
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2021 roku,  

zwany dalej „Programem” 

Konsultacje były prowadzone w dniach od 14 stycznia 2021 roku do 04 lutego 2021 roku. 

 

Informacja o konsultacjach wraz z projektem Programu została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.jeleniewo.i-

gmina.pl/2011-2 i stronie internetowej Urzędu Gminy Jeleniewo w zakładce „Aktualności” 14 stycznia 2021 r. 

Projekt Programu został przekazany tradycyjną pocztą do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach. 

Pisemne wyrażenie opinii według załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Jeleniewo,  ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na adres: nieruchomsci@jeleniewo.i-gmina.pl 

ZŁOSZONE UWAGI 

Podmiot Opinia, ewentualne uwagi Komentarz 

Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w 

Suwałkach 

OPINIA POZYTYWNA – bez uwag           -                                                                                                               

Towarzystwo 

Opieki nad 

Zwierzętami 

Oddział Suwałki 

OPINIA: Projekt Programu znacząco 

pozytywnie wyróżnia się spośród innych 

programów opiniowanych przez Stowarzyszenie 

UWAGI OGÓLNE: 

1. brak akcji kastracji zwierząt właścicielskich; 

2. brak akcji znakowania zwierząt 

właścicielskich 

3. § 4 – Stowarzyszenie rozumie zapis 

„zwierzęta” jako psy bezdomne i koty  

 

 

 

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

1.§2 – zarzut: brak informacji związanej z 

kontrolą wykonywania powierzonych zadań 

przez Pracownika. 

UWAGI OGÓLNE: 

Nie uwzględniono: 

Ad. 1. Z art. 11a ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 638) wynika, że Program może obejmować plan sterylizacji 

lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli 

zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają, jednakże nie 

jest to obligatoryjne. 

Ad. 2. Z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 638) wynika, że Program może obejmować plan znakowania 

zwierząt w gminie, jednakże nie jest to obligatoryjne. 

Ad. 3. Wyjaśnienie: Koty wolno żyjące stanowią stały element ekosystemu 

wiejskiego. Nie są to zwierzęta bezdomne. 

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Ad. 1. Nie uwzględniono: informacja nie musi być obligatoryjnie ujęta w 

Programie. Kwestie szczegółowe nieopisane w tym paragrafie regulują zapisy 

umowy między Gminą Jeleniewo a Schroniskiem „Sianożęć” w Suwałkach. 



2. § 4 – propozycja: dodanie punktu 

określającego kryteria, jakie powinno spełniać 

schronisko 

 

3. § 5 – zarzut: brak zapisów związanych z 

wyznaczeniem miejsc – karmowisk dla kotów 

wolno żyjących 

4. §6 – propozycja zapisu opisu kwalifikacji 

zwierzęcia w Schronisku 

 

5. § 7 pkt 1 – zarzut: należy zmienić zapis 

paragrafu, adopcja musi być poprzedzona 

zabiegiem kastracji/sterylizacji. 

 

6. § 7 pkt 2 – zarzut: źle sformułowany zapis. 

 

 

7. § 8 – zarzut braku jakichkolwiek informacji o 

zwierzętach z terenu gminy Jeleniewo, które 

znajdują się w Schronisku – brak aktualnej 

strony internetowej schroniska, brak numeru 

telefonu  do schroniska podanego do informacji 

publicznej; 

Propozycja dopisania do paragrafu punktu, w 

którym gmina obliguje schronisko od posiadania 

stałego wolontariatu, współpracy z organizacją. 

 

8. §9 zarzut: brakuje procedury, w jaki sposób 

następuje zgłoszenie konieczności uśpienia 

ślepego miotu. 

 

Ad. 2. Nie uwzględniono: informacja nie musi być obligatoryjnie ujęta w 

Programie. Kwestie szczegółowe nieopisane w tym paragrafie regulują zapisy 

umowy między Gminą Jeleniewo a Schroniskiem „Sianożęć” w Suwałkach. 

 

Ad. 3. Nie uwzględniono: informacja nie musi być obligatoryjnie ujęta w 

Programie. 

 

Ad. 4. Nie uwzględniono: informacja nie musi być obligatoryjnie ujęta w 

Programie. Kwestie szczegółowe nieopisane w tym paragrafie regulują zapisy 

umowy między Gminą Jeleniewo a Schroniskiem „Sianożęć” w Suwałkach. 

Ad. 5. Uwzględniono: Zmieniono zapis na: „1.Schronisko przeprowadza zabiegi 

obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt  przyjętych do schroniska, z 

wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych 

zabiegów,  z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.” 

Ad. 6. Uwzględniono: Zmieniono zapis na: „2.Gmina przeprowadza akcje 

edukacyjno-informacyjne zachęcające właścicieli psów i kotów do wykonywania 

zabiegów sterylizacji i kastracji.” 

Ad. 7. Nie uwzględniono: informacja nie musi być obligatoryjnie ujęta w 

Programie. Kwestie szczegółowe nieopisane w tym paragrafie regulują zapisy 

umowy między Gminą Jeleniewo a Schroniskiem „Sianożęć” w Suwałkach. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8. Uwzględniono: Dodano zapis: „Wystąpienie ślepego miotu należy zgłosić 

do pracownika ds. rolnictwa i gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy Jeleniewo.” 

 

 



9. §10: wymaga doprecyzowania -  czas reakcji 

na zgłoszenie, czy schronisko posiada szpital 

weterynaryjny, co w sytuacji kiedy zwierzę 

wymaga dłuższej hospitalizacji? 

 

 

 

 

 

 

 

10. §11: zarzut -  punkt 2,3 są niedoszacowane 

Ad. 9. Nie uwzględniono: §10 odnosi się do wskazania gospodarstwa rolnego w 

celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Uwagi wniesiono 

prawdopodobnie do §11, który mówi o zapewnieniu całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowana jest przez służby weterynaryjne współpracujące ze 

Schroniskiem „Sianożęć” w Suwałkach po każdorazowym zgłoszeniu takiej 

potrzeby przez pracownika ds. rolnictwa i gospodarki ziemią z Urzędu Gminy 

Jeleniewo. Kwestie szczegółowe nieopisane w tym paragrafie regulują zapisy 

umowy między Gminą Jeleniewo a Schroniskiem „Sianożęć” w Suwałkach. 

 

Ad. 10. Nie uwzględniono: §11 odnosi się do zapewnienia całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Uwagi 

wniesiono prawdopodobnie do §13, który mówi o finansowaniu Programu. Punkty 

2 i 3 odnoszą się kolejno do: całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt , gdzie na ten cel zaplanowano kwotę 

2000,00zł oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odłów, 

zabiegi sterylizacji i kastracji, gdzie na ten cel zaplanowana kwotę 1000,00 zł. W 

budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2021 na realizację zadań wskazanych w 

Programie zaplanowano kwotę 31000,00 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z 

wydatkowania funduszy na ten sam cel w latach ubiegłych. Gmina Jeleniewo w 

razie potrzeby zwiększy kwoty przeznaczone na działania wskazane w §13 

Programu w 2021 roku. 

 

 

Sporządziła: Joanna Borowska           Wójt Gminy Jeleniewo 

11.02.2021 r.                        /-/ Kazimierz Urynowicz 


