UCHWAŁA NR XL.396.18
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm) Rada Miasta Ełku, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Dariusz Wasilewski
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Załącznik do Uchwały Nr XL.396.18
Rady Miasta Ełku
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku
Zgodnie z art.11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Gmina
ma obowiązek corocznego określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.
Cele programu :
I. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez realizację następujących zadań:
1) wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta i dostarczanie ich do schroniska,
2) zapewnienie ich właściwego utrzymania i opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
3) współdziałanie ze schroniskiem i organizacjami zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami
w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
4) prowadzenie wspólnie ze schroniskiem, szkołami i organizacjami pozarządowymi szerokiej edukacji
tematycznej w zakresie utrzymania domowych zwierząt.
II. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:
1) elektroniczną identyfikację stosując wszczepienia tzw."czipów",
2) sterylizację lub kastrację
bezdomnych psów przyjmowanych do schroniska.
III. Propagowanie systemu edukacji o ochronie zwierząt poprzez:
1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt np. poprzez prowadzenie
prelekcji w szkołach oraz akcji plakatowych,
2) uświadamianie osobom adoptującym ze schroniska bezdomne psy jakie obowiązki i odpowiedzialność
ciąży na nich,
3) prowadzenie szerokiej współpracy Gminy, schroniska, organizacji pozarządowych, oraz innych osób
prawnych i fizycznych, których celem jest ochrona zwierząt,
4) angażowanie lokalnych mediów w tematykę opieki i ochrony zwierząt.
Zadania realizowane w ramach programu:
I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku:
W 2018 roku utrzymywaniem bezdomnych psów w schronisku zajmować się będzie firma GREEN
HOUSE M. Oblacewicz. Na podstawie podpisanej umowy wyłapane psy przewożone będą do schroniska
dla zwierząt „GREEN HOUSE” w miejscowości Krzeczkowo.
II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:
Miasto sukcesywnie zakupywać będzie karmę i za pośrednictwem Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Oddział w Ełku przekazywać ją osobom na dokarmianie bezdomnych kotów.
W ramach opieki Miasto pokryje też koszty sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów na podstawie
przekazanego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Ełku zestawienia
wykonanych zabiegów.
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III. Odławianie bezdomnych zwierząt:
Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt „GREEN HOUSE” w Krzeczkowie w ramach zawartej
umowy na opiekę nad bezdomnymi psami, prowadzić będzie wyłapywanie bezdomnych psów z terenu
miasta Ełku.
Koszt tej usługi mieści się w zawartej umowie.
IV. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt:
Zgodnie z zawartą umową z właścicielem Schroniska dla zwierząt w Krzeczkowie wszystkie psy
przebywające w schronisku poddawane są zabiegom sterylizacji lub kastrowane.
Koszt usługi mieści się w zawartej umowie.
V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz działania edukacyjne w zakresie opieki nad
zwierzętami:
W ramach realizacji niniejszego programu Urząd Miasta Ełku prowadzić będzie działania, mające na
celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań
w stosunku do zwierząt oraz ciążących obowiązkach na właścicielach i opiekunach zwierząt.
Działania będą realizowanie w formie:
1) współpracy z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, mającej na celu tworzenie korzystnych
warunków do aktywizacji w nich mieszkańców miasta,
2) organizowania przez Centrum Edukacji Ekologicznej konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na
temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności,
3) propagowanie adopcji zwierząt poprzez akcje informacyjne organizowane wspólnie z właścicielem
schroniska, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt oraz lokalnymi mediami – prasą, radiem i telewizją.
W celu zwiększenia zainteresowania lokalnej społeczności adopcjami bezdomnych psów - na
stronie internetowej schroniska dla zwierząt „GREEN HOUSE” w Krzeczkowie umieszczane będą
na bieżąco informacje o przebywających w nim zwierzętach.
VI. Usypianie ślepych miotów:
Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt może wykonywać wyłącznie lekarz weterynarii,
a zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odebrane przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia.
Zabiegi te wykonywane będą w schronisku dla zwierząt „GREEN HOUSE” w miejscowości
Krzeczkowo oraz w Gabinecie Weterynaryjnym IWET Lek. Wet. Iwona Ptaszyńska w Ełku ul.
Mickiewicza 9A.
VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich:
Gmina Miasto Ełk zapewni tymczasowe schronienie dla zwierząt gospodarskich bezdomnych lub
zaniedbanych odebranych dotychczasowemu właścicielowi na podstawie stosownych decyzji właściwych
organów. Na tymczasowe schronienie dla tych zwierząt wyznacza się Gospodarstwo Rolne Pana Mirona
Stankiewicza w Chruścielach 8, gm. Ełk.
VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt:
Każde ranne bezdomne zwierzę w wypadku drogowym lub innej sytuacji przewożone będzie przez
pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku oraz Straży Miejskiej Urzędu
Miasta Ełku do następujących lecznic weterynaryjnych znajdujących się na terenie miasta:
1) w godzinach pracy do:
a) Gabinetu Weterynaryjnego CANWET lek. wet. Krzysztof Russek, ul. Orzeszkowej 11/U2,
b) Lecznicy Weterynaryjnej VETA Agnieszka Skolimowska, ul. Matki Teresy z Kalkuty 7,
c) Gabinetu Weterynaryjnego IWET Lek. Wet. Iwona Ptaszyńska, ul. Mickiewicza 9A,
d) Przychodni Weterynaryjnej „SANITAS”, ul. Kajki 34.
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2) całodobowo do:
a) Lecznicy Weterynaryjnej ARS-VET lek. wet. Małgorzata Dobrzycka-Guzek, ul. Suwalska 46a,
b) Usługi Weterynaryjne s. c. Katarzyna Zyzman, Jacek Zyzman, ul. Ogrodowa 2.
Koszty leczenia ponosić będzie Gmina.
Na Program opieki nad zwierzętami w budżecie Miasta Ełku na 2018 rok przeznaczona
została kwota w wysokości 530 650 zł.
Przyjęte w powyższym programie cele i środki do ich realizacji, gwarantują wywiązanie się
Gminy z nałożonych Ustawą obowiązków w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt.
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