
UCHWAŁA NR V/32/2019
RADY GMINY SOŚNO

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Sośno w 2019 r.

Na podstawie art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) 
po uzyskaniu pozytywnych opinii dotyczących projektu programu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Sępólnie Krajeńskim oraz przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze 
gminy Sośno, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Sośno w 2019 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik
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Załącznik do uchwały Nr V/32/2019

Rady Gminy Sośno

z dnia 28 lutego 2019 r.

PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 

TERENIE GMINY SOŚNO W 2019 ROKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Sośno określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt 
i obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt;

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;

9) finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, pochodzącym z terenu gminy Sośno, zapewnia się 
miejsce w schronisku dla zwierząt na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Sośno a podmiotem 
prowadzącym schronisko dla zwierząt - Fundacją na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka” –  Rusiec 
15, 62 – 120 Wapno.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest przez: 

1) dostarczanie, tzw. karmicielom wolno żyjących kotów, karmy dla zwierząt zakupionej w ramach 
posiadanych środków;

2) udzielanie pomocy weterynaryjnej;

3) leczenie zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter doraźny.

2. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt przeprowadzana jest przez pracowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, w przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt.

3. Odłowione zwierzęta są przewożone i przetrzymywane w schronisku dla zwierząt o którym mowa w § 2, 
gdzie poddawane są:

1) oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia zwierzętom opiekę weterynaryjną i który na tej 
podstawie podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu;
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2) odpowiedniemu leczeniu na podstawie decyzji lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt 1;

3) 14 - to dniowej kwarantannie.

§ 5. Schronisko dla zwierząt, o którym mowa w § 2, uprawnione jest do przekazania zainteresowanym osobom 
odłowionych zwierząt po upływie 14 dni od dnia ich wyłapania, na podstawie pozytywnej opinii obsługującego 
schronisko lekarza weterynarii.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 6. 1. Odłowione i przewiezione do schroniska dla zwierząt bezdomne zwierzęta, po odbyciu 14-to dniowej 
kwarantanny, poddawane są obowiązkowej sterylizacji.

2. Zabiegi sterylizacji przeprowadzane są w schronisku dla zwierząt, przez lekarza weterynarii, 
zapewniającego przebywającym w schronisku zwierzętom opiekę weterynaryjną.

§ 7. Ilość zabiegów sterylizacji bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Sośno, limitowana będzie 
wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 8. Pracownicy schroniska dla zwierząt oraz pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych w sposób stały 
poszukują dla bezdomnych zwierząt nowych właścicieli.

§ 9. 1. W ramach poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt  organizowane i przeprowadzane 
są akcje edukacyjne.

2. Akcje edukacyjne mogą odbywać się przy współpracy z organizacjami, których statutowym celem jest 
ochrona zwierząt.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 10. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii zapewniający zwierzętom opiekę 
weterynaryjną dokonuje usypiania ślepych miotów, które trafią lub urodzą się w schronisku dla zwierząt.  

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejscadla zwierząt gospodarskich

§ 11. 1. Odebranym zwierzętom gospodarskim zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym Pana Adama 
Marcinkowskiego w miejscowości Szynwałd nr 6. 

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły 
swoje dotychczasowe schronienie ponosi gmina Sośno.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt

§ 12. 1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną.

2. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych realizowana 
jest:

1) przez  Gminę Sośno poprzez zawarcie  umowy z Przychodnią Weterynaryjną WETIZA Izabela Bator – , 
ul. Kazimierza Odnowiciela 1, 89-410 Więcbork;

2) przez lekarza weterynarii zapewniającego zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt, 
o którym mowa w § 2, opiekę weterynaryjną.

Rozdział 10.
Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

§ 13. 1. Ustala się wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno na 2019 rok 
w wysokości 27 080,- zł.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, wydatkowane będą zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.,
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poz. 2077 z późn. zm.);

2) zasadami udzielania dotacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.)
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w art. 11a ust. 1, zobowiązuje radę gminy do
określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym przygotowany został projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2019 roku”. Zgodnie z dyspozycją
zawartą w art. 11a ust. 7 ww. ustawy, projekt ten został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich,
działających na obszarze gminy Sośno.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Sośno w 2019 roku” obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

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;

9) finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
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