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UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY GMINY KARNIEWO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2019 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122), Rada
Gminy Karniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Karniewo w 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
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Załącznik do uchwały Nr V/35/2019
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 marca 2019 r.
PROGRAM
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Karniewo.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności
do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy.
§ 2. Celem programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Karniewo jest:
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.
Rozdział 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i zmniejszenie populacji.
§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych
realizowane jest poprzez:
1) zbieranie ( odławianie ) z terenu Gminy bezdomnych psów, zgubionych, wałęsających się, pozostających
bez opieki właściciela i przekazywanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt;
2) zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej, bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy oraz zwierzętom,
które utraciły właściciela, którą zapewnia Gabinet Weterynaryjny, Marek Ostrowski ul. Makowska 7, 06425 Karniewo,
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką
Gminy,
4) uruchomienie w Gminie lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, punktu
informacyjnego ds. Interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania
zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się
zwierzętach.
5) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizacja;
6) wykonywaniu na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową
opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;
7) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ich rozrodczości;
8) umożliwienie bezpłatnego usypiania “ślepych miotów” właścicielom suk, które w najszybszym
z możliwych terminów a po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela we
współfinansowaniu z Gminą;
9) umożliwienie bezpłatnego usypiania “ ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz zachęcanie opiekunów
społecznych do ich sterylizacji;
10) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania
zwierząt;
11) prowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt np.:
Zakup karmy na okres 2 m-cy od dnia adopcji;
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12) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na podstawie umowy, zlecenia zawartego z lekarzem
weterynarii w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, którą realizuje Gabinet Weterynaryjny, Marek Ostrowski s. c. ul. Makowska 7, 06-425
Karniewo,
13) wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich, którym jest
gospodarstwo rolne Pana Andrzeja Chełchowskiego, Chełchy Klimki 8, 06-425 Karniewo.
14) wyłapywanie bezdomnych zwierząt Hubert Kośnik, Zakręzie 49, 07-200 Wyszków.
15) schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kruszewie, Kruszewo 34/35 k/Goworowa zapewnia wyłapywanie
i odbiór zwierząt bezdomnych do schroniska.
Schronisko to działa jako Fundacja i spełnia wszystkie wymagania weterynaryjne schronisk dla zwierząt.
Rozdział 3.
Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt
§ 4. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Karniewo, będą się zajmować firmy:
„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt” Hubert Kośnik, Zakręzie 49, 07-200 Wyszków oraz schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Kruszewie, Kruszewo 34/35 k/ Goworowa. Wyżej wymienione schronisko spełnia
wszystkie wymagania dotyczące prowadzonej przez tenże podmiot działalności i jest pod stałym nadzorem
Inspekcji Weterynaryjnej.
Rozdział 4.
Źródła finansowania
§ 5. 1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 75 % kosztów sterylizacji
samic lub kastracji samców.
2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:
1) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Karniewo, do zwierząt stanowiących ich własność,
2) gmina zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii prowadzącego
działalność zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów
kastracji lub sterylizacji dofinansowywanych z budżetu Gminy;
3) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii, z którym Gmina
ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie
zawierającą klauzulę o jawności danych osobowych, którą lekarz weterynarii w ramach działalności
zakładu leczniczego dla zwierząt, po przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Gminy Karniewo;
4) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii działającemu w ramach zakładu leczniczego dla
zwierząt, 25 % kosztów zabiegu po wykonaniu zabiegu;
5) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci pozostałe 75 % kosztu zabiegu bezpośrednio lekarzowi
weterynarii działającemu w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt na podstawie wystawionego
rachunku, do którego dołączone będą oświadczenia, o których mowa w pkt 3;
§ 6. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów i kotów bezpańskich i 50 % kosztów
uśpienia ślepych miotów psów i kotów posiadających właścicieli.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla
nich właścicieli;
3. Uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii w ramach
działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi w tym
zakresie;
4. Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie
z warunkami określonymi w umowie;
5. Zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowywane są wyłącznie właścicielom zwierząt,
którzy są mieszkańcami Gminy Karniewo i wypełnili oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3;
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§ 7. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt przebywających na terenie
Gminy Karniewo.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:
1) Gmina Karniewo zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, na
dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt, opiekę pooperacyjną,
dofinansowywanych w 100 % z budżetu Gminy,
2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii, o którym
mowa w pkt 1 w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji,
3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta powrócą do miejsc macierzystych lub zostaną umieszczone
w schronisku dla bezdomnych zwierząt bądź trafią do adopcji,
4) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 100% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na
podstawie wystawionego rachunku.
3. Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest obowiązany do zapewnienia mu opieki
(znalezienie nowego właściciela, przekazanie do schroniska itp.).
4. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.
5. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez:
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem;
3) zachęcenie szkół i przedszkoli z terenu Gminy do włączania do treści programowych w dziedzinie ochrony
środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami
opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;
4) propagowanie przez Gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zapobiegających nadmiernemu
niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt poprzez ulotki, artykuły w gazetach oraz
akcje prowadzone za pośrednictwem mediów;
5) organizowanie prelekcji, konkursów, akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego
traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich bezdomnością.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.
§ 8. Kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określi corocznie Uchwała Rady Gminy
Karniewo dotycząca budżetu Gminy.
Na 2019 rok wynosi ona 8 500,00 zł.
Planuje się wydatkowanie powyższej kwoty na następujące zadania:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt, inne zabiegi i usługi
weterynaryjne – 8 000,00 zł.
2. Zakup karmy i innych materiałów – 500,00 zł.

