UCHWAŁA NR XIV.80.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 i 1123), po zasięgnięciu opinii powiatowego
lekarza weterynarii, Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, na terenie Gminy Jeleniewo na 2020 rok, stanowiący załącznik do
uchwały, zwany dalej "Programem".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik
do uchwały nr XIV.80.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZAT NA TERENIE
GMINY JELENIEWO W 2020 ROKU
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Jeleniewo;
2) Schronisku - należy przez to rozumieć Hodowla Psów Rasowych-Schronisko
„SIANOŻĘĆ ” zlokalizowane przy ul. Sianożęć 3A w Suwałkach;
3) 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;
4) 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;
5) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w
rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
6) Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na
wolności ( żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
7) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2020 roku.
§ 2. Wykonawcy programu
Działania związane z realizacją programu prowadzi pracownik Urzędu Gminy Jeleniewo,
pokój nr 15, przy pomocy:
1) organizacji społecznych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
2) podmiotu, prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Suwałkach,
3) Policji w Rutce Tartak.
§ 3. CELE PROGRAMU
1. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Stosownie do art.11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację
następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
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.
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie ich w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w Suwałkach, mieszczącego się przy ul. Sianożęć
3A na podstawie umowy zawartej z tymże Schroniskiem, która obejmuje również
obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt terenu gm. Jeleniewo, co zapewnia nie
tylko ochronę ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt.
2. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres, co najmniej 14 dni.
3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku,
bezpośrednio po ich przyjęciu.
4. Bezdomne zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie udało się znaleźć ich właściciela,
są znakowane poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego, wprowadzane do bazy
danych, co umożliwia ich identyfikację, a podczas wydawania ze Schroniska do
przypisania konkretnej, adoptującej zwierzę osobie.
5. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin Schroniska.
§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
1) Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich
dokarmianie realizowane jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2) Opieka ta obejmuje w szczególności:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno
żyjących;
2) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w Schronisku.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt
1) Odławiania bezdomnych zwierzą z terenu Gminy Jeleniewo jako działanie o
charakterze stałym prowadzi - schronisko „SIANOŻĘĆ” w Suwałkach na podstawie
zawartej mowy w tym zakresie;
2) Odławiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Jeleniewo może
być także prowadzone przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt;
3) Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się,
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela
lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawało;
4) Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazuje się do Schroniska;
5) Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego
wskazanego w § 10;
6) Odłowione zwierzęta bezdomne , dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich
właściciela po okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji;
7) Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do schroniska, po okresie 1-go miesiąca, które nie zostały
adoptowane będą sterylizowane lub kastrowane, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2. Gmina poprzez prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej zachęcającej właścicieli
psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o
adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP);
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt
1) Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt;
2) Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w schronisku „SIANOŻĘĆ” w Suwałkach;
3) Zabiegi ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku
„SIANOŻĘĆ” w Suwałkach.
§ 10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2020 roku
wskazuje się gospodarstwo rolne położone we wsi Jeleniewo, gm. Jeleniewo, z którym Wójt
Gminy Jeleniewo zawarł stosowne porozumienie w celu właściwej opieki.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
1) Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych, zwierząt dużych (dzikich i gospodarskich)
zapewnia
„SCHRONISKO’’;
2) Zdarzenia o których mowa w ust. 1 należy zgłaszać do pracownik Urzędu Gminy
Jeleniewo lub do Policji.
§ 12. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
Wójt Gminy Jeleniewo w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi Gminy Jeleniewo (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz
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.
§ 13. FINANSOWANIE PROGRAMU
1. Na realizację zadań w 2020 r. Gmina Jeleniewo przeznaczyła środki w wysokości
30 000,00 zł ( trzydzieści tysięcy złotych).
2. Środki finansowe określone w ust.1 przeznacza się na realizację poniższych działań;
1) pobyt psów w schronisku, transport, właściwe traktowanie i odżywianie,
zapewnienie opieki i nadzoru weterynaryjnego – 27 000,00 zł;
2) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt – 2 000,00 zł;
3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odłów, zabiegi
sterylizacji i kastracji – 1 000,00 zł.

