
Projekt 
 
z dnia  20 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY RZEKUŃ 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Rzekuń" 

Na podstawie rt. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz.122, 
1123) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, 
poz. 1815) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Rzekuń" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Małgorzata Żebrowska 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Rzekuń 

z dnia....................2020 r. 

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Rzekuń" 

Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych 

§ 1. Rada Gminy Rzekuń określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt domowych: 

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy; 

2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy; 

4. edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

Realizacja założonych celów 

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1. zbieranie z terenu gminy zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki 
właściciela w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń mieszkańców Gminy o zabłąkanych lub porzuconych 
przez człowieka zwierzętach przez: Firmę Usługowo-Handlowa CANIS 07-410 Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3 
Adres schroniska 07-440 Kruszewo 34. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób 
stały; 

2. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, Gmina będzie powierzać po każdorazowym odłowieniu 
zwierząt schronisku; 

3. umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt gospodarskich, które w wyniku 
wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela - w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo Pani Bierek Haliny zam. Rozwory 
24 gm. Rzekuń; 

4. gmina uruchomi gminny punkt informacyjny ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom, przyjmowania zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp. (informacja na stronie 
internetowej UG Rzekuń oraz w tablice ogłoszeń sołectw); 

5. opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych 
miotów; gmina zlecać będzie każdorazowo w przypadku wystąpienia takich potrzeb lekarzowi weterynarii 
prowadzącemu działalność gospodarczą: Przychodnia weterynaryjna Andrzej Rawa 07-410 Ostrołęka ul. 
Składowa 1 tel. 603 – 050 – 676. (Usypianie ślepych miotów przeprowadzane będzie w miejscu wykonywania 
usług przez lekarza weterynarii). 

6. gmina w porozumieniu z dyrektorami szkół z terenu Gminy oraz z Zakładem Obsługi Gminy zorganizuje 
punkty dokarmiania wolno żyjących kotów i zapewni im karmę w miejscach ich przebywania. 

§ 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego   traktowania 
zwierząt; 

2. obligatoryjne wykonywanie sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przekazanych do schroniska, 
przed przekazaniem ich nowym właścicielom; 

3. współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości 
poprzez ich sterylizację lub kastracje na koszt gminy; 

4. umożliwienie na koszt gminy bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" właścicielom suk, które                              
w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną na koszt właściciela poddane sterylizacji; 

Id: B5B8B469-4F1E-4DFB-A4B7-D3E847E18C8E. Projekt Strona 1



5. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" wolno żyjących kocic oraz zachęcenie 
opiekunów do ich sterylizacji. 

6. gmina zwraca poniesione przez właściciela koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych  zwierząt, 
pochodzących z terenu gminy, które zostaną adoptowane. 

§ 4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana     jest 
poprzez: 

1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych 
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 
i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez 
sterylizację i kastrację; 

2. współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach 
działalności w tego typu organizacjach. 

§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 

1. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej schroniska; 

2) współdziałanie w tym zakresie ze schroniskami dla zwierząt oraz organizacjami społecznymi, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

§ 6. Finansowanie programu: 

1. Rada Gminy zapewni w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadań zawartych               
w programie w wysokości: 

1) wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt – 26 000 zł; 

2) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 1 600 zł; 

3) sterylizacja lub kastracja bezdomnych psów przeznaczonych do adopcji – 5 000 zł; 

4) usypianie ślepych miotów - 600 zł; 

5) dokarmianie kotów wolno żyjących - 800 zł; 

6) opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –  6 000 zł 

2. Niniejszy Program został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce oraz Koła 
Łowieckie „BRZASK" i Nr 1 „Dzik” w Ostrołęce, które działają na terenie Gminy Rzekuń, oraz 
Stowarzyszenie Przylądek Psiej Nadziei ul. Kościuszki 58, 07-411 Rzekuń, której statutowym celem działania 
jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.
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