
UCHWAŁA NR VI/47/19
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2019 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122), Rada Gminy Somianka, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Somianka w 2019 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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Załącznik do Uchwały Nr VI/47/19 

Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r.  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2019 roku 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Somianka w 2019 roku 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

  § 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122); 

2) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Somianka; 

3) pracowniku Urzędu Gminy - należy przez to rozumieć pracownika właściwego 

merytorycznie w sprawach opieki nad zwierzętami bezdomnymi – podinspektora ds. 

planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony 

środowiska, przyjmującego zgłoszenia pod numerem telefonu (29) 741-87-90 w. 43 

w godzinach pracy Urzędu Gminy Somianka oraz Wójta Gminy Somianka - telefon: 

506-086-670 i Zastępcę Wójta - telefon: 601-613-507, przyjmującymi zgłoszenia 

poza godzinami pracy Urzędu Gminy Somianka; 

4) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Somianka; 

5) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Somianka; 

6) programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka 

w 2019 roku”, który ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, w  szczególności 

psów, kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich; 

7) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. 

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, z 

którym Gmina Somianka ma podpisaną umowę; 

8) osobie odławiającej zwierzęta - należy przez to rozumieć Pana Huberta Kośnika 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Wyłapywanie Bezdomnych 

Zwierząt Hubert Kośnik” z siedzibą w Wyszkowie, ul. Zakręzie 49,  

z którym Gmina Somianka ma podpisaną umowę; 

9) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Pana 

Krzysztofa Jana Rakowskiego położone w miejscowości Wielęcin, 07-203 Somianka; 
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10) opiece weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt - należy przez to rozumieć Lecznictwo Weterynaryjne Krzysztof Szafner, 

Marzanna Szafner, s.c. M.K. Szafner i Szafner, Somianka-Parcele 16, 07-203 

Somianka, z którym współpracuje i ma podpisaną umowę osoba odławiająca 

zwierzęta; 

11) stronie internetowej urzędu - należy przez to rozumieć stronę internetową o 

następującym adresie:  www.somianka.pl; 

12) stronie internetowej schroniska - należy przez to rozumieć stronę internetową 

o następującym adresie:  www.schroniskobakowka.pl. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania programu 

  § 2. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka  w roku  2019. 

  § 3. Zadania priorytetowe Programu: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 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 przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

 

Rozdział 3 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska z obszaru Gminy Somianka 

realizuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,                        

ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, z którym Gmina Somianka ma podpisaną umowę. 

 

Rozdział 4 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 5.1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 
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1) Wójt poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolnożyjących, opiekę 

nad nimi, w tym ich dokarmianie, przy współpracy z osobą odławiającą zwierzęta; 

2) Wójt poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji kotów wolnożyjących osobom zainteresowanym i 

zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

3) pracownik Urzędu Gminy poprzez promocję adopcji kotów wolnożyjących, między 

innymi umieszczenie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej Urzędu oraz tablicy 

informacyjnej Urzędu. 

 

Rozdział 5 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje Pan Hubert Kośnik 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Wyłapywanie Bezdomnych Zwierząt Hubert 

Kośnik” z siedzibą w Wyszkowie, ul. Zakręzie 49, z którym Gmina Somianka ma podpisaną 

umowę. 

2. Osoba odławiająca bezdomne zwierzęta zobowiązana jest do wykonywania czynności 

w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zdrowia 

i życia zwierząt. 

3. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i ich przewozem będą 

wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz środka transportu przystosowanego 

do tego celu. 

 

Rozdział 6 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 7. 1. Schronisko przeprowadza obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt 

przyjętych do schroniska. 

2. Schronisko przygotowuje przyjętego psa do zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz 

zapewnia mu opiekę weterynaryjną przed i po zabiegu. 

3. Zabieg sterylizacji lub kastracji wykonywany jest przez lekarza weterynarii, z którym 

schronisko współpracuje. 

4. Zabiegowi sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta: 

1) w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na okres kwarantanny; 

2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegu, z uwagi na stan 

zdrowotny i/lub wiek. 
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Rozdział 7 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

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) Wójt poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli 

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania; 

3) pracownik Urzędu Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, między 

innymi umieszczenie linku do strony internetowej Schroniska na stronie internetowej 

Urzędu. 

Rozdział 8 

Usypianie ślepych miotów 

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów realizuje osoba odławiająca 

zwierzęta, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii, zabiegów usypiania ślepych miotów.  

2. Usypianie ślepych miotów jest przeprowadzane w gabinecie weterynaryjnym: 

Krzysztof Szafner, Marzanna Szafner, s.c. M.K. Szafner i Szafner Lecznictwo Weterynaryjne, 

Somianka-Parcele 16, 07-203 Somianka, z którym osoba odławiająca zwierzęta współpracuje i 

ma podpisaną umowę. 

Rozdział 9 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

§ 10. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Somianka, 

Wójt wskazał gospodarstwo rolne Pana Krzysztofa Jana Rakowskiego położone w miejscowości 

Wielęcin. 

Rozdział 10 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt 

§ 11. 1. Na terenie Gminy Somianka osoba odławiająca zwierzęta zapewnia opiekę 

weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

2. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, lekarz weterynarii udzieli 

zwierzęciu niezbędnej pomocy weterynaryjnej na miejscu zdarzenia. 

3. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt łownych i leśnych niezbędna 

pomoc weterynaryjna na miejscu zdarzenia udzielana jest w obecności łowczego – 

przedstawiciela właściwego miejscowo koła łowieckiego, na terenie którego doszło do 
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zdarzenia. 

4. Osoba odławiająca zwierzęta zobowiązana jest do przewiezienie zwierzęcia z miejsca 

zdarzenia drogowego go gabinetu weterynaryjnego: Krzysztof Szafner, Marzanna Szafner, s.c. 

M.K. Szafner i Szafner Lecznictwo Weterynaryjne, Somianka-Parcele 16, 07-203 Somianka. 

 

Rozdział 11 

Finansowanie programu 

§ 12. 1. Na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczono w budżecie Gminy 

Somianka środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł. 

2. Środki finansowe na zadania wymienione w Programie wydatkowane będą zgodnie z 

cenami ustalonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami, według tabeli 

stanowiącej załącznik do Programu. 

 

 

Przewodniczący 

   Rady Gminy 

      

      Krzysztof Jan Rakowski 
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Załącznik do 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Somianka w 2019 roku 

 

Zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Somianka w 2019 roku, 

z uwzględnieniem środków finansowych 

Lp.  Środki 
finansowe 
brutto (zł) 

Zadania 

1. Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt s.c. ul. Bąkówka, 
Ostrów Mazowiecka 

1599,00 Przyjęcie i utrzymanie psa w schronisku (za 1 sztukę)             

2. Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt s.c. ul. Bąkówka, 
Ostrów Mazowiecka 

1230,00 Gotowość i realizacja, ryczałt miesięczny; Opłata ryczałtowa 
obejmuje: 
- miejsce dla psów w schronisku; 
- przygotowanie i opiekę psa przed i po sterylizacji lub kastracji 
oraz dostarczenie psa po kwarantannie do gabinetu  
weterynaryjnego, R. Szarafiński & A. Oniszk ul. Płk. K. Piłata 19                 
w Ostrowi Mazowieckiej, następnie po 10 dniach ponowne 
dostarczenie go na usuniecie szwów oraz wszelkie koszty 
związane z powikłaniami pooperacyjnymi; 
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów; 
Zaszczepienie zwierząt bezdomnych przeciwko wściekliźnie, 
zabieg polegający na sterylizacji i kastracji zwierząt 
bezdomnych, które znajdują się w Schronisku wykona gabinet  
weterynaryjny R. Szarafiński & A. Oniszk, ul. Płk. K. Piłata 19 w 
Ostrowi Mazowieckiej. 

3. Hubert Kośnik, 
ul. Zakręzie, 07-200 Wyszków 

369,00 Wyłapywanie bezdomnych psów i dostarczenie do Schroniska 
(za 1 sztukę) 

4. Hubert Kośnik, 
ul. Zakręzie, 07-200 Wyszków 

100,00 Uśpienie ślepego miotu bezdomnych psów (niezależnie od 
ilości sztuk) wykona lekarz weterynarii - Krzysztof Szafner, 
Marzanna Szafner, s.c. M.K. Szafner i Szafner, Lecznictwo 
Weterynaryjne, Somianka-Parcele 16, 07-203 Somianka 

5. Hubert Kośnik, 
ul. Zakręzie, 07-200 Wyszków 

300,00 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt we 
współpracy z Krzysztof Szafner, Marzanna Szafner, s.c. M.K. 
Szafner i Szafner, Lecznictwo Weterynaryjne, Somianka-
Parcele 16, 07-203 Somianka 

6. Gospodarstwo rolne Pana 
Krzysztofa Jana Rakowskiego 
Wielęcin, 07-203 Somianka 

26,00 (małe) 
32,00 (duże) 

/doba 

Zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich 

                                  
Przewodniczący 

  Rady Gminy   

  

                                                                                                  Krzysztof Jan Rakowski 
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