
Uchwała Nr XLII/272/2018 

Rada Gminy Baranowo 

z dnia 28 marca 2018  r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z póź. zm.) oraz 11a 

w związku z art. 11 ust.1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2017r. poz.1840) Rada Gminy Baranowo,  po zaopiniowaniu projektu 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  i dzierżawców obwodów łowieckich 

na terenie Gminy Baranowo uchwala,  co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XLI/264/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 lutego  

2018  r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr XLII/272/2018 

Rady Gminy Baranowo      

z dnia  28 marca 2018 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt    

 

§ 1. 

Celami programu jest: 

1) ograniczenie w sposób humanitarny populacji bezdomnych zwierząt, 

2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 

3)  propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt oraz opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi 

4) działania edukacyjne w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz 

zwiększenia świadomości o obowiązkach właścicieli zwierząt domowych 

 

  § 2. 

 

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

przewiduje się realizację następujących zadań : 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt na podstawie    

podpisanej umowy ze schroniskiem dla zwierząt w Kruszewie, gm. Goworowo,  

w ramach której przewidziana jest obligatoryjna kastracja albo sterylizacja, 

2)  Systematyczne odławianie w sposób humanitarny  bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Baranowo i doprowadzanie ich do schroniska. 

3) Zapewnianie doraźnej, czasowej opieki wyłapanym zwierzętom w Przytulisku 

znajdującym się na terenie obiektu będącego własnością Gminy Baranowo (miejsce 

czasowego pobytu bezdomnych zwierząt nie będące schroniskiem, w którym 

zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie 

zwierząt). 

5) Apelowanie do właścicieli nieruchomości o przystosowanie budynków w taki sposób, 

aby koty wolnożyjące znalazły w nich schronienie. 

6) Dokarmianie kotów wolnożyjących przez pracowników Referatu Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy Baranowo oraz zorganizowany wolontariat. 

7) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez umieszczanie informacji 

na oficjalnej stronie internetowej Gminy Baranowo, portalach lokalnych oraz 

portalach społecznościowych. 

8) Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom zwierząt 

domowych w Poradni Zwierząt Baranowo, Jarosław Menkiewicz, ul. M. Konopnickiej 

23, 06 – 320 Baranowo. 

9) Zapewnienie miejsca dla porzuconych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 

rolnym Pana Jana Mirosława Deptuły, zam. Czarnotrzew 21, 06-320 Baranowo. 

10) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt przez Poradnię Zwierząt Baranowo, Jarosław Menkiewicz,  

z siedzibą w Baranowie ul. M. Konopnickiej 23, 06 – 320 Baranowo.  



11) Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących niezgodnego z prawem 

traktowania zwierząt. 

12) Propagowanie wśród mieszkańców Gminy Baranowo dobrych praktyk związanych  

z opieką nad zwierzętami domowymi. 

 

§ 3. 

Informacje o bezpańskich zwierzętach bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym 

na terenie Gminy Baranowo można zgłosić  do Urzędu Gminy  w Baranowie pod numerami 

telefonu : 29 761 37 76;  29 761 37 93  lub  660 462 660. 

 

§ 4. 

 

Działania edukacyjne w ramach programu obejmują: 

1) Rozprowadzanie przez lecznice weterynaryjne oraz szkoły materiałów edukacyjnych 

w formie ulotek,plakatów itp., 

2) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez informacje zawarte na stronie  

internetowej Gminy Baranowo, 

3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi w celu 

zwiększenia ilości adopcji bezdomnych zwierząt, 

4) Promowanie na stronie internetowej Gminy Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

5) Przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi na 

targowiskach. 

§ 5. 

1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Baranowo. 

2. W 2018 roku Gmina Baranowo zapewni w budżecie kwotę 6.000,00 zł na realizację 

niniejszego Programu, w tym : 

1) wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt, 

2) usypianie ślepych miotów,  

3) zakup karmy celem dokarmiania bezdomnych kotów,  

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt.  

             Środki będą wydatkowane w sposób racjonalny i celowy dla osiągnięcia najlepszego 

            efektu poprzez zapłatę za wykonanie zawartych umów oraz zleconych dostaw i usług. 

3.Niniejszy program przesłano  się do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii  

    w  Ostrołęce oraz kołom łowieckim działającym na terenie Gminy Baranowo. 

4. Na terenie Gminy Baranowo  nie działają organizacje społeczne, których statutowym celem 

     działania    jest ochrona zwierząt. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 

 

                                  

        

 




