
Uchwała Nr …... / …. / 2021 

Rady Miasta Kobyłka 

z dnia ….................................. 2021 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2021 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada Miasta Kobyłka 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/310/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Kobyłka w 2021 roku w załączniku do uchwały w § 21 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. Wysokość środków finansowych na realizację Programu wynosi 368 700zł i obejmuje następujące 

zadania : 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku wraz z obligatoryjną sterylizacją         

lub kastracją - do 40 000zł 

2) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich - do 1 200zł;  

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - do 5 000zł;  

4) odławianie bezdomnych zwierząt - do 80 000zł;  

5) usypianie ślepych miotów, sterylizacja, kastracja, elektroniczne czipowanie, zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, gospodarskich i wolno żyjących             

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem ww. zwierząt, poszukiwanie właścicieli                          

dla bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców - do 177 500zł;  

6) dofinansowanie kosztów zabiegów sterylizacji, kastracji czipowania - do 65 000zł.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

 

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

Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/310/2021 Rady Miasta Kobyłka          

z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi    

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2021 roku. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), dnia 24 maja br., Rada 

Miasta Kobyłka, podjęła uchwałę Nr XXXVII/310/2021, wypełniając tym samym obowiązek 

zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

Szacowanie wysokości kosztów realizacji ww. Programu nastąpiło na podstawie kosztów oraz ilości 

zgłoszeń z lat ubiegłych. 

 

W połowie roku 2021, widać znaczną różnicę w porównaniu do roku ubiegłego, w wysokości 

kosztów ponoszonych przez Miasto Kobyłka w następujących zadaniach : 

 

1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych            

z udziałem zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i kotom wolno 

żyjącym; leczenie, kastracja lub sterylizacja, czipowanie; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) zabiegi dofinansowane dla kotów i psów właścicielskich (mieszkańców Miasta Kobyłka); 

kastracje lub sterylizacje oraz czipowanie. 

 

W pierwszym półroczu 2021 r. Miasto wydatkowało odpowiednio: 

 

- na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - 41.650zł (przez cały rok 2020 - 30.400zł) 

- na całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach oraz zwierząt 

bezdomnych - 84.870zł (przez cały rok 2020 - 102.533zł) 

- na zabiegi dofinansowane tj. kastracje, sterylizacje i czipowanie - 28.955zł (przez cały rok 2020 - 

39.280zł) 

 

Wzrost kosztów wynika ze stale podnoszonej świadomości mieszkańców w zakresie opieki                 

nad zwierzętami, podczas akcji edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez Miasto Kobyłka.               

Skutkuje to częstszym podejmowaniem przez mieszkańców działań mających na celu ograniczenie 

bezdomności zwierząt oraz zwiększeniem ilości mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem 

zabiegów dlatego bezbłędne oszacowanie kosztów w tym zakresie jest niemożliwe. Zapewnienie 

środków na realizację programu należy natomiast do obowiązku Rady Miasta wynikającego z ustawy 

o Ochronie Zwierząt dlatego w momencie zwiększenia zapotrzebowania na ww. usługi konieczne 

jest zwiększenie środków z Budżetu Miasta przeznaczonych na ten cel.  


