
UCHWAŁA NR XV/112/2020
RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii Rada Miejska w Raciążu 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2020 roku” w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Raciąża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Chrzanowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 maja 2020 r.

Poz. 5416



Załącznik do uchwały Nr XV/112/2020

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 24 marca 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miasto Raciąż na 2020 rok

Gmina Miasto Raciąż

Powiat Płoński

Województwo Mazowieckie

Styczeń 2020 r.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miasto Raciąż w 2020 roku

WPROWADZENIE

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona w roku 1977 w Londynie przez Międzynarodową Federację 
Praw Zwierząt, zaczynająca się od słów: „Z uwagi na to, że każde zwierzę ma pewne prawa, że nieznajomość 
i lekceważenie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze 
i zwierzętom; że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi 
podstawę współistnienia wszystkich istot żywych; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się 
z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy człowieka uczyć obserwować, 
rozumieć, szanować i kochać zwierzęta (…)”, kompleksowo prezentuje kluczowe postulaty i pożądane wzorce 
odnoszące się do postępowania człowieka wobec zwierząt.

Z treści Deklaracji wynika m.in., że „każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki 
i ochrony” oraz „porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym”. Problem respektowania praw 
zwierząt i podejścia do ich kwestii w sposób opierający się na zasadach humanitaryzmu, empatii i troski 
wymaga działań na szczeblu światowym i dążenia do kształtowania i rozwijania świadomych, zgodnych z tymi 
zasadami postaw. Deklaracja jest postulowanym zestawem reguł postępowania, zapewnia wytyczne i nadaje 
kierunki rozwoju na poziomie poszczególnych państw. Treść preambuły, jak i cały akt prawny, jest 
powszechnie uznany za pewnego rodzaju konstytucję torującą drogę dalszym rozwiązaniom normatywnym 
w tym zakresie. Choć Deklaracja nie ma charakteru wiążącego, to jednak wywarła duży wpływ na obecny 
kształt statusu prawnego zwierząt. Na szczeblu prawa polskiego szeroko rozumiana ochrona zwierząt 
regulowana jest aktami rangi ustawowej i aktami do niej wykonawczymi – rozporządzeniami. Są one 
implementacją przepisów ustanowionych w obrębie Unii Europejskiej oraz wyrazem potrzeby regulacji 
zagadnień związanych z ochroną zwierząt w prawie krajowym.

Mając na uwadze fakt, że zwierzę nie jest rzeczą, a istotą żyjącą i zdolną do odczuwania bólu oraz cierpienia, 
człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę oraz opiekę. Do zasadniczych praw zwierząt zalicza się 
najczęściej prawo do życia i prawo do wolności od cierpienia. Każde zwierzę wymaga traktowania w sposób 
humanitarny, czyli uwzględniający jego potrzeby i zapewniający mu opiekę i ochronę. Zabronione jest 
niehumanitarne zabijanie oraz znęcanie się nad zwierzętami, które należy rozumieć jako zadawanie lub 
świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień.

Ból i cierpienie zadaje się zwierzęciu również poprzez porzucanie go przez właściciela bądź przez inną osobę, 
pod której opieką zwierzę pozostaje. Problem porzucania zwierząt, w szczególności psów i kotów, prowadzący 
do ich bezdomności, z roku na rok przybiera coraz większe rozmiary. Bezdomność zwierząt jest zagadnieniem 
złożonym, a jego źródeł należy doszukiwać się w zachowaniach i postawach ludzkich.

W Polsce każdego roku dziesiątki tysięcy psów i kotów jest porzucanych przez swoich właścicieli. 
Najczęstszym powodem takiego postępowania jest ludzka niedojrzałość i nieodpowiedzialność, prowadząca do 
podejmowania nieprzemyślanych decyzji, których skutki ważą na dalszym życiu i zdrowiu będących pod 
opieką człowieka zwierząt domowych. Całkowicie zależne od pomocy człowieka zwierzę w momencie 
porzucenia jest bezbronne, zdezorientowane i niezdolne do samodzielnego życia. Takie zdarzenia zazwyczaj 
prowadzą do traumatycznych przeżyć, trwałego urazu i nieufności w stosunku do wszystkich ludzi.

Bezdomność zwierząt jest często również skutkiem zmieniającej się mody na określone rasy i gatunki, co 
prowadzi do pozbywania się zwierząt uznawanych obecnie za mniej popularne. Pozbywanie się psów i kotów 
z hodowli i targowisk oraz ich niekontrolowane nadmierne rozmnażanie również przyczynia się do wzrostu 
liczby zwierząt bezdomnych.

Za problem bezdomności zwierząt odpowiedzialność ponosi człowiek i to on powinien zmienić swoje postawy 
i postępowanie, aby sytuacja mogła ulec poprawie. Los zwierząt zależy całkowicie od świadomych 
i odpowiedzialnych działań ludzi, którzy swoim postępowaniem wobec zwierząt dają wyraz poszanowaniu 
zasad humanitaryzmu i jednocześnie świadectwo własnego człowieczeństwa.

Przeciwdziałać bezdomności może każdy, a zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań 
własnych gminy i jest regulowane ustawowo. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, dostrzegając 
narastający problem bezdomności i konieczności jej skutecznego zapobiegania, poszerza katalog 
obowiązkowych elementów gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich 
bezdomności.
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Istota Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie może 
być rozpatrywana wielopoziomowo. Oprócz oczywistego wymogu prawnego, nałożonego na gminy przepisami 
znowelizowanej ustawy, znaczenie Programu powinno być również analizowane z perspektywy wymiaru 
społeczno-kulturowego. Kwestia nastawienia do problematyki związanej z ochroną zwierząt, opieką nad nimi 
oraz sposobami zapobiegania ich bezdomności jest odzwierciedleniem poziomu świadomości społeczeństwa 
i jego rozwoju. Społeczność rozumiejąca istotę poszanowania praw zwierząt, dążąca do zapewnienia im 
godnych warunków bytowania i potępiająca postawy niezgodne z tymi zasadami postrzegana jest jako wysoko 
rozwinięta, cywilizacyjnie zaawansowana i humanitarna.

Bezdomność zwierząt jest nierozerwalnie związana z postępowaniem człowieka i nie można jej skutecznie 
zapobiec bez zmiany całego systemu wartości, postaw i niejednokrotnie głęboko zakorzenionych przekonań 
opartych na lekceważącym podejściu do materii związanej z poszanowaniem praw zwierząt. Podnoszenie 
świadomości społecznej, edukacja w tym zakresie i dążenie do budowy społeczeństwa rozważnego 
i rozwiniętego powinno być priorytetem również na poziomie poszczególnych gmin. Gmina jako jednostka 
samorządu terytorialnego lokalnie najbliższa swoim mieszkańcom może i powinna prowadzić działania mające 
na celu zmianę myślenia społeczności, a co za tym idzie zmianę warunków życia ludzi oraz zależnych od ich 
dobrej woli zwierząt. To, w jaki sposób zagadnienie ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności jest 
rozwiązywane na szczeblu gminnym obrazuje zdolność właściwego organizowania i zarządzania materią 
należącą do kompetencji własnych gminy i jednocześnie stanowi wyraz przykładnego postępowania 
i promowania postaw społecznie pożądanych i akceptowalnych.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Miasto Raciąż ma 
w swoim założeniu pomóc Gminie uporządkować problematykę zwierząt bezdomnych m.in. poprzez analizę 
proponowanych rozwiązań i sposobów ich realizacji. Wykonanie założeń Programu i jego kontrola spoczywa 
na Gminie, której celem powinna być jak najpełniejsza i najbardziej efektywna realizacja założeń. 
Pozytywnych rezultatów należy oczekiwać w sferze społecznej, kulturowej oraz wizerunkowej Gminy.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Raciążu uchwały w sprawie „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż”, zwanego 
dalej Programem jest art. 11a ust. 1 ustawy 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. 

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.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, to jedna z głównych metod zapobiegania ich 
bezdomności, dlatego też wszystkie bezdomne psy i koty trafiające do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, a nieposiadające takiego oznakowania, są czipowane: 

Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane będą do Międzynarodowej Bazy SAFE-ANIMAL, 
zrzeszonej w European Pet Network, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych 
zwierząt.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych 
to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej 
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rozrodczości zwierząt. Dlatego Program zakłada prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów 
bezpańskich. 

Koty wolno żyjące tj. koty urodzone lub żyjące na wolności, w stanie dzikim, w otoczeniu człowieka, 
bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich 
obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi 
w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., dlatego nie należy ich wyłapywać ani 
wywozić. Zgodnie z obowiązującymi standardami, zwierzętom tym należy stwarzać warunki do bytowania 
w miejscach ich dotychczasowego schronienia. 

Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby 
bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt i organizacji 
pozarządowych, zajmujących się statutowo ochroną zwierząt. 

Gmina Miasto Raciąż w ramach Programu prowadzić również będzie (m.in. 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 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Miasto Raciąż, przy pomocy której Burmistrz Miasta Raciąża 
wykonuje zadania; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, wyłonione w drodze 
rozpoznania rynku, z którym Gmina zawarła umowę w zakresie odławiania, przyjmowania i opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Miasta Raciąż.(Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Pawłowie - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-
400 Ciechanów, tel.:23-672-22-42.) 

3) Organizacjach pozarządowych, należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe wymienione w art.3 
ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, wyłonione w drodze ogłoszonego przez Gminę Miasto Raciąż konkursu - (Lokalne 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Psijazna Dłoń”, 09-140 Raciąż, ul. Parkowa 14- 
w zakresie zwierząt towarzyszących oraz Fundacja Sowi Dwór, Jarocin 34, 09-130 Baboszewo –w 
zakresie zwierząt wolnożyjących. )

4) Zakładzie leczniczym – należy przez to rozumieć wyłoniony w drodze rozeznania rynku Gabinet 
Weterynaryjny, z którym Gmina Miasto Raciąż zawarła umowę w zakresie zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt i innych usług weterynaryjnych wyszczególnionych w umowie – (Gabinet Weterynaryjny 
„ZOOPASZ” – lek. wet. Sławomir Pniewski, 09-140 Raciąż, ul. Parkowa 8.)

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2020 roku. 

§ 2. 1.  Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Raciąż. 

2. Realizatorami Programu są: 

a) Burmistrz Miasta Raciąża, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Raciążu;

b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;

c) Organizacje pozarządowe.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1.  Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Miasto Raciąż oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to: 

1) elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów;
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2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, w szczególności psów 
i kotów oraz kotów wolno żyjących;

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Raciąż;

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) odławianie bezdomnych zwierząt;

7) usypianie ślepych miotów;

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

3. Integralną częścią zadań wskazanych w ust. 2. są działania informacyjno-promocyjne kierowane do 
mieszkańców Gminy Miasto Raciąż.

Rozdział 3.
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT

§ 4. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów, realizują: 

1) Schronisko poprzez:

a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do Schroniska, w szczególności psów i kotów,

b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-
ANIMAL, zrzeszonej w European Pet Network;

2) Urząd Miejski w Raciążu poprzez:

a) czipowanie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Miasto Raciąż, będących pod opieką organizacji 
pozarządowych, na poniższych zasadach:

- zawierając umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie usług elektronicznego 
znakowania psów i kotów (czipowania) oraz rejestrację zaczipowanych zwierząt w Międzynarodowej 
Bazie Safe Animal.

− dokonując zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, 
zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę 
wystawioną przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz załączniki w postaci karty leczenia zwierzęcia 
(szczepień, odrobaczania) oraz wydruku z systemu elektronicznego znakowania zwierząt 
potwierdzającego wykonanie zabiegu i rejestracji;

b) nadzór nad wprowadzaniem/rejestracją danych w bazie Safe Animal.

Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

§ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, w szczególności psów 
i kotów oraz kotów wolno żyjących, realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 
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 Gminy Miasto Raciąż.

Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują: 

1) Schronisko poprzez przyjmowanie pod opiekę zwierząt bezdomnych;

2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi.
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3) Urząd Miejski w Raciążu poprzez zapewnienie miejsca tymczasowego pobytu dla zwierząt gospodarskich 
na terenie PGKiM Sp. z o.o., 09-140 Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17-baza ul. Wolności 34.

§ 7. Ustalenie miejsc bytowania, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie 
realizują organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami 
wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań promujących adopcje i zmierzających do pozyskiwania 
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 
należyte warunki bytowania;

2) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych na portalach 
społecznościowych, w lokalnej prasie oraz na specjalnie w tym celu organizowanych imprezach 
okolicznościowych.

3) Urząd Miejski poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska lub będących pod opieką organizacji 
pozarządowych.

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizują:

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, które każde odłowione zwierzę sprawdza pod kątem oznakowania 
elektronicznego i na podstawie danych zawartych w systemie SAFE-ANIMAL, podejmuje próbę kontaktu 
z jego właścicielem;

2) Organizacje pozarządowe, w przypadkach zwierząt nie wykazujących agresji, które z dużym 
prawdopodobieństwem zagubiły się, a ich wizualny stan fizyczny pozwala domniemywać, że posiadają 
właścicieli.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizują:

1) Urząd Miejski w Raciążu poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie 
opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy;

2) Ośrodek rehabilitacji zwierząt wolno żyjących – w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej ssakom 
i ptakom dziko żyjącym z terenu Gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem.

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z zapisami 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 
pochodzących od zwierząt bezdomnych;

2) Urząd Miejski w Raciążu poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie 
opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy;

3) Organizacje pozarządowe.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Miasto Raciąż, według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie: 

1) 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 2019 r., poz. 688, z późn. zm.);

2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1846 ).
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Załącznik

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miasto Raciąż w 2020 roku 

Zadania realizowane przez poszczególne jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2020 roku, 

z uwzględnieniem środków finansowych

Lp. jednostka 
realizująca 

środki 
finansowe (zł) zadania 

1. 

Gmina Miasto 
Raciąż 23 900,00 zł 

•opieka nad zwierzętami bezpańskimi
•prowadzenie akcji elektronicznego znakowania (czipowania) 
zwierząt bezdomnych- psów i kotów w ramach zawartych umów 
z zakładami leczniczymi dla zwierząt 
•prowadzenie akcji sterylizacji/kastracji zwierząt bezdomnych, 
w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt 
oraz organizacjami pozarządowymi
•zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
•dokarmianie kotów wolno żyjących
•usypianie ślepych miotów w ramach zawartych umów z zakładami 
leczniczymi dla zwierząt 
•zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt 
organizacjom pozarządowym – dotacje 
•poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezpańskich- adopcje
•zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim
•opieka i rehabilitacja zwierząt dziko żyjących
•działania informacyjno-edukacyjne wspierające adopcję

2.

Schronisko 
dla 
Bezdomnych 
Zwierząt

11 100,00 zł

•odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Raciąż 
oraz transport odłowionych zwierząt do schroniska
•elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt, 
w szczególności psów i kotów 
•sterylizacje/kastracje zwierząt bezdomnych przyjętych do 
Schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania 
do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek 
•zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu 
Gminy Miasto Raciąż
•zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w Schronisku 
•usypianie ślepych miotów pochodzących od zwierząt bezdomnych
•adopcje 

Razem: 35 000,00 zł
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