Uchwała XXX/155/2021
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn
Na art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020
r. poz.713 ze zm.) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. z 2020r.
poz.638) Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kętrzyn”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Teresa Marzena Juchniewicz

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kętrzyn na rok 2021

Cele i zadania Programu
§ 1.
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami.
2. Zadania Programu
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy
2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych
w schronisku dla zwierząt, z którym współpracuje Gmina, a zwierząt gospodarskich –
gospodarstwie rolnym wskazanym w programie;
3) odławianie z terenu gminy bezdomnych zwierząt;
4) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie;
5) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów
7) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastracji
8) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
9) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 2.
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Kętrzyn.
2. Wykonawcami Programu są :
1) Schronisko dla Zwierząt w Pudwągach prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o. o. w Kętrzyn
2) szkoły i instytucje kultury poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie
humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności
3) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
Sposoby realizacji celów programu
§ 3.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kętrzyn realizowane jest poprzez wyłapywanie i
umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym
schronisko. Zgłoszenia o zwierzęciu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest bezdomne przyjmuje Urząd
Gminy, który zleca odłowienie dla schroniska, z którym ma podpisaną umowę.
§ 4.
1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie, realizowana jest poprzez współdziałanie z
organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
2. Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty
te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, Koty wolno żyjące nie
powinny być umieszczane w schroniskach, lecz wypuszczane po wykonaniu zabiegu sterylizacji/ kastracji lub
po leczeniu. Wypuszczanie na wolność powinno nastąpić w pobliżu miejsc dotychczasowego bytowania
zwierzęcia. W okresie, gdy koty wolno żyjące nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia
powinny być dokarmiane.
3.Interwencje w sprawie kotów wolno żyjących podejmowane są przy udziale organizacji społecznych.

§ 5.
Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastracje zwierząt :
- w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko,
- w lecznicy dla zwierząt, na zlecenie Wójta Gminy Kętrzyn.
§ 6.
Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza
w schronisku dla zwierząt lub na zlecenie Wójta Gminy Kętrzyn w lecznicy dla zwierząt

weterynarii

§ 7.
W przypadku bezdomnych zwierząt gospodarskich gmina zapewnia dla nich miejsce w gospodarstwie rolnym
Mażany 23.
§ 8.
Zapewnienie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w
przypadkach
zdarzeń
drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez zapewnienie całodobowych usług weterynaryjnych
na
podstawie zawartej umowy.
§ 9.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje
1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym, by zapewnić im należyte warunki bytowania.
2) Wójt Gminy Kętrzyn poprzez :
a) promocję adopcji zwierząt ze schroniska;
b) prowadzenie kampanii adopcyjnej „Zaadoptuj psa”, realizowanej na następujących zasadach:
- w przypadku adopcji, po wejściu w życie Programu, bezdomnego psa wyłapanego na terenie Gminy
Kętrzyn nowy właściciel otrzyma zwrot części kosztów utrzymania psa w wysokości do 500,- PLN na
jednego psa, na podstawie umowy adopcyjnej zawartej z Gminą Kętrzyn,
- w/w zwrot części kosztów utrzymania psa nastąpi po przedłożeniu oryginałów faktur lub rachunków
na zakup karmy, akcesoriów (np. smycz, kaganiec, buda) dla psa lub na wykonanie zabiegów
weterynaryjnych,
- jedno gospodarstwo domowe może otrzymać zwrot części kosztów utrzymania nie więcej niż dwóch
adoptowanych psów, tj. do 1000,- PLN,
- Wójt Gminy Kętrzyn ma prawo dokonania kontroli dotrzymania warunków adopcji przez nowego
właściciela psa,
- jeżeli warunki adopcji nie zostaną dotrzymane, Gmina Kętrzyn może zażądać zwrotu całej wypłaconej
kwoty,
- w Urzędzie Gminy Kętrzyn prowadzona jest dokumentacja dotyczącą wszystkich adoptowanych psów.
3) organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji promujących adopcję zwierząt;
4) szkoły poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 10.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez kastrację/sterylizacje psów i kotów realizują :
- schronisko – obligatoryjne przeprowadzenie zabiegu sterylizacji /kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z
uwagi na stan zdrowia;
- organizacje społeczne – realizacja zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji zwierząt
bezdomnych i kotów wolno żyjących.
§ 11.
Edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich
bezdomności odbywać się będzie poprzez:

1) włączanie nauczycieli do propagowania treści programowych w dziedzinie ochrony zwierząt,
zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami,
promowaniem prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt;
2) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Finansowanie programu
§ 12
1.Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 130 000,- zł zabezpieczone są
w budżecie Gminy na 2021 rok.
2.Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Środki te będą wydatkowane na:
1) wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku
2) kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących, opiekę weterynaryjną nad nimi oraz dożywianie,
3) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
4) zabiegi usypiania ślepych miotów,
5) prowadzenie kampanii adopcyjnej „Zaadoptuj psa”.
4.W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych z zakresu niniejszego Programu (stwarzających
zagrożenie dla ludzi i zwierząt) dopuszcza się zwiększenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

