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UCHWAŁA NR VII/36/2019
RADY GMINY EŁK
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na rok 2019
Na podstawie art. l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840)
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku oraz organizacji społecznych i dzierżawców lub
zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ełk na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Mirosław Radywoniuk
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Załącznik do uchwały Nr VII/36/2019
Rady Gminy Ełk
z dnia 28 lutego 2019 r.
PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA ROK 2019
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich
przebywających na terenie Gminy Ełk.
§ 2. Postanowienia ogólne
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Ełk ;
2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą 12-230 Biała Piska
Radysy 13, z którym gmina Ełk zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich utrzymanie.
3) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
4) Program, należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ełk w 2019 r.
§ 3. Wykonawca programu
Działania związane z realizacją programu prowadzi Urząd Gminy Ełk, przy pomocy:
1) Gabinetu Weterynaryjnego,
2) kół łowieckich, działających na terenie gminy Ełk,
3) podmiotu, prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt,
4) gospodarstwa rolnego,
5) organizacji społecznych.
§ 4. Cele i zadania Programu
1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
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;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez zawarcie umowy ze Schroniskiem, która
obejmuje również obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ełk, co zapewnia nie tylko
ochronę ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt.
2. Zwierzęta nowoprzybyłe do Schroniska poddawane są kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni.
3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku, bezpośrednio po ich przyjęciu.
4. Bezdomne zwierzęta trafiają do Schroniska, jeśli nie udało się odnaleźć ich właściciela.
5. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa regulamin Schroniska.
§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane
jest przy współpracy z podmiotami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2. Opieka ta obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie poza Schroniskiem, w okresie jesienno-zimowym we współdziałaniu
z podmiotami, prowadzącymi akcję dokarmiania wolno żyjących kotów,
2) finansowanie kastracji i sterylizacji wolnożyjących kotów;
3) współfinansowanie przez Gminę 50 % kosztów kastracji i sterylizacji kotów mających swoich właścicieli
w przypadku wykonania ww. zabiegów w gabinecie weterynaryjnym, wskazanym w § 13 .
§ 7. Wspieranie mieszkańców gminy w zapobieganiu bezdomności psów.
Gmina współfinansuje 50 % kosztów kastracji suk, mających swoich właścicieli w przypadku wykonania
ww. zabiegu w gabinecie weterynaryjnym, wskazanym w § 13.
§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Ełk, jako działanie o charakterze
stałym prowadzi Schronisko, posiadające zezwolenie w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt oraz działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.
3. Odłowione zwierzęta domowe przewozi się i oddaje pod opiekę Schroniska.
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 12.
5. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie
2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
6. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
§ 9. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela,
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia lub wiek, są poddawane sterylizacji lub kastracji przed oddaniem do adopcji.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–4–

Poz. 1731

§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Schronisko prowadzi
1) działania w zakresie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez stworzoną elektroniczną
lokalną bazę danych zwierząt domowych, dzięki której można szybko znaleźć zagubione zwierzę lub
zaadoptować porzucone,
2) działania na rzecz rozbudowy i ciągłej aktualizacji strony internetowej, na której umieszczane będą
informacje o zwierzętach do adopcji wraz ze zdjęciami oraz pełnym opisem wszystkich przebywających
w Schronisku i nadających się do adopcji zwierząt oraz prowadzenie akcji reklamującej stronę
w przeglądarkach internetowych oraz innych dostępnych miejscach,
3) promocję adopcji zwierząt ze Schroniska poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych i na
stronie internetowej.
§ 11. Usypianie ślepych miotów
1. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.
2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w Schronisku, w pomieszczeniach wyznaczonych na ten cel.
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.
§ 12. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Gospodarstwo rolne Cebeterewicz Mariusz, Przykopka 9A, przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy z gatunku bydło domowe -Bos taurus.
2. Gospodarstwo rolne Kazimierz Iwaszko, Chełchy 36, przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy z gatunku koniowatych (Equidae).
3. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy
Gminą a właścicielem gospodarstwa rolnego.
§ 13. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, które mają
miejsce na terenie Gminy Ełk i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane jest przez Gabinet
Weterynaryjny Przemysław Bartoszek ul. Kajki 34 , 19-300 Ełk , tel. kom. 695-222-484.
§ 14. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
1. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt będzie realizowane
poprzez:
1) Przygotowanie i rozpropagowanie apelu do zarządców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
o przystosowanie obiektów tak, aby koty wolno żyjące znalazły schronienie przed zimnem i mrozem;
2) Działania propagujące właściwe obchodzenie się ze zwierzętami, zmierzające do zmniejszenia liczby
bezdomnych zwierząt oraz zwiększenia liczby ich adopcji poprzez: współpracę z mediami, organizowanie
aukcji adopcyjnych zwierząt bezdomnych i akcji charytatywnych promujących poprawę warunków życia
bezdomnych zwierząt.
2. Powyższe działania będą prowadzone poprzez Gminę oraz podmioty z którymi Gmina zawrze stosowne
porozumienie lub umowę.
§ 15. Finansowanie programu
Środki finansowe na realizacje programu w łącznej kwocie 194 000,00 zł przeznacza się na realizację
poniższych działań:
1) l84 000,00 - zł na działania określone § 5, § 8,§ 9, § 10,§ 11, (umowa z schroniskiem do 26.10.2019 r.)
2) 4 000,00 - zł na działanie określone § 13;
3) 6 000,00- zł na działania określone w § 6 ust. 2, § 7.

