zł 

zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2018 rok.  

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

3. Środki te będą wydatkowane na: 

1) wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku 

2) kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących, 

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

4) zabiegi usypiania ślepych miotów. 
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