
 

 

UCHWAŁA NR IV/32/2019 

RADY GMINY ŚWIĘTAJNO 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Świętajno w roku 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy Świętajno uchwala: 

§ 1. Przyjąć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Świętajno w roku 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Arkadiusz Deptuła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 1736



Załącznik do uchwały Nr IV/32/2019 

Rady Gminy Świętajno 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Świętajno w 2019 roku 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt i zwierząt zagrożonych bezdomnością, 

w tym szczególności psów i kotów, przebywających w granicach administracyjnych Gminy Świętajno. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Świętajno, 

2) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

3) urząd, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Świętajno, 

4) schronisko, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

5) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy o ochronie 

zwierząt, 

6) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy o ochronie 

zwierząt. 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świętajno.  

2. Cele obejmują realizację 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 schroniskach 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, 

9) edukacja mieszkańców Gminy Świętajno w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań 

w stosunku do zwierząt, w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt 

oraz w zakresie zwiększania świadomości potrzeby ograniczania przyczyn bezdomności zwierząt poprzez 

ich kastrację i sterylizację. 

Rozdział 3. 

SPOSOBY REALIZACJI OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt w Radysach s.c., Radysy 12, 12-230 Biała Piska, 

2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – Wójt Gminy Świętajno, 
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3) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie 

stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt  oraz nie będzie zadawał im cierpienia - Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy, Radysy 12, 12-230 Biała Piska, 

4) kastrację zwierząt lub sterylizację  - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy, Radysy 12, 12-

230 Biała Piska, 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

Dworakowscy, Radysy 12, 12-230 Biała Piska, 

6) usypianie ślepych miotów (lek. wet. Anna Strzelbicka – Pietrowicz, ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno), 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – Gospodarstwo 

Rolne Jacek Kazimierz Gnatkowski, Cis 2, 12-140 Świętajno, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 

lek. wet. Anna Strzelbicka – Pietrowicz, ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno, 

9) edukacja mieszkańców Gminy Świętajno – Wójt Gminy Świętajno poprzez prowadzenie akcji 

informacyjnych z użyciem plakatów, ulotek oraz zamieszczaniu na stronie internetowej Gminy Świętajno 

grafik i treści dotyczących właściwych sposobów opieki nad zwierzętami i ograniczenia ich bezdomności. 

2. Zadania opisane w ust. 1 w pkt. 1, 3, 4, 5, 6 i 7 będą realizowane poprzez zawarte przez gminę umowy 

(umów) cywilnoprawne ze wskazanymi podmiotami. 

Rozdział 4. 

KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU 

§ 5.  Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Uchwały przewidziane są zgodnie 

z tabelą stanowiącą załącznik do Uchwały. 

§ 6.  Środki wydatkowane będą w oparciu o zawarte umowy, dokonywanie bezpośrednich zakupów karmy, 

zlecenia realizacji materiałów edukacyjnych, wystawiane faktury/rachunki.  

 

Załącznik nr 1 do Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na 

terenie Gminy Świętajno w 2019 roku 

Zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Świętajno w roku 2019, z uwzględnieniem środków finansowych. 

Lp.  
Środki finansowe 

brutto (zł) 
Zadania 

1. 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

w Radysach s.c., Radysy  

12, 12-230 Biała Piska, 

8 000,00 

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku dla zwierząt; odławianie 

bezdomnych zwierząt; obligatoryjna 

sterylizacja albo kastracja zwierząt 

w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie 

ślepych miotów 

2. Wójt Gminy Świętajno 5 500,00 

 

opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

dokarmianie 

3. 
lek. wet. Anna Strzelbicka – Pietrowicz,  

ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno, 
5 000,00 

 

usypianie ślepych miotów; zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt 

4. 
Gospodarstwo Rolne Jacek Kazimierz 

Gnatkowski, Cis 2, 12-140 Świętajno 
1 000,00 

 

zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

5. 
 

Wójt Gminy Świętajno 
500,00 ulotki, plakaty, materiały edukacyjne 
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Ogółem Gmina Świętajno zabezpiecza środki na 2019 r. na cele związane z Programem opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świętajno w wysokości 20 000 zł 

brutto. 
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