
 

 

UCHWAŁA NR RG.0007.29.2019 

RADY GMINY KOWALE OLECKIE 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kowale Oleckie na rok 2019” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
1
 (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) 

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Kowale Oleckie na rok 2019”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Truchan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 1875



Załącznik  

do uchwały Nr RG.0007.29.2019 

Rady Gminy Kowale Oleckie 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KOWALE OLECKIE NA 2019 ROK 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowale Oleckie na 2019 rok, 

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kowale Oleckie, 

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kowale Oleckie, 

4) Referacie - należy przez to rozumieć Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, 

5) Schronisku - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

Anna Krajewska-Kuncewicz, z siedzibą w Bystry 26, 11-500 Giżycko, 

6) Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone pod adresem Chełchy 2, 

19-420 Kowale Oleckie,  

7) Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące  

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 

8) Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, których statutowym celem jest 

ochrona zwierząt, 

9) Społecznych opiekunach kotów wolno żyjących (karmicielach) - należy przez to rozumieć osoby działające 

na rzecz kotów wolno żyjących na obszarze Gminy Kowale Oleckie. 

 

§ 2. Wykonawcy Programu 

 

Realizatorami Programu są:  

1) Urząd Gminy Kowale Oleckie - Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

2) Schronisko, 

3) Gabinety weterynaryjne z terenu Powiatu Oleckiego, 

4) Gospodarstwo rolne, 

6) Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących, 

7) Organizacje pozarządowe. 

 

§ 3. Cel i zadania Programu 

 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu: 

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 dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 
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7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, 

10) edukacja mieszkańców. 

 

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

 

1. Opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy realizuje 

Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla bezdomnych zwierząt, Anna Krajewska-Kuncewicz, z siedzibą w 

Bystry 26, 11-500 Giżycko, na podstawie zawartej umowy. 

2. Schronisko sprawuje opiekę lekarską nad odłowionymi rannymi zwierzętami.  

 

§ 5. Opieka nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie 

 

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym udzielanie opieki lekarskiej oraz ich dokarmianie 

realizuje Referat poprzez: 

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,  

2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących (tzw. karmicielom) 

zarejestrowanym w Referacie, 

3) podejmowanie interwencji w sprawie sterylizacji lub kastracji kotów wolnożyjących (do wyczerpania 

posiadanych środków finansowych) na podstawie zawartego porozumienia z zakładem leczniczym dla 

zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolnożyjących - Lecznica 

Weterynaryjna VET-OL, ul. 11 Listopada 24c, 19-400 Olecko. 

2. Koty wolno żyjące karmione są w miejscach ich bytowania. Szczegółowe zasady dokarmiania kotów 

wolno żyjących zostaną określone w odrębnym regulaminie. 

 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, Anna Krajewska-Kuncewicz, z siedzibą w Bystry 26,  11-500 Giżycko, na podstawie 

zawartej umowy. 

2. Odławianie prowadzone jest w sposób stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń  z terenu Gminy 

Kowale Oleckie. 

 

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, realizuje Schronisko poprzez 

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. 

 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

Poszukiwanie nowych 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) Referat poprzez utworzenie na stronie internetowej Gminy bazy danych zawierającej informacje dotyczące 

bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku oraz poprzez współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. 
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§ 9. Usypianie ślepych miotów 

 

Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizuje: 

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt 

bezdomnych, 

2) Gmina poprzez pokrycie całkowitych kosztów usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących, na 

podstawie zawartego porozumienia z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów 

usypania ślepych miotów - Lecznica Weterynaryjna VET-OL, ul. 11 Listopada 24c, 19-400 Olecko. 

 

§ 10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 

Zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego położonego pod adresem Chełchy 2, 

19-420 Kowale Oleckie, na mocy podpisanej z Gminą umowy.  

 

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

zwierząt 

 

Całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewni Lecznica 

Weterynaryjna VET-OL, ul. 11 Listopada 24c, 19-400 Olecko, na mocy zawartego z Gminą porozumienia. 

 

§ 12. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt 

 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w szczególności realizuje Schronisko poprzez: 

1) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska, 

2) bieżące wprowadzanie danych o oznakowanych zwierzętach do bazy danych. 

 

§ 13. Edukacja mieszkańców 

 

Edukację mieszkańców realizuje Referat poprzez: 

1) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych dotyczących elektronicznego znakowania psów i kotów 

oraz sterylizacji i kastracji, 

2) promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska, m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń 

na stronie internetowej Gminy o możliwościach adopcji zwierząt, 

3) współdziałanie z nauczycielami szkół i przedszkoli mające na celu propagowanie zagadnień związanych 

z humanitarnym traktowaniem zwierząt. 

 

§ 14. Finansowanie programu 

 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina. 

2. Na 2019 rok w budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe na realizację działań wynikających  

z programu w kwocie 85 000 zł, w tym na:   

1) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, sterylizację/kastrację oraz 

podejmowanie wszelkich interwencji w sprawach kotów wolno żyjących - 1500 zł, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie w schronisku-79 600 zł, 

3) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim - 1700 zł, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 

1 000 zł, 

5)  usypianie ślepych miotów - 500 zł, 

6)  edukacja mieszkańców - 700 zł 
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