UCHWAŁA NR XXXIV/288/18
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2018.”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1840) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bobrowo w roku 2018. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/198/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Bobrowo w roku 2017.”
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Sobiech
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/288/18
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 maja 2018 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BOBROWO NA ROK 2018
§ 1. 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz zwierząt gospodarskich.
2. Program zwany dalej „Programem” określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku
2018 w ramach Programu.
3. Przez pojęcie schroniska dla bezdomnych zwierząt zwane w dalszej części programu „Schroniskiem”
rozumiemy organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom domowym w schronisku dla zwierząt, w porozumieniu z Wójtem Gminy Bobrowo
– ze wskazaniem na Schronisko dla zwierząt prowadzone przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy,
z siedzibą przy ul. Ustronie 20B.
4. W programie określono cele i zadania, zgodnie z zapisami art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w oparciu o podejmowane do tej pory działania w zakresie dotyczącym
bezdomnych zwierząt na terenie gminy.
Cele programu
§ 2. Celem programu jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Bobrowo;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt;
3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt;
4) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
5) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów;
6) zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę.
Zadania w ramach programu
§ 3. W ramach programu Gmina Bobrowo realizuje następujące zadania:
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.
Wykonawcy programu
§ 4. 1. Wykonawcą zadań określonych w programie jest Wójt Gminy Bobrowo działający za pośrednictwem
osoby zatrudnionej na stanowisku ds. rolnictwa, ochrony środowiska i spraw lokalowych w Urzędzie Gminy
Bobrowo.
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2. Realizacja działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt może być prowadzona przez:
1) schronisko dla bezdomnych zwierząt;
2) Straż Gminna, Policja i Straż Pożarna;
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
poprzez współpracę z organami Urzędu Gminy Bobrowo;
4) jednostki organizacyjne gminy, które będą edukować dzieci i młodzież w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz opieki dla zwierząt z terenu Gminy
Bobrowo realizuje się poprzez:
1) odławianie (zbieranie) z terenu gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez
opieki właściciela;
2) przekazanie pod tymczasową opiekę organizacjom opieki nad zwierzętami
wypadków losowych (zgon właściciela itp.) utraciły właściciela;

-

zwierząt, które w wyniku

3) udzielenie pomocy lekarza weterynarii zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których
właścicieli nie ustalono, a które czasowo przebywają pod opieką organizacji opieki nad zwierzętami;
4) poszukiwanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi
osobami nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
5) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod wskazany przez Urząd Gminy kontakt;
6) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w schronisku.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 6. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Bobrowo realizuje się przy współpracy gminy
z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) podejmowanie interwencji w sprawach wolno żyjących kotów, z udziałem organizacji
przedstawiciela Urzędu Gminy w Bobrowie;

społecznych lub

2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
3) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
4) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
5) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
6) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Bobrowo podlegają stałemu odławianiu.
3. Zgłoszenia od mieszkańców Gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Straż Gminna w Bobrowie oraz
Urząd Gminy w Bobrowie. Jednostki te po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności informują
Schronisko o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Odławianie i wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 116,
poz. 753) w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych
również do zakładu leczniczego.
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6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa wskazanego przez Wójta
Gminy Bobrowo.
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 8. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych do Schroniska,
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia
i/lub wiek.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez uprawnionego lekarza weterynarii
w schronisku lub przez uprawnionego lekarza weterynarii działającego w porozumieniu z Urzędem Gminy
Bobrowo.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
1) schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) organizacje pozarządowe poprzez udostępnianie informacji o prowadzeniu akcji o adopcji zwierząt na stronie
internetowej.
Usypianie ślepych miotów
§ 10. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje uprawniony lekarz weterynarii w schronisku lub uprawniony
lekarz weterynarii działający w porozumieniu z Urzędem Gminy Bobrowo.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 11. W przypadku wystąpienia sytuacji traktowania zwierząt w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy
o ochronie zwierząt, Wójt Gminy Bobrowo w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje
gospodarstwo w miejscowości Grzybno 16, 87-327 Bobrowo.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
§ 12. 1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, z terenu
Gminy Bobrowo, realizowana jest przez Przychodnię Weterynaryjną, Marcin Brążkiewicz, ul. Powstańców
Wielkopolskich 14a, 87-300 Brodnica.
2. Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych także z udziałem zwierząt
posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
Finansowanie Programu
§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu określone są w budżecie Gminy
Bobrowo na rok 2018 i wydawane będą poprzez zlecanie świadczenia usług. W 2018 rok na realizacje zadań,
wynikających z Programu zarezerwowano w budżecie gminy środki w wysokości 20.000,00 zł.
2. Na realizację Programu zakłada się wydatkowanie środków w następujący sposób:
l) zapewnienie miejsca i opieki, odławianie, poszukiwanie właścicieli, obligatoryjna sterylizacja lub kastracja oraz
usypianie ślepych miotów - 15.000,00;
2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 200,00 zł;
3) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych na określony czas we wskazanym
gospodarstwie rolnym – 3 500,00 zł;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt według
przedstawionych faktur – 1 000,00 zł;
5) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania
300,00 zł.
Edukacja mieszkańców gminy
§ 14. 1. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami,
humanitarnego traktowania oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez:
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1) włączenie szkół do propagowania treści programowych w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
sposobów opieki nad zwierzętami, potrzebą liczby ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,
promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt;
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3) popierania wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. W ramach działań edukacyjnych przewiduje się organizowanie konkursów, akcji, prelekcji i pogadanek dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy przy współudziale Organizacji Pozarządowych i Straży Gminnej na temat
humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2018r. wpłynęło zawiadomienie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w
sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr
XXXII/270/218 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Bobrowo w roku 2018.” W uzasadnieniu zawiadomienia Wojewoda wniósł następujące niżej
wymienione uwagi dotyczące treści analizowanego programu, m.in., że:
1) nie wskazano konkretnego gospodarstwa rolnego dla zwierząt gospodarskich oraz nie
zapewniono opieki weterynaryjnej - konkretnego lekarza weterynarii;
2) w § 14 Programu nie określono „sposobu wydatkowania” wskazanej kwoty;
3) nie mieści się w zakresie podstawy prawnej uchwały obejmowanie regulacją
programu zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego (§2 pkt 6, § 4
oraz § 5 ust. 2 pkt 4 programu), to jest działań polegających na: egzekwowaniu prawa
lokalnego oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także
realizacji szczepień przez właścicieli zwierząt;
4) wątpliwe jest również w ocenie Wojewody rozstrzyganie o zwrocie kosztów za
realizację zadań opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Wojewoda mając na względzie ww. uwagi zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy
Bobrowo z zajęciem stanowiska w tej sprawie w terminie do 18 kwietnia br. W odpowiedzi
poinformowano, że na najbliższej sesji Rady Gminy Bobrowo zostanie podjęta nowa uchwała
uwzględniająca uwagi przesłane w zawiadomieniu z dnia 13.04.2018r.
W dniu 25 kwietnia br. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2018 Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/270/218 Rady Gminy
Bobrowo z dnia 16 marca 2018r.
W związku z powyższym przygotowany został nowy Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2018,
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Program uwzględnia uwagi Wojewody.
Program został poddany społecznej konsultacji, które ogłoszono na stronie internetowej i
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bobrowie. Program skierowano do zaopiniowania przez:
Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie
Gminy oraz Nadleśnictwa Brodnica.
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