Zarządzenie Nr 211/21
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/265/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zarządza się, co następuje:
§1
Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2021r.
z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , zwanym dalej Programem.
1. Celem konsultacji jest poznanie opinii dotyczącej projektu Programu, pozyskanie dodatkowych
informacji, doświadczeń, sugestii organizacji w dziedzinach dotyczących działalności tych
podmiotów.
§2
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu na BIP
Gminy Korytnica, stronie internetowej Gminy Korytnica (www.korytnica.pl) w
zakładce
Organizacje
pozarządowe
oraz
na
tablicy
ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Korytnica.
2. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu Programu proszę zgłaszać na formularzu
konsultacji na adres Urzędu Gminy Korytnica, ul. Małkowskiego 20 , 07-120 Korytnica, pokój
Nr
15
lub
drogą
elektroniczną
na
adres:
bpogorzelska@korytnica.pl
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Uwagi do Projektu Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2021 r.”
3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Konsultacje odbędą się w dniach od 05 lutego 2021 r. do 20 lutego 2021 roku
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 211/21
z dnia 28 stycznia 2021 roku
Formularz konsultacji projektu
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Korytnica na 2021r.

Nazwa organizacji zgłaszającej
propozycje

Nr rozdziału i punktu

Sugerowana zmiana

w projekcie programu

(proponowany zapis)

L. p.

Adres

Uzasadnienie

1.

2.

3.

4.

………………………………………………………………………
Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje w imieniu organizacji

PROJEKT
UCHWAŁA NR …......
RADY GMINY KORYTNICA
z dnia ….....................
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt ( Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm. ) po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w
art. 11a ust.7 ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy Korytnica uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Korytnica

Janusz Tarapata

Uzasadnienie
do Uchwały ..................
Rady Gminy Korytnica
z dnia.............................
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2021 rok
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( t.j. Dz.U. z
2020 roku poz. 638 ze zm.) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Gminy
wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a, ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie
do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
W myśl art. 11a ust. 2 cytowanej wyżej ustawy - program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczególności:
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.
Realizując ustawowy obowiązek, został przygotowany Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2021
rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje on zasady opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu ich bezdomności.
Cele programu to w szczególności:
1 zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
1) zapobieganie bezdomności zwierząt
2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Korytnica
3) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
Wypełniając obowiązek o którym mowa w art.11a ust.7 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 638 ze zm.) , Wójt Gminy Korytnica
przekazał do zaopiniowania projekt Programu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w
Węgrowie, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie
oraz Kołom Łowieckim - Pobudka, Las, Soból i Panna, Bóbr - działającym na terenie gminy
Korytnica.

Załącznik do uchwały Nr...................
z dnia .................................................
Rady Gminy Korytnica
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 2021 ROK
§1
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom bezterminowej opieki do czasu ich adopcji realizowane
jest poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt Marian Drewnik
Schronisko dla Zwierząt HAPPY DOG, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew, na podstawie
zawartej umowy.
§2
Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące oraz utworzenie rejestru ich
opiekunów,
2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3) w miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,
4) w razie konieczności zapewnienie leczenia zwierząt oraz ich sterylizacji i kastracji.
§3
1. Na terenie gminy odławianie zwierząt będzie realizowane okresowo – w miarę zgłoszeń
od mieszkańców.
2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i
bezpieczeństwu ludzi.
3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę
z uprawnionym podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu
Gminy.
4. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Korytnica zajmuje się Marian Drewnik
Schronisko dla Zwierząt HAPPY DOG, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew, z którym gmina
ma podpisaną umowę.

§4
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku Mariana
Drewnika Schronisko dla Zwierząt HAPPY DOG, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew, z
którym gmina ma podpisaną umowę, na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą
schronisko.

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna.
§5
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gminy w tym na stronach internetowych,
2) Utworzenie tzw. bazy osób chętnych do adopcji bezdomnego zwierzęcia,
3) W przypadku adopcji Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów szczepienia oraz
sterylizacji lub kastracji,
4) Współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz z mediami w zakresie poszukiwania
nowych właścicieli zwierząt.
§6
1. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie poprzez:
1) powierzenie wykonywania zabiegów podmiotowi prowadzącemu schronisko o którym
mowa w § 3 ust. 4 ,
2) zlecanie wykonania zabiegów lekarzowi weterynarii w gabinecie weterynaryjnym dla
zwierząt z którym Gmina Korytnica zawarła umowę tj. Gabinet Weterynaryjny w Korytnicy,
07-120 Korytnica, ul. Małkowskiego 14.
2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez
gminę.
§7
Zapewnia się miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Korytnica w
gospodarstwie rolnym Pana Stanisława Księżopolskiego w miejscowości Żelazów 16, 07-120
Korytnica
§8
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych
zwierząt realizowana jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii Krzysztofem Korolczukiem,
Gabinet Weterynaryjny w Korytnicy, 07-120 Korytnica, ul. Małkowskiego 14.

§9
Znakowanie zwierząt w gminie w bieżącym roku nie jest planowane.

§ 10
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
2. Na 2021 rok w budżecie Gminy zostaną zapewnione środki finansowe na realizację zadań
zapisanych w programie w kwocie 15.000 zł, w tym:
1) na zadania realizowane w schronisku - 13 000,00zł
2) na zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym usypianie ślepych miotów zwierząt –
800,00zł,
3) na zakup karmy na dożywianie zwierząt bezdomnych oraz dokarmiania kotów wolno
żyjących- 700,00zł.
4) na zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach
drogowych - 300zł.
5) na zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich - 200zł.

Przewodniczący Rady Gminy Korytnica

Janusz Tarapata

