
 

UCHWAŁA NR (PROJEKT) 

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia ……………………….. 

 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne w 2022  roku 

 

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

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz.638 z późn. zm.) Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne w 2022  r. w brzmieniu określonym 

w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne. 

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

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

 

 Grzegorz Kossakowski 

 

 



 

  

Załącznik do uchwały Nr …………… 

                                                                             Rady Gminy Kulesze Kościelne 

                                                    z dnia ………….. 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KULESZE 

KOŚCIELNE W 2022  ROKU 

 

 

Wprowadzenie. 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Kuleszach Kościelnych uchwały                      

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne w 2022  r.”, zwanego dalej Programem jest                     

art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638).  

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, w szczególności psów  

i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających                               

w granicach administracyjnych Gminy Kulesze Kościelne.  

§ 1. 1. Celami niniejszego programu jest: 

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Kulesze Kościelne, 

2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 

3) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, 

2. Wykonawcami programu są: 

1) Wójt Gminy Kulesze Kościelne  

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pudwągach prowadzone przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie ul.Budowlana 1, 11-400 

Kętrzyn. 

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt odbywać się 

będzie poprzez: 

1) Odławianie i transport do schroniska, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 2 uchwały. 

2)  Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie stale w miarę potrzeb na całym 

obszarze Gminy Kulesze Kościelne. 

3) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 2 uchwały, przystąpi 

do czynności odławiania bezdomnych zwierząt po otrzymaniu zgłoszenia od pracownika 

Urzędu Gminy Kulesze Kościelne telefonicznie lub mailowo. 

4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych  (w szczególności w 

przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb 

i instytucji, a wynikających z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt 



 

prowadzone będzie przez lek. wet. Iwoną Choińską Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy” 

ul. Kościuszki 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 

5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 

6) Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich przez gospodarstwo w miejscowości - 

Nowe Grodzkie 10. 

 

§ 3. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych będzie realizowane poprzez: 

1) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizowaną w schronisku. Zabiegi 

sterylizacji i kastracji będą przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.  

2) Usypianie ślepych miotów zwierząt na koszt Gminy, dokonywany przez lekarzy weterynarii 

w Schronisku. 

§ 4. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje 

Wójt Gminy Kulesze Kościelne poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,  

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

2. Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących 

następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą wykonującą przedmiotowe 

działania i Gminą Kulesze Kościelne.  

 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kulesze Kościelne realizuje: 

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 2 uchwały, które 

będzie prowadziło odławianie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt, a także niebędzie zadawał im cierpienia. Odłowione zwierzęta zostaną 

niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt.  

2) Właściciel gospodarstwa, o którym mowa w § 3 pkt 6, który przewozi do swojego 

gospodarstwa bezdomne zwierzęta gospodarskie lub zwierzęta gospodarskie, które są 

pozbawione właściwej opieki.  

§ 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w szczególności w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje zakład leczniczy (wskazany w § 3 pkt 4).  

§ 7. 1. Wójt Gminy Kulesze Kościelne realizuje poszukiwanie nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt poprzez umieszczenie ogłoszeń o możliwości adopcji zwierząt na stronie 

internetowej gminy. 

2. Prowadzenie ewidencji przyjętych bezdomnych zwierząt oraz poszukiwanie nowych 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez publikację przez Schronisko 

na stronie internetowej Schroniska.  

3. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie. 



 

 

§ 8. W przypadku pojawienia się na terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż 

gospodarskie lub domowe, w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii                            

i właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności także ze Strażą Pożarną, 

zostaną podjęte kroki w celu umożliwienia zwierzęciu powrotu do miejsca naturalnego 

bytowania. 

§ 9. Na realizację zadań wskazanych w programie Gmina Kulesze Kościelne przeznaczy  z 

budżetu środki w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w tym na: 

1) odławianie, zapewnienie miejsca w schronisku i poszukiwanie nowego właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt i obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku – 13 

000 zł;  

2) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

oraz pomoc lekarsko-weterynaryjną zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan 

zagrożenia zdrowia lub życia taka pomoc jest niezbędna – 5 000 zł;  

3) zakup karmy – 1 000 zł 

4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwach zastępczych – 1 000 zł. 


