
UCHWAŁA NR XI/119/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada 
Miejska w Augustowie po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie, 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznych uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR VII/82/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r.w sprawie uchwalenia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Augustowa w 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1512) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące 
zmiany:

1) punkt V ZMNIEJSZENIE POPULACJI ZWIERZĄT BEZDOMNYCH Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2019 r. otrzymuje 
następujące brzmienie:

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację 
zwierząt, w szczególności bezdomnych psów przyjętych do schroniska. Powyższe realizuje Sonieczkowo 
Schronisko i Fryzjer Dla Zwierząt Marta Chmielewska Żarnowo Pierwsze 9 A, 16-300 Augustów poprzez 
wykonywanie tych zabiegów, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych 
zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

2. Gmina Miasto Augustów umożliwia bezpłatne usypianie ślepych miotów psów i kotów, które posiadają 
właściciela wg możliwości finansowych Gminy Miasta Augustów, do momentu wyczerpania środków 
finansowych zabezpieczonych w budżecie miejskim na 2019 rok, oraz dokonuje usypiania ślepych miotów 
w schronisku. Usypianie ślepych miotów psów i kotów w okresie do około drugiego tygodnia życia, które  
mają jeszcze nie wykształcony wzrok przeprowadzane będzie w Schronisku poprzez dokonanie przez lekarza 
weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów utrzymywanych w schronisku oraz przez wyłonionych przez 
Gminę Miasto Augustów lekarzy weterynarii świadczących usługi w Augustowie na zgłoszenie mieszkańca 
i po zatwierdzeniu przez Pełnomocnika do spraw opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez obligatoryjną sterylizację bezdomnych 
kotek wg możliwości finansowych Gminy Miasta Augustowa, do momentu wyczerpania środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie miejskim na 2019 rok. Po wykonaniu sterylizacji oznaczenie kotki poprzez 
nacięcie ucha w celu zapobiegania powtórnemu wyłapania kotki, której wykonano zabieg. Sterylizacja 
bezdomnych kotek oraz oznakowanie przeprowadzane będzie przez wyłonionych przez Gminę Miasto 
Augustów lekarzy weterynarii świadczących usługi w Augustowie na zgłoszenie mieszkańca i po 
zatwierdzeniu przez Pełnomocnika do spraw opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

4. Gmina Miasto Augustów umożliwia przeprowadzanie kastracji i sterylizacji psów i kotów posiadających 
właściciela z terenu miasta w ramach zadania „Akcja Sterylizacja” ze środków Augustowskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok, do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację 
przedmiotowego zadania. Sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właściciela następuje wyłącznie 
na wniosek lub za zgodą właściciela.

5. Gmina Miasto Augustów umożliwia przeprowadzanie kastracji i sterylizacji psów i kotów posiadających 
właściciela z terenu miasta w ramach wspólnego zadania ze Związkiem Komunalnym „Biebrza”, do momentu 
wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania. Sterylizacja 
i kastracja psów i kotów posiadających właściciela następuje wyłącznie na wniosek lub za zgodą właściciela.

6. Kastracje i sterylizacje psów i kotów, które posiadają właściciela przeprowadzane będą przez 
wyłonionego przez Gminę Miasto Augustów lekarza weterynarii świadczącego usługi w Augustowie na 
zgłoszenie mieszkańca, po ustaleniu ilości zabiegów w stosunku do możliwości finansowych i po 
zatwierdzeniu przez Pełnomocnika do spraw opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
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2) punkt XI. FINANSOWANIE PROGRAMU Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2019 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:

1. Środki na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie miejskim na rok 
2019 w wysokości 312 400,00 zł, słownie: trzysta dwanaście tysięcy czterysta złotych, w tym:

- wyłapywanie, przejęcie, zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Augustowa 
przez schronisko w wysokości 221 400,00 zł,

- usługi weterynaryjne – 50 000,00 zł

- zakup karmy kotom wolno żyjącym – 1 000,00 zł,

- sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w ramach zadania „Akcja Sterylizacja” ze 
środków Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok – 40 000,00 zł,

2. Sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli na podstawie zawartego porozumienia 
pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Związkiem Komunalnym „Biebrza” w wysokości 15 819,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Augustowie

Marcin Kleczkowski
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Uzasadnienie

Zmiana Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Augustowa w 2019 r. następuje w związku z wprowadzeniem programu sterylizacji i kastracji
psów i kotów posiadających właścicieli w ramach zadania wspólnie ze Związkiem Komunalnym „Biebrza”.
Koszty realizacji przedmiotowego zadania będą pokryte przez Związek Komunalny „Biebrza” do kwoty
15 819,00 zł na podstawie zawartego porozumienia.
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