
 NR XXXVII/1/22
RADY GMINY CZERWIN

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie  „Programu opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania  
 na terenie Gminy Czerwin w 2022 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  gminnym ( Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372 t.j.), art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 638 t.j.) uchwala  co 

§ 1. Przyjmuje  „Program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania  
 na terenie Gminy Czerwin w 2022 roku”   do 

§ 2. Wykonanie  powierza  Wójtowi Gminy Czerwin.

§ 3.  wchodzi w  po  14 dni od dnia  w Dzienniku  

Województwa Mazowieckiego.

 Rady Gminy

Krzysztof Tyszka



 do  Nr XXXVII/1/22

Rady Gminy Czerwin

z dnia 24 stycznia 2022 r.

Program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania   na terenie 
Gminy Czerwin: w 2022 roku

Wprowadzenie:

 jako istota  zdolna do odczuwania cierpienia nie jest   jest mu winien 

poszanowanie,  i  (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  Program 

ma zastosowanie do wszystkich  domowych, w  psów i kotów, w tym kotów wolno 

 oraz  gospodarskich.    w Programie dotyczy psów i kotów 

 w granicach administracyjnych Gminy Czerwin.   jest zjawiskiem 

 którego  przyczynami 

1. niekontrolowane 

2. porzucanie  przez 

3. ucieczki 

4.  pozyskiwania 

5.  mody na dane rasy 

6. brak edukacji i wiedzy  w zakresie metod zapobiegania    ze szczególnym 

 sterylizacji i kastracji.

Sterylizacja lub kastracja (pozbawienie    bezdomnych oraz domowych to 

norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej 

  Program     do ich sterylizacji i kastracji, poprzez 

prowadzenie  edukacyjnych.

Koty wolno    w piwnicach budynków mieszkalnych oraz  w budynkach 

gospodarczych,  elementem ekosystemu wiejskiego, a ich  zapobiega rozprzestrzenianiu  gryzoni 

(myszy i szczurów). Koty te nie   bezdomnymi, dlatego nie  ich  ani  

lecz  warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Gmina   osoby    tymi  (karmicieli) poprzez zapewnienie 

karmy, w celu dokarmiania kotów.

 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  w uchwale jest mowa o:

1)  -  przez to   Gminy Czerwin

2)  bezdomnych,  przez to   domowe lub gospodarskie, które  

  lub  porzucone przez  i nie ma  ustalenia ich  lub innej 

osoby pod  której trwale  

3) Kotach wolno   przez to  koty urodzone lub  na  w otoczeniu 

 w stanie dzikim.

4) Schronisku –  przez to  Schronisko dla Bezdomnych  „CANIS” w Kruszewie gm. 

Goworowo.

5) Programie –  przez to  Program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania 

  na terenie Gminy Czerwin w 2022 roku.

6) Gospodarstwie rolnym   przez to  gospodarstwo rolne Anny i  Tyszka 

w  Piotrowo 6, 07-407 Czerwin.



7) Gabinecie Weterynaryjnym  przez to  Gabinet lekarza weterynarii   

ul. Mazowiecka 4, 07-407 Czerwin.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Czerwin.

2. Koszty realizacji Programu ponosi Gmina.

 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie   na terenie Gminy Czerwin oraz opieka nad 

 bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym  miejsca w schronisku dla 

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

3)  bezdomnych 

4)   albo   w schronisku dla 

5) poszukiwanie  dla bezdomnych 

6) usypiane  miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla  gospodarskich;

8) zapewnienie  opieki weterynaryjnej w przypadkach  drogowych z  

 3.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH 

§ 4. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych  realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne 

przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji    do Schroniska, w  psów 

i kotów, z   u których  przeciwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na 

stan zdrowia       i wiek.

2. Usypianie  miotów wolno  kocic prowadzone jest  na zlecenie Wójta Gminy 

Czerwin przez lekarza weterynarii   Czerwin, ul. Mazowiecka 4, 07-407 Czerwin.

         Utylizacja   z terenu Gminy Czerwin   P.H.U Fortes Sp. z o.o., 
 ul. Narewska 7a/70, 15-840  NIP:  542 340 11 863.

.

 4.
OPIEKA NAD 

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym  z terenu Gminy Czerwin realizowane jest poprzez 

  bezdomnych  w granicach administracyjnych Gminy Czerwin zapewnienie 

im miejsca w Schronisku.  ma charakter 

2. W przypadkach ewentualnych  dla  i zdrowia   bezdomnych 

 przeprowadzone jest 

3. Umieszczaniem  w schronisku zajmuje  „CANIS” w Kruszewie gmina Goworowo.

4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno  w tym ich dokarmianie,  realizowane poprzez 

zakup i wydawanie karmy  opiekunom (karmicielom), którzy   w 

5. Poszukiwanie nowych  dla bezdomnych  

1) Schronisko poprzez prowadzenie   do poszukiwania nowych  i oddania do 

adopcji bezdomnych  osobom zainteresowanym

2) Organizacje  których statutowym celem  jest    

poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.



6. Zapewnienie  opieki weterynaryjnej i udzielanie  pomocy     w przypadkach  

drogowych z   realizuje Gabinet Weterynaryjny lekarza weterynarii   

Czerwin, ul. Mazowiecka 4 07-407 Czerwin, który kosztami leczenia, na podstawie faktur (rachunków), 

   zdrowe  umieszczane w schronisku.

7. Przypadki  ze  bezdomnymi   pod numerem telefonu: 29 761 45 93 

w godz. od 7.30 do 15.30 (w godzinach pracy  Gminy) 880 385 645.

§ 6. W przypadku ewentualnych    gospodarskich w celu zapewnienia im 

miejsca, wskazuje  gospodarstwo  Anna i  Tyszka w  Piotrowo 6, 07-407 

Czerwin.

 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 7. 1.  finansowe na    z Programu zaplanowane  w  Gminy 

Czerwin na 2022 rok w  18 000,00 . z przeznaczeniem na:

1)  bezdomnych                                    15 000,00 

2) usypianie  miotów                                                 1 000,00 ,

3) dokarmianie kotów wolno                                  1 000,00 

4) zapewnienie  opieki weterynaryjnej w przypadku  drogowych z                    

1 000,00 

2.  finansowe wydatkowane  poprzez zamówienia  i dostaw.

 Rady Gminy

Krzysztof Tyszka

 Rady Gminy

Krzysztof Tyszka


