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Poz. 1853
UCHWAŁA NR XXXIII/255/2018
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kisielice w 2018 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1840), po zasięgnięciu opinii działających na obszarze Gminy Kisielice
organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Iławie, Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kisielice w 2018 roku” w brzmieniu określnym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/255/2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kisielice w 2018 roku

Kisielice 2018
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„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1840).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Kisielicach uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kisielice”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1840).
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 również na terenie Gminy Kisielice. Na terenie Gminy Kisielice nie ma organizacji
pozarządowych, które zajmowałyby się sprawowaniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi, stąd też
wszelkie działania w tej kwestii prowadzi gmina we własnym zakresie. W schronisku w Ostrowitym
powiat Golubsko - Dobrzyński, z którym Gmina Kisielice w drodze przetargu podpisała umowę na
wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2018 roku, przebywa na co dzień około 180
psów i kilkanaście kotów.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1. niekontrolowane rozmnażanie,
2. porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3. ucieczki zwierząt,
4. łatwość pozyskiwania zwierząt,
5. panujące mody na dane rasy zwierząt,
6. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania
bezdomności zwierząt, dlatego też schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym gmina ma
podpisaną umowę na 2018 rok czipuje trafiające tam zwierzęta, które są przeznaczone do adopcji.
W 2018 roku w schronisku, które realizowało takie usługi dla gminy, zaczipowano blisko 100 psów.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich
sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych oraz akcji
dofinansowania tych zabiegów.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem
ekosystemu miejskiego jak i wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni
(myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani
przemieszczać, lecz stwarzać im warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Urząd Miejski
w Kisielicach zamierza finansować jak co roku zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenia tych
zwierząt. Ponadto wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez
zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia
liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym
gmina w drodze przetargu została podpisana umowa na 2018 rok.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kisielicach, jednostkę organizacyjną,
przy pomocy, której Burmistrz Kisielic wykonuje zadania;
2) Sołectwie, należy przez to rozumieć jednostki pomocnicze Gminy Kisielice;
3) Referacie Rozwoju Gminy, należy przez to rozumieć Referat Rozwoju Gminy komórka
organizacyjna Urzędu Miejskiego w Kisielicach;
4) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;
5) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
6) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
7) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
8) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
9) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kisielice w 2018 roku.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Kisielic, który realizuje zadania za pośrednictwem
Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Kisielicach.
2. Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz Kisielic, za pośrednictwem pracowników Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie
Miejskim w Kisielicach,
2) Sołtysi poszczególnych sołectw Gminy Kisielice,
3) Podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym w drodze przetargu
została podpisana umowa na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
4) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.
Rozdział 2
Cel i zadania Programu
§ 3. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kisielice jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Kisielice oraz
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
2) odławianie bezdomnych zwierząt,
3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów,
5) wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli zwierząt do
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz znakowania (czipowania),
6) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
8) edukacja mieszkańców miasta i gminy Kisielice w zakresie opieki nad zwierzętami,
humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
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Rozdział 3
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt
§ 4.1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizują:
1) Schronisko poprzez:
a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska,
b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Centralnego Rejestru
Zwierząt Oznakowanych – INTEGRATOR przy Polskim Towarzystwie Rejestracji
i Identyfikacji Zwierząt;
2) Gmina Kisielice poprzez wprowadzenie w najbliższym czasie obowiązkowego czipowania.
2. Przed wprowadzeniem obowiązkowego czipowania zamierza się:
1) prowadzić akcje edukacyjno – informacyjne o elektronicznym znakowaniu psów i kotów,
2) szukać możliwości pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie akcji czipowania na
skalę całej gminy.
§ 5. Gmina Kisielice po wprowadzeniu obowiązkowego czipowania, o którym mowa w § 4 ust 1 pkt
2, planuje pokrywać częściowo koszty elektronicznego znakowania zwierząt w szczególności psów
i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta i gminy Kisielice na poniższych zasadach:
1) zawrze umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na wykonywanie usług elektronicznego
znakowania psów i kotów (czipowania) i innych usług weterynaryjnych;
2) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi czipowania, zgłosi się do zakładu leczniczego
zwierząt, o którym mowa w pkt 1) Programu, wypełni formularz „wniosek właściciela psa/kota
o wykonanie zabiegu elektronicznego znakowania przy współfinansowaniu Gminy Kisielice”,
a także wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających
z realizacji Programu. W przypadku psów konieczne będzie okazanie aktualnego dowodu
szczepienia przeciwko wściekliźnie.
3) Gmina dokona zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla
zwierząt, zgodnie z warunkami zawartymi we wcześniej podpisanej umowie, na podstawie
dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt
oraz formularz wskazany w § 5. w pkt 2) Programu.
Rozdział 4
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Schronisko poprzez:
a) 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,
b) przeprowadzanie zabiegów przez lekarza weterynarii, któremu ww. podmiot zlecił opiekę
weterynaryjną,
2) Referat Rozwoju Gminy przy Urzędzie Miejskim w Kisielicach poprzez współpracę
z opiekunami (karmicielami) kotów wolnożyjąch poprzez kierowanie na zabiegi sterylizacji
i kastracji w zakładach leczniczych, którym gmina Kisielice zleci dany zabieg,
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolnożyjących z terenu miasta i gminy
Kisielice.
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Rozdział 5
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
§ 7. Zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kisielice realizują:
1) Burmistrz Kisielice poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, mogącego zapewniać miejsca dla
bezdomnych zwierząt gospodarskich. Gospodarstwem tym jest Gospodarstwo Rolne Jan Oleś,
Ogrodzieniec 11D, 14 – 220 Kisielice;
2) Schronisko, z którym w drodze przetargu podpisano
umowa na przyjmowanie
i utrzymywanie bezdomnych zwierząt;
3) Sołtysi z Gminy Kisielice oraz Policja poprzez zgłaszanie do Burmistrza Gminy Kisielice
poprzez pracownika Urzędu Miejskiego w Kisielicach lub bezpośrednio do Schroniska,
z którym została podpisana umowa, występowania na terenie sołectw bezdomnych zwierząt;
4) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.
§ 8. Zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Burmistrz Kisielic poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) wolno żyjących kotów,
którzy będą zarejestrowani w Urzędzie Gminy w Kisielicach,
b) wydawanie skierowań na leczenie zwierząt po uprzednim wykonaniu niezbędnych
czynności lekarskich przez lekarza weterynarii,
c) zlecenie opieki nad kotami wolno żyjącymi lekarzowi weterynarii.
2) Organizacje pozarządowe poprzez:
a) realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
b) podejmowanie interwencji w sprawach wolno żyjących kotów.
§ 9. Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kisielice zajmuje się Schronisko,
z którym w drodze przetargu podpisano umowę. Zdrowe, bezdomne zwierzęta domowe przewożone
są bezpośrednio do Schroniska, a zwierzęta ranne - do lecznicy weterynaryjnej przy schronisku.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 7.
pkt. 1) Programu.
§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić
im należyte warunki bytowania;
2) Burmistrz Kisielic, sołtysi z gminy Kisielice oraz organizacje pozarządowe poprzez promocję
adopcji zwierząt ze Schroniska.
§ 11.1. Zabieg usypiania ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt roku realizuje na zlecenie Schroniska sprawujący nad nim
nadzór lekarz weterynarii.
2. W schronisku, z którym Gmina Kisielice podpisała umowę opiekę weterynaryjną sprawuje:
lek. wet. Dawid Bielecki oraz lek. wet. Anna Sarek, Golub – Dobrzyń.
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Burmistrz Kisielic poprzez zlecanie opieki weterynaryjnej dla zwierząt
poszkodowanych w wypadkach drogowych, poprzez doraźne zlecanie opieki weterynaryjnej
lekarzowi weterynarii ze schroniska w przypadku zaistnienia w/w zdarzeń.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–7–

Poz. 1853

Rozdział 6
Zapobieganie bezdomności psów i kotów
§ 13. 1. Gmina będzie wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów
i kotów poprzez prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych zachęcających do
zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.
2. Gmina będzie prowadziła rejestr osób zainteresowanych adopcją psów i kotów.
§ 14. 1. W celu rozwiązywania problemów bezdomności psów i kotów na terenie Gminy Kisielice,
przewiduje się prowadzenie współpracy z osobami z instytucjami zajmującymi się opieką nad
bezdomnymi zwierzętami;
2. Podstawowe formy współpracy, o której mowa w ust. 1 stanowią:
1) prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do zapewnienia właścicieli bezdomnym
psom i kotom;
2) wymiana informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt w celu
dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami.
§ 15. 1. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana również poprzez wyłapywanie zwierząt
bezdomnych, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich
właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.
2. Zasady wyłapywania zwierząt bezdomnych, w tym psów i kotów oraz rozstrzyganie o dalszym
postępowaniu z tymi zwierzętami określa Gmina, która podpisała umowę ze schroniskiem wybranym
w przeprowadzanym corocznie przetargu.
Rozdział 7
Adopcja psów
§ 16. 1. Gmina zastrzega sobie podjęcie decyzji o oddaniu zwierzęcia do adopcji w zależności od
możliwości spełnienia wymogów stawianych adoptującemu określonych w ust. 6;
2. W przypadku adopcji jednego psa z terenu Gminy Kisielice, nowy właściciel otrzyma rekompensatę
części kosztów utrzymania psa w wysokości do 500,00 zł (np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów
weterynaryjnych lub budy dla psa);
3. Rekompensata, o której mowa w ust. 1 wypłacana będzie po podpisaniu stosownej umowy
adopcyjnej i dostarczeniu faktury płatnik Gmina Kisielice za zakup akcesoriów dla psa lub wykonaniu
zabiegów weterynaryjnych. Właściciel ma 3 miesiące na realizację rekompensaty od dnia podpisania
umowy adopcyjnej;
4. Wprowadza się ograniczenie wysokości rekompensaty do kwoty 1 000,00 zł na jedną rodzinę
(rodzina może adoptować maksymalnie dwa psy w ramach Programu zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych na terenie Gminy Kisielice;
5. Gmina wytypuje pracownika Urzędu Miejskiego lub Sołtysa właściwego ze względu na miejsce
pobytu psa do kontroli warunków w jakich pies przebywa;
6. Adoptujący zobowiązuje się do:
1) zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych
warunków utrzymania,
2) zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych
szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych,
3) zaopatrzenia zwierzęcia w obrożę,
4) zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu,
5) nie sprzedawać ani nie przekazywać zwierzęcia innej osobie (bez uzgodnień
i poinformowaniu gminy czy Sołtysa), a o jego zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem
okoliczności, powiadomić Gminę lub właściwego Sołtysa.
7. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli warunków w jakich przebywa pies.
8. W przypadku, gdy kontrola wykaże, że któryś z powyższych punktów nie został spełniony, Gmina
ma prawo żądać zwrotu całej wypłaconej dotychczas dotacji oraz zabrać psa.
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§ 17. Gmina odmówi oddania zwierzęcia do adopcji jeżeli wnioskujący o adopcję nie gwarantuje
spełnienia warunków określonych w § 16 ust. 6 Programu.
Rozdział 8
Rejestracja psów
§ 19. 1. Pracownik Urzędu lub Sołtys działający w imieniu Burmistrza dokonuje rejestracji,
wykonuje zdjęcia psa i spisuje umowę z nowym właścicielem psa.
2. Ewidencja wszystkich zarejestrowanych psów jest prowadzone przez Referat Rozwoju Gminy
stanowisko ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Kisielicach;
3. Karta do rejestracji, o której mowa w ust. 1, musi zawierać:
a) rasę, płeć, zdjęcie oraz opis psa;
b) dzień, miejsc rok wyłapania psa;
c) dzień, miesiąc rok wydania psa do adopcji.
4. Wzór druku zgłoszenia psa do rejestracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

Rozdział 9
Finansowanie programu
§ 20. Środki finansowe na realizację zadań zapisanych w Programie zabezpieczone są w budżecie
Gminy Kisielice na 2018 rok w łącznej wysokości 123.000,00 zł, na którą to sumę składają się
wydatki na:
1) odławianie i transport bezdomnych zwierząt do Schroniska, leczenie, kastracja albo
sterylizacja zwierząt bezdomnych umieszczonych w schronisku – 116.000,00 zł,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 1.000,00 zł,
3) usypianie ślepych miotów – 800,00 zł,
4) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim – 1.000,00 zł,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 200,00 zł,
6) kastrację albo sterylizację zwierząt w gospodarstwach o trudnej sytuacji – 1.500,00 zł,
7) opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych – 500,00 zł,
8) adopcje – 2.000,00 zł.
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Załącznik nr 1

Kisielice, dnia ………………………

KARTA DO REJESTRACJI PSA
Urząd Miejski w Kisielicach

1.

rasa: ………………………………………………………..

2.

płeć: …………………………………………………………

3.

opis dodatkowy: ……………................................................
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

4.

psa wyłapano dnia…………………….. w miejscowości:
……………………………….

5.

psa oddano do adopcji dnia: ……………………………….
psa zaadoptował: ……………………………………………
……………………………………………

……………………………….
……………………………………..
podpis przekazującego

podpis adoptującego

