
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/165/2018 

RADY GMINY LELKOWO 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lelkowo 

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

poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1840) oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 

Powiatowego Inspektora Weterynarii i dzierżawców obwodów łowieckich, Rada Gminy w Lelkowie uchwala 

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lelkowo w 2018 roku" stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo. 

§ 3. Traci moc w całości uchwała nr XXIV/145/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do 

realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Lelkowo". 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Mieczysław Stec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 maja 2018 r.

Poz. 2254



 

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/165/2018 

Rady Gminy Lelkowo 

z dnia 28 marca 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Lelkowo w 2018 r. 

§ 1.  1. Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lelkowo jest: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lelkowo miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) zapewnienie opieki 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. 1.  Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 

1) Wójt Gminy Lelkowo; 

2) Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Bystry 26, 11 – 500 Giżycko; 

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

2. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni Referat Rozwoju Gospodarczego, 

stanowisko ds. ochrony środowiska, zwierząt i przyrody. 

§ 3. Zwierzęta bezdomne przekazywane będą do schroniska dla zwierząt, tj. Przedsiębiorstwa Prowadzenia 

Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Bystry 26, 11 – 500 Giżycko. 

§ 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez:  

umieszczanie ogłoszeń wraz ze zdjęciem w prasie lokalnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi 

statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt oraz działania schroniska dla zwierząt, tj. Przedsiębiorstwa 

Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Bystry 26, 11 – 500 Giżycko poprzez przekazywanie 

zwierząt przebywających w schronisku do adopcji.  

§ 5. Zadania związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych realizowane są przez: 

1. finansowanie przez Gminę sterylizacji i kastracji psów i kotów w lecznicy weterynaryjnej lub 

w schronisku, w tym obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku. 

2. finansowanie przez Gminę usypiania ślepych miotów zwierząt wyłącznie przez lekarza weterynarii 

w sposób humanitarny. 

§ 6. Zwierzęta gospodarskie kierowane będą do gospodarstwa rolnego Pana Roberta Worobca, Głębock 2, 

14 - 521 Lelkowo.  

§ 7.  W przypadku wydania decyzji o odebraniu zwierzęcia gospodarskiego powiadomiony zostanie 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie i właściwy powiatowy lekarz weterynarii dla terenu gdzie zwierzę 

będzie przekazane. 

§ 8. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt sprawować 

będzie Gabinet Weterynaryjny Spółka cywilna Wet - Mast w Lelkowie. 

§ 9. Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywało się będzie przez tzw. opiekunów społecznych, którym 

po zgłoszeniu się do Urzędu Gminy zostanie wydana karma zakupiona przez Gminę Lelkowo. 
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§ 10. Odławianie bezdomnych zwierząt z miejsca ich przebywania odbywać się będzie w ciągu dwóch dni 

od dnia zgłoszenia, przez Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Bystry 26,  

11 – 500 Giżycko (zgodnie z zawartą umową w tym zakresie). 

§ 11. 1.  Wysokość środków finansowych w 2018 r. przeznaczonych na realizację przedmiotowego 

programu wynosi 15.000 zł. 

2. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych w następujący sposób: 

1) na realizację zadań: odławiania bezdomnych zwierząt, umieszczania i zapewnienia im opieki w schronisku 

dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schroniskach - 12.000 złotych; 

2) na realizację zadania dokarmiania kotów wolno żyjących - 1.000 złotych; 

3) na realizację zadania w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt umieszczanych na określony 

czas we wskazanym gospodarstwie rolnym - 1.000 złotych; 

4) na realizację całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz 

sterylizację lub kastrację zwierząt, poza obligatoryjną sterylizacją albo kastracją w schroniskach - 

1.000 złotych. 
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