UCHWAŁA NR XXII/163/2021
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2021”.
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn zm. ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2020 poz. 638 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2021”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki

Załącznik
do Uchwały nr XXII/163/2021
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 24 marca 2021 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Zaręby Kościelne

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1
Ilekroć w programie jest mowa o:

1) schronisku dla zwierząt - rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami

2)
3)
4)
5)

domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 poz. 1421 z późn. zm.), z którym
Wójt Gminy Zaręby Kościelne zawarł umowę.
programie - rozumie się przez to program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy
Zaręby Kościelne;
zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to 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.
ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020
poz. 638 z późn. zm.);
właścicielu – rozumie się przez to osobę będącą mieszkańcem gminy Zaręby Kościelne posiadającą
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym programie
Rozdział 2.

Cele programu i ogólne założenia

§2
Celami Programu są:
1) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy,
2) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim
oraz wolno żyjącym kotom z terenu gminy Zaręby Kościelne,
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt, jak
również sposobów zapobiegania ich bezdomności oraz promowanie prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

§3
1 Realizacja programu obejmuje w szczególności:

1) odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Zaręby Kościelne

2) zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom:
3) a) zwierzętom domowym poprzez umieszczanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, w domu

tymczasowym lub nowego właściciela

4) b) zwierzętom gospodarskim – poprzez umieszczanie ich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym
lub u nowego właściciela

5) zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom z terenu gminy Zaręby Kościelne w tym ich dokarmianie,
6) prowadzenie sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących, z uwzględnieniem wieku zwierzęcia i
jego stanu zdrowia - do wysokości przewidzianego programem limitu
7) prowadzenie sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich, z uwzględnieniem wieku zwierzęcia
i jego stanu zdrowia przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt - do wysokości
przewidzianego programem limitu
8) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku, przeprowadzoną przez lekarza
weterynarii związanego umową ze schroniskiem, z uwzględnieniem wieku zwierzęcia i jego stanu
zdrowia
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych z ich
udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia
niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna
10) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
11) prowadzenie aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych
gminy Zaręby Kościelne;
2 Koszt realizacji zadań, wskazanych w ust 1, ponosi Gmina Zaręby Kościelne.

Rozdział 3

Sposoby realizacji celów Programu

§4
1 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy będzie realizowana:

1) poprzez egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt,
określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) we współpracy z właściwym kompetencyjnie powiatowym lekarzem weterynarii, poprzez obowiązek
zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa
3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
2 Zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zaręby

Kościelne realizowane będzie poprzez:
1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami, humanitarnego ich
traktowania, propagowania i egzekwowania przepisów prawnych dotyczących chowu i obrotu
zwierzętami,
2) stałą współpracę z wolontariuszami, członkami organizacji opieki nad zwierzętami,
3) odławianie, zapewnienie opieki i schronienia bezdomnym zwierzętom
a) dla zwierząt domowych - na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Zaręby Kościelne
a Schroniskiem dla Zwierząt „Nadzieja”, zlokalizowanym pod adresem Napierki 53, Powiat Nidzica,
województwo Warmińsko Mazurskie, którego właścicielem jest firma Usługi budowlane „Bud-Mark”
Schronisko dla Zwierząt, 06-500 Mława; ul Księcia Maciusia I 14; NIP: 569-131-91-19; Regon:
510525699 reprezentowanym przez Marka Kujawskiego, zwanej w dalszej części „Wykonawcą”,
zarejestrowanym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz spełniającego przepisy
weterynaryjne na wyłapywanie, transport i przyjęcie do schroniska zwierząt bezdomnych.
b) dla zwierząt gospodarskich – na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Zaręby
Kościelne a Panem Antonim Nienałtowskim zam. Skłody Stachy, prowadzącym gospodarstwo rolne.
Na podstawie zawartego porozumienia Wójt Gminy każdorazowo zawrze stosowną umowę
z właścicielem gospodarstwa, gdzie zwierzęta będą czasowo przebywać,
4) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę organizacji opieki nad zwierzętami – zwierząt,
które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, przebywanie w szpitalu itp.) utraciły
właściciela,

5) poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami
nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających na terenie gminy,
6) udzielanie pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom w przypadku zdarzeń komunikacyjnych z
ich udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia
niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna -przez lekarza weterynarii Grzegorza Równego,
prowadzącego Przychodnię weterynaryjną w 07-324 Szulborzu Wielkim; ul. Romantyczna 18
7) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod wskazanym przez Urząd Gminy numerze
telefonu 86 270 60 04 w 22, drogą mailową na adres: ugzar@post.pl, zgłoszeń pisemnych za
pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne lub osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy;
8) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie wraz z pokryciem kosztów poniesionych
w tym zakresie.
3 Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) stałą współpracę z wolontariuszami, członkami organizacji opieki nad zwierzętami, w tym
opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości,
2) umożliwienie bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich
3) usypiania ,,ślepych miotów'' właścicielom suk, które po porodzie zostaną poddane sterylizacji,
4) umożliwienie bezpłatnego usypiania ,,ślepych miotów'' właścicielom kocic, które po porodzie zostaną
poddane sterylizacji,
5) określa się następujące zasady 100% refundacji zabiegów weterynaryjnych w tym sterylizacji
i kastracji zwierząt właścicielskich przez Gminę Zaręby Kościelne, o których mowa w pkt. „2-4”:
a) refundacja przysługuje wyłącznie stałym mieszkańcom gminy Zaręby Kościelne, do zwierząt
stanowiących ich własność, na podstawie umowy pomiędzy Gminą Zareby Kościelne a Panem
Grzegorzem Równym, lekarzem weterynarii, prowadzącym Przychodnię weterynaryjną
w 07-324 Szulborzu Wielkim; ul. Romantyczna 18 na warunkach określonych w umowie;
b) dokonywanie zabiegów usypiania „ślepych miotów” - Gmina opłaci koszt zabiegu bezpośrednio
lekarzowi weterynarii, z którym została zawarta umowa, na podstawie wystawionego rachunku,
natomiast właściciel zwierzęcia opłaci lekarzowi weterynarii z własnych środków koszt zabiegu
sterylizacji, jeśli limit zabiegów sterylizacji wynikający z przyjętego przez Gminę Zaręby Kościelne
programu wyczerpie się
c) w przypadku zabiegów usypiania „ślepych miotów” oraz zabiegów sterylizacji lub kastracji
refundacja przysługuje tylko właścicielom, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa
przeciwko wściekliźnie i przedstawią stosowne zaświadczenie
4 Edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt, jak również
sposobów zapobiegania ich bezdomności oraz promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt odbywać się będzie poprzez:
1) zachęcenie nauczycieli (przedszkola, szkoły) do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony
środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad
zwierzętami, promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt,
2) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form edukacyjnych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt,
zapobiegania bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia,
3) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań określonych niniejszym
programem oraz nr telefonów alarmowych pod które należy dzwonić w przypadku zauważenia faktu
porzucania zwierzęcia (np. wyrzucenia z samochodu),
4) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 4

Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt, w tym psów i kotów

§5
1 Na terenie Gminy Zaręby Kościelne wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

1) interwencyjne po uprzednio przyjętym zgłoszeniu o błąkającym się bezdomnym zwierzęciu
2) okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu
2 Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie

istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały,
a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3 Odłowienia oraz zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi zajmuje się

Schronisko, o którym mowa w Rozdziale 3 ust 2 pkt. 3 ppkt. a), którego adres widnieje na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy
w Zarębach Kościelnych.

4 Odławianie bezdomnych zwierząt domowych będzie prowadzone wyłącznie, gdy zapewnione im będzie

schronienie - miejsce w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt lub w domu zastępczym, chyba, że zwierzę
to stwarza zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt

5 Informacje o okresowym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości

poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu
Gminy w Zarębach Kościelnych oraz za pośrednictwem sołtysów.
6 Koszty wyłapywania bezdomnych psów i kotów pokrywane będą z budżetu Gminy.
7 Wyłapywane bezdomne zwierzęta gospodarskie będą przekazywane do gospodarstwa rolnego

określonego
w Rozdziale 3 ust 2 pkt 3 ppkt b) niniejszego programu
Rozdział 5

Źródła finansowania realizacji programu

§6
1 Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z niniejszego programu określiła Rada

Gminy w budżecie gminy – rozdział 90095 – Pozostała działalność i § 4300 – Zakup usług pozostałych.
2 Środki finansowe wydatkowane będą poprzez:

1) zlecanie wykonania zadań publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057. z późn. zm.).

2) zawieranie umów na świadczenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, z późn. zm.)

3 W 2021 r na realizację zadań Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zaręby Kościelne w budżecie zaplanowano środki finansowe w kwocie 12 000,00 zł,
w tym:
a) na odławianie zwierząt oraz utrzymanie ich w schronisku na zasadach określonych na podstawie
zawartej ze schroniskiem umowy - 6 000,00 zł,
b) na pomoc weterynaryjną w wypadkach drogowych z udziałem zwierząt – 1 500,00 zł,
c) na sterylizację lub kastracje zwierząt właścicielskich – 4 000,00 zł
d) na pozostałe działania – 500,00 zł

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§7
1 Koordynatorem działań dotyczących ograniczenia i przeciwdziałania bezdomności zwierząt zajmuje się

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych.
2 Rada Gminy przyjmuje, że realizację działań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt

prowadzą:
1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt,
2) szkoła i przedszkole z terenu gminy Zaręby Kościelne poprzez edukację dzieci i młodzieży
w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.
3 Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Gmina Zaręby Kościelne
udzieli pomocy organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt.
4 Pomoc może być udzielona w różnych formach, a w szczególności w postaci:
1) bezpłatnego udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie
walka
z nadpopulacją zwierząt niechcianych, zapobieganie bezdomności zwierząt domowych i itp.
2) współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
3) promocji podejmowanych działań, z zwłaszcza w środkach masowego przekazu,
4) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i ponadlokalnej.

