
UCHWAŁA NR XII/104/16 
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jedwabne w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U z 2015 r., 
poz. 1515) i art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2015 r., poz. 266) Rada 
Miejska Gminy Jedwabne po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 11 a, ust. 7 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży, 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona 
zwierząt uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Jedwabne w 2016 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
M ieiskiei

Mariusz Szmitko

Id: 43504A24-E08F-480F-B085-5ACEB91A5993. Uchwalony Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XII/104/16 

Rady Miejskiej w Jedwabnem 

z dnia 14 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jedwabne w 2016 roku.

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności do 
psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy.

§ 2. Celem niniejszego programu jest:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) wykonywanie sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczonych w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) propagowanie usypiania ślepych miotów;

7) zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Jedwabne miejsca

w gospodarstwie rolnym;

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

§ 3. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jedwabne polegać będzie na:

1) odławianiu i umieszczaniu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach zwierząt bezdomnych, 
zagubionych i błąkających się po terenie gminy Jedwabne na zgłoszenie pracownika Urzędu Miejskiego w 
Jedwabnem, w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt.

2) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków 
bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej przez w/w schronisko.

§ 4. Zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym, w tym ich dokarmianie będzie realizowane przez Urząd 
Miejski w Jedwabnem, który dokona zakupu karmy i przekaże dla wolontariuszy organizacji szkolnej pod nazwą 
„Liga Ochrony Przyrody”, w której skład wchodzą uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 
w Jedwabnem oraz zuchy i harcerze z 2GWDCH „Zielony Płomień” 
przy MGOK-u w Jedwabnem.

§ 5. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych do 
włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych 
z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami.

2) organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt 
i zapobiegania ich bezdomności;

3) propagowanie działań ograniczających rozrodczość zwierząt domowych poprzez wykonywanie zabiegów 
sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów.

§ 6. Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych umieszczonych w Schronisku nie dotyczy 
zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 
Urząd Miejski w Jedwabnem pokrywa całkowity koszt sterylizacji i kastracji.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizować będzie Schronisko poprzez 
prowadzenie działań zmierzających do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym.

§ 8. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie na terenie lecznicy weterynaryjnej- Gabinet Weterynaryjny 
Krzysztof Polkowski, ul. Wesoła 13, 18-420 Jedwabne na podstawie zlecenia wystawionego przez pracownika 
Urzędu Miejskiego w Jedwabnem._____________________________________________________________ __
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* § 9. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy zapewniać będzie
gospodarstwo rolne Pani Magdaleny Niecikowskiej, zam. Borawskie, 18-420 Jedwabne.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje: Gabinet Weterynaryjny Krzysztof Polkowski, ul. Wesoła 13, 18-420 Jedwabne
w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Jedwabne na podstawie 
zleceń.

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Jedwabne na rok 2016

Lp. Jednostka
realizująca

Środki
finansowe (zł) Zadania jednostki

1.

Urząd Miejski w
Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury
3
18-420 Jedwabne

54 000,00

1. zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym 
zwierzętom z terenu Gminy Jedwabne;
2. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich 
dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt
4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 
bądź azylu dla zwierząt;
5. poszukiwanie nowych 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.

PRZEWODNICZĄCY RAD'
Z Ą W

Mariusz Szmitko
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