Uchwała Nr LVII/31/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr LV/9/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w
sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami1) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późń. zm.2) Rada Gminy uchwala się co następuje:
Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się uchwałę Rady Gminy Kosakowo Nr LV/9?2014 z dnia 27 lutego 2014r w sprawie
przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014r.” poprzez zmianę załącznika nr 1 do Uchwały.
Przyjmuję się tekst jednolity ‘’Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014roku, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U.z 2003r. Nr
106 poz.1002 z późn. zm) zmieniony został art.11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w
drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art.11 ust.1 ww.ustawy.
Od 1 stycznia 2012r. art.11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada
Gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. Zgodnie
z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie
przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie
wskazuje, że istniejąca w Polsce nadprodukcja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji
społeczeństwa, porzucanie zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich
rozmnażania. Według raportu NIK w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia
2011r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję
wzrostową. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014., który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań
jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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.
W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość
środków finansowych planowanych na ich realizację. Zostały one przedstawione w formie
tabelarycznej, w odniesieniu do poszczególnych jednostek realizujących Program (załącznik do
programu)
Program został zgodnie z art.11a pkt 7 ust. 1 i 3 w/w ustawy pozytywnie zaopiniowany przez
Powiatowego Inspektora Weterynarii w Pucku oraz Wojskowe Koło Łowieckie (opinie w
załączeniu).
Pismem z dnia 31 marca 2014r Nr NK-V.4131.50.2014.MA Wojewoda Pomorski zawiadomił
Radę Gminy Kosakowo o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały

Nr LV/9/2014 rady Gminy Kosakowo z dnia 27 lutego 2014r w sprawie przyjęcia ,,Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gm. Kosakowo w 2014r’’
Wojewoda wskazał, że: ‘’ Po analizie postanowień przedmiotowej uchwały organ nadzoru
stwierdził, że Rada Gminy Kosakowo nie zawarła w treści uchwały konkretnego schroniska, do
którego przekazywane będą bezdomne zwierzęta, jak
również nie wskazała adresu
gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich (art.11a
ust.2 pkt 1 i 7 ustawy). Tym samym organ stanowiący nie zrealizował w pełni delegacji
ustawowej przyznanej mu na podstawie przepisu art.11a ust. 2 ustawy.
Ponadto, Rada Gminy , zawierając w § 11 ust.1 lit. b, d i e załącznika do uchwały regulacje
dotyczące przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli
oraz dofinansowania tych zabiegów , przekroczyła upoważnienie zawarte w przepisie art.11a
ustawy. Ustawodawca w sposób jednoznaczny nałożył bowiem na gminę obowiązek podjęcia
uchwały w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. A zatem wszelkie zapisy dotyczące zwierząt pozostających pod opieką
właścicieli wykraczają poza kompetencje przyznane radzie we wskazanym wyżej zakresie.”
W kwestionowanym zakresie ‘’Program” wymaga zmian, które uwzględniono w załączniku
do projektu niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwał Nr LVII/31/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia24 kwietnia 2014 roku.

‘Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gm. Kosakowo w 2014 roku’
WPROWADZENIE
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Kosakowo uchwały w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm.
Kosakowo” zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w przypadku
podejrzenia o okrutne traktowanie lub okrutne metody chowu lub hodowli, a także zwierząt
rannych w wyniku zdarzeń drogowych, wymagających całodobowej opieki weterynaryjnej.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gm. Kosakowo” ma zastosowanie w granicach administracyjnych gminy Kosakowo, w
roku 2014.
Według raportu z dnia 7 czerwca 2013r.Najwyzszej Izby Kontroli w sprawie wykonywania zadań
gmin dotyczących ochrony zwierząt, liczba porzuconych i zabłąkanych zwierząt rośnie znacznie
szybciej niż liczba miejsc w schronisku oraz liczba zwierząt adoptowanych.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie zwierząt;
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli;
3) ucieczki zwierząt;
4) łatwość pozyskiwania zwierząt;
5) panujące mody na dane rasy zwierząt;
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda
unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Dlatego Program zakłada kontynuację działań

rozpoczętych w 2012r polegających na 50% dofinansowaniu kosztów sterylizacji i kastracji psów
i kotów w ilości 2 szt. zwierząt rocznie na wniosek ich opiekunów na warunkach określonych w
umowie z zakładem leczniczym dla zwierząt, dla mieszkańców gm. Kosakowo.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kosakowo, jednostkę organizacyjną, przy
pomocy, której Wójt Gminy Kosakowo wykonuje zadania;
2. Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GKOŚ) - należy przez
to rozumieć Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Kosakowo, komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Kosakowo;
3. Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce
Młyn30, 84-242 Luzino,ijako miejsce umieszczania zwierząt bezdomnych z terenu gminy
Kosakowo;
4. Gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo położone w Kosakowie
przy ul. Nad Stawem 6, 81-198 Kosakowo zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich;
5. Straży Gminnej - należy przez to rozumieć Straż Gminną Kosakowo, która jest jednostką
organizacyjną gm. Kosakowo;
6. Przytulisku - należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt do momentu ich
przewiezienia do schroniska. Przytulisko nie ma statusu schroniska, ale zapewnione w nim są
właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;
7. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. i
jej nowelizacje.
8. Społecznym opiekunie zwierząt – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę
nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie gminy Kosakowo, nie będąc ich właścicielem
(dotyczy głównie kotów wolnożyjących);
9. Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć 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;
10. Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta towarzyszące człowiekowi;
11. Kotach wolnożyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie półdzikim lub dzikim);
12. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014 roku.
§2

1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Kosakowo, za pośrednictwem Referatu ds.
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2. Realizatorami Programu są:
- na poziomie gm. Kosakowo – Wójt Gminy Kosakowo, za pośrednictwem Referatu ds.
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kosakowo;
- Straż Gminna Kosakowo;
- organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
współpracujące z Urzędem Gminy Kosakowo i innymi jednostkami organizacyjnymi (np.
Inspekcją Weterynaryjną).
Rozdział 2
CELE PROGRAMU I JEGO ZADANIA
§3
Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie gm. Kosakowo.
§4
Zadania Programu to:
1. odławianie bezdomnych zwierząt;
2.zapewnienie odłowionym, bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kosakowo opieki i
miejsca w Schronisku lub w przypadku zwierząt gospodarskich, we wskazanym do tego przez
gminę gospodarstwie.
3. poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt
bezdomnych
4 . zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację
zwierząt przekazanych do schroniska oraz znakowanie.
5. zmniejszenie populacji kotów wolno żyjących przez sfinansowanie ich sterylizacji;
6. zapewnienie w uzasadnionych przypadkach finansowania usypiania ślepych miotów
(dotyczy psów i kotów);
7. elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów w
schronisku;
8. zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
9. edukacja mieszkańców gm. Kosakowo w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i
zachowań w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§5

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gm. Kosakowo realizują:
- Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Straż Gminna,
- podmiot odławiający, z którym Urząd Gminy podpisał stosowną umowę. Zwierzęta są
odławiane na zgłoszenie Gminy Kosakowo skierowane do odpowiedniego podmiotu
odławiającego i pozostają pod opieką tego podmiotu, a następnie po przeprowadzeniu
czynności zmierzających do ustalenia ich właściciela, są przewożone do Schroniska.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym
mowa w § 6 ust. 1 Programu;
- organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie
odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają
pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska.
§6
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gm. Kosakowo realizują:
- Schronisko o jakim mowa w § 1 ust.3 poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych
dostarczanych do Schroniska przez podmiot, z którym Gmina Kosakowo podpisała stosowną
umowę
- Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Kosakowo poprzez umieszczanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym o jakim
mowa w § 1 ust.4 .
- organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Po przyjęciu zwierzęcia do Schroniska otrzyma ono niezbędną opiekę - w tym weterynaryjną-,
zostanie elektronicznie oznakowane oraz poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji.
3. Zwierzęta, które nie znajdą nowego właściciela, mają zapewniony byt i opiekę w Schronisku.
4. W przypadku konieczności zapewnienia opieki zwierzęciu gospodarskiemu, zwierzę lub
zwierzęta zostaną przekazane do wskazanego przez Wójta Gminy gospodarstwa rolnego,
zgodnie z zawarta umową o tymczasową opiekę nad zwierzęciem, do czasu rozstrzygnięcia
prawnego dalszych losów zwierzęcia.
§7
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
- Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i
oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania;
- Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzez udostępnienie
organizacjom pozarządowym miejsca na stronie internetowej w zakładce adopcyjnej.
- organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§8
1. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi organizuje Gmina w porozumieniu ze społecznymi
opiekunami zwierząt i organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 4
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§9
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, w
szczególności psów i kotów, realizują:
- Schronisko,
- Urząd Gminy,
- organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
§10
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.
§11
1. Gmina Kosakowo ponosi koszty sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących do kwoty
2 000zł w roku budżetowym 2014
2. Organizacje pozarządowe realizują zadania publiczne obejmujące zabiegi sterylizacji i
kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu gm. Kosakowo w ramach
środków budżetowych określonych w ust. 1

§12
Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z
dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:
1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych
miotów;
2. Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy poprzez
wdrożenie akcji finansowania usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i
kotów, w celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, których właściciele zamieszkują na
terenie gm. Kosakowo, na poniższych zasadach:
3. Właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa wyznaczonemu
zakładowe leczniczemu oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji oraz
elektronicznemu oznakowaniu (czipowaniu) jeśli takiego nie posiada, a także wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu;
4. Gmina Kosakowo dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu
leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie
dokumentów zawierających: fakturę/rachunek oraz wykaz dokonanych zabiegów.
Rozdział 5
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE ZWIERZĄT

1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów Urząd
Gminy Kosakowo zamierza realizować poprzez:
a) obligatoryjne czipowanie bezdomnych psów i kotów przez schronisko,
b) czipowanie psów i kotów z terenu gminy Kosakowo, których ślepe mioty będą
poddawane uśpieniu (na koszt właściciela),
c) nadzór nad wprowadzaniem danych do bazy prowadzonej przez Straż Gminną,
d) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów i
kotów.

Rozdział 6
ZASADY ZAPEWNIENIA CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ
DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizują:
1. Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;
2. Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, poprzez zawieranie
umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej
zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gm. Kosakowo, w związku z
interwencjami podejmowanymi przez Straż Gminną.
3. Poza godzinami pracy Urzędu oraz Straży Gminnej interwencje będą przyjmowane przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego
44 tel. (58) 625 47 47 (czynny całą dobę)

Rozdział 7
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
Urząd Gminy Kosakowo w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz
czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 8
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżetach:
Gminy Kosakowo, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz Straży Gminnej Kosakowo, według
tabeli stanowiącej załącznik do Programu.
§ 14

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie: - zadań publicznych wraz z udzielaniem
dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.3)) - świadczenia usług i dostaw,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm.4)).

Załącznik do
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo
Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014 roku, z
uwzględnieniem środków finansowych

Lp.

1.

jednostka realizująca

Urząd Gminy Kosakowo - Referat
ds. Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

środki finansowe
(zł)

65 000,00

Zadania
zapewnienie bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy
Kosakowo miejsca w
Schronisku (poprzez podmiot
uprawniony, na podstawie
umowy podmiotu z Gminą)
odławianie bezdomnych
zwierząt z terenu gm.
Kosakowo (poprzez podmiot
uprawniony, na podstawie
umowy podmiotu z Gminą)
prowadzenie akcji
sterylizacji/kastracji kotów
wolnożyjących,
zapewnianie opieki
weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, jako uzupełnienie
działań dzielnic w tym zakresie
finansowanie usług usypiania
ślepych miotów zwierząt,
których właściciele zamieszkują
na terenie gm. Kosakowo
zapewnianie opieki zwierzętom
gospodarskim
zlecanie realizacji zadań
publicznych
z zakresu ochrony zwierząt
organizacjom pozarządowych –
dotacje

2.

3.

Schronisko dla Zwierząt

12 000,00
(w ramach kwoty
65 000,00zł)

Straż Gminna Kosakowo

budżet własny

działania informacyjnoedukacyjne
zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom
domowym z terenu gminy
Kosakowo, zgodnie z ustawą o
ochronie zwierząt i ustawą o
schroniskach (na podstawie
umowy z Gminą)
elektroniczne znakowanie
(czipowanie) zwierząt
sterylizacje/kastracje zwierząt
przyjętych do Schroniska z
terenu Gminy
zapewnianie całodobowej
opieki weterynaryjnej w
Schronisku
usypianie ślepych miotów
zwierząt przebywających w
Schronisku
działania informacyjnoedukacyjne
nadzór nad wprowadzaniem
danych do bazy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ……….
Rady Gminy Kosakowo
z dnia ………..

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014 roku
WPROWADZENIE

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Kosakowo uchwały w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm.
Kosakowo” zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w
tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju. Do Schroniska dla Psów „BAJER” w
Małoszycach 84 -302 Lębork, przybywa codziennie coraz więcej zwierząt. Ponadto organizacje
pozarządowe, działające w bliskim sąsiedztwie gm. Kosakowo, sprawują opiekę głównie nad
tymi zwierzętami.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1. niekontrolowane rozmnażanie,
2. porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3. ucieczki zwierząt,
4. łatwość pozyskiwania zwierząt,
5. panujące mody na dane rasy zwierząt,

6. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania prawa zwierząt z dnia 23
sierpnia 2011r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma
tendencję wzrostową.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania
bezdomności zwierząt, dlatego też:
1. Urząd Gminy Kosakowo zamierza wdrożyć akcję czipowania psów. Dane o zaczipowanych
zwierzętach będą wprowadzane do bazy prowadzonej przez Straż Gminną, co pozwoli na
szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metod
unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli
zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych
oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem
ekosystemu miejskiego i wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni
(myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać
ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Urząd Gminy
Kosakowo zamierza dofinansowywać zabiegi sterylizacji i kastracji. Ponadto, wspiera osoby
społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli). Realizacja wszystkich zadań,
określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt
trafiających pod opiekę do Schroniska dla Psów „BAJER” w Małoszycach m. Lębork i
organizacji pozarządowych, działających w pobliżu gm. Kosakowo.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Gminie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kosakowo, jednostkę organizacyjną, przy
pomocy, której Wójt Gminy Kosakowo wykonuje zadania;
Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GKOŚ), należy
przez to rozumieć Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Kosakowo, komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Kosakowo;
Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Psów „BAJER” w Małoszycach m.
Lębork
Straży Gminnej, należy przez to rozumieć Straż Gminną Kosakowo, która jest jednostką
organizacyjną gm. Kosakowo
przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące
schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu
ustawy o ochronie zwierząt;
zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć 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;

zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza;
20. kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
21. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014 roku.
19.

a)
b)
c)
d)

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Kosakowo, za pośrednictwem Referatu
ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2. Realizatorami Programu są:
na poziomie gm. Kosakowo – Wójt Gminy Kosakowo, za pośrednictwem Referatu ds.
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kosakowo;
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;
Straż Gminna Kosakowo;
organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z
Urzędem Gminy Kosakowo i innymi jednostkami organizacyjnymi
Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów;
ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów;
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gm. Kosakowo;
wspieranie osób opiekujących się kotami wolno żyjącymi;
odławianie bezdomnych zwierząt;
zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
edukacja mieszkańców gm. Kosakowo w zakresie opieki nad zwierzętami
Rozdział 3
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT
§ 4. 1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów
Urząd Gminy Kosakowo zamierza realizować poprzez:
e) wprowadzenie akcji czipowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie
gm. Kosakowo oraz bezdomnych psów i kotów z terenu gm. Kosakowo, będących pod
opieką organizacji pozarządowych,
f) nadzór nad wprowadzaniem danych do bazy prowadzonej przez Straż Gminną,
g) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów i
kotów.
2. Właściciel zwierzęcia przy dokonywaniu szczepień przeciwko wściekliźnie, może dokonać

usługi czipowania w zakładzie leczniczym dla zwierząt na swój koszt.

Rozdział 4
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5.1 Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:
1. 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;
2. organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu gm. Kosakowo;
3. Urząd Gminy Kosakowo poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach:
a) zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gm. Kosakowo,
dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości
maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie. Ograniczenie nie obejmuje zwierząt, o których
mowa w § 10 pkt 2 Programu,
b) zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów
sterylizacji i kastracji,
c) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota,
zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w lit. b, wypełnia
oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a także
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z
realizacji Programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje
osobom, które oznakowały elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko
wściekliźnie,
d) właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej w
umowie, o której mowa w § 5 pkt 3 lit. b Programu,
e) Urząd Gminy Kosakowo dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto
zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na
podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład
leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wskazane w § 5 pkt 3 lit. c Programu.
Rozdział 5
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 6.1 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gm. Kosakowo realizują:
Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez
podmiot, z którym Urząd Gminy podpisał stosowną umowę
b) Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzez wskazanie
gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
c) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi.
a)

§ 7.1 Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić
im należyte warunki bytowania;
b) Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzez promocję
adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej
c) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
a)

§ 8.1 Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gm. Kosakowo realizują:
Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Straż Gminna
poprzez zgłoszenie bezdomnych zwierząt domowych do podmiotu, z którym Urząd Gminy
podpisał stosowną umowę. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką uprawnionego
podmiotu a następnie są przewożone do Schroniska, na podstawie umowy ze Schroniskiem.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa
w § 6 ust. 2 Programu;
b) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie
odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają
pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z
Dyrekcją Schroniska.
a)

§ 9.1 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizują:
a)Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;
b)Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, poprzez zawieranie
umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej
zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gm. Kosakowo, w związku z
interwencjami podejmowanymi przez Straż Gminną.
c)Poza godzinami pracy Urzędu oraz straży Gminnej interwencje będą przyjmowane przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie przy ul.
Chrzanowskiego tel. 58 625 47 47 ( czynny całą dobę)
§ 10.1 Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:
3. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych
miotów;
4. Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzez wdrożenie
akcji finansowania usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów,
których właściciele zamieszkują na terenie gm. Kosakowo, na poniższych zasadach:
a) zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów
usypiania ślepych miotów,
b) właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że
podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji oraz elektronicznemu oznakowaniu (czipowaniu)
jeśli takiego nie posiada, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu;
c) Urząd Gminy Kosakowo dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto
zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na

podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład
leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wskazane w § 10 pkt 2 lit. b Programu.
Rozdział 6
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 11.1 Urząd Gminy Kosakowo w ramach Programu prowadzi we współpracy z
organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i
właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji
i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 7
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12.1 Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w
budżetach: Urzędu Gminy Kosakowo, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz Straży
Gminnej Kosakowo, według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.
§ 13.1 Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie: - zadań publicznych wraz z
udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.3)) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.4)).

UZASADNIENIE
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z
2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do
określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada
gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. Zgodnie z
uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez
gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że
istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa,
porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania. Według
raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 r.,
zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową. W
związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014 roku, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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.
W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość
środków finansowych planowanych na ich realizację. Zostały one przedstawione w formie
tabelarycznej, w odniesieniu do poszczególnych jednostek realizujących Program (załącznik do
Programu)

Program został zgodnie z art. 11a pkt 7 ust. 1 i 3 w/w ustawy pozytywnie zaopiniowany przez
Powiatowego Inspektora Weterynarii w Pucku oraz Wojskowe Koło Łowieckie (opinie w
załączeniu).

Załącznik do

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo
Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014 roku, z
uwzględnieniem środków finansowych

Lp.

1.

jednostka realizująca

Urząd Gminy Kosakowo - Referat
ds. Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

środki
finansowe (zł)

65 000,00

Zadania
prowadzenie
akcji
sterylizacji/kastracji zwierząt,
których
właściciele
zamieszkują na terenie gminy
Kosakowo
zapewnianie opieki zwierzętom
gospodarskim
zapewnianie
opieki
weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, jako uzupełnienie
działań dzielnic w tym zakresie
finansowanie usług usypiania
ślepych
miotów
zwierząt,
których
właściciele
zamieszkują na terenie gm.
Kosakowo
zlecanie
realizacji
zadań

2.

3.

4.

Schronisko dla Psów

12 000,00

Straż Gminna Kosakowo

Właściciele zwierząt

Brak danych

publicznych
z zakresu ochrony zwierząt
organizacjom pozarządowych –
dotacje
działania
informacyjnoedukacyjne
wspieranie osób opiekującymi
się kotami wolno żyjącymi
odławianie
bezdomnych
zwierząt
z terenu gm. Kosakowo
(poprzez podmiot uprawniony
z którym zawarto stosowną
umowę)
elektroniczne
znakowanie
(czipowanie) zwierząt
sterylizacje/kastracje zwierząt
przyjętych do Schroniska
zapewnianie
opieki
bezdomnym
zwierzętom
domowym z terenu gm.
Kosakowo
zapewnianie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w
Schronisku
usypianie ślepych miotów
zwierząt przebywających w
Schronisku
działania
informacyjnoedukacyjne
nadzór nad wprowadzaniem
danych do bazy
elektroniczne
znakowanie
(czipowanie) zwierząt
elektroniczne
znakowanie
(czipowanie) zwierząt

i

ąb

