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UCHWAŁA NR .................... 
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 XXXIX/329/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 sierpnia 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 20 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 82 200zł; 

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 207 500zł; 

6) dofinansowanie kosztów zabiegów sterylizacji, kastracji, czipowania - do 52 800zł.”. 

§ 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. 

 Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka 
 

Konrad  Kostrzewa 
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Uzasadnienie 

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/329/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 
23 sierpnia 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 2021 br., Rada Miasta 
Kobyłka, podjęła uchwałę Nr XXXVII/310/2021, wypełniając tym samym obowiązek zapewnienia opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. 

Dnia 23 sierpnia 2021 r. dokonano zmian w ww. uchwale w zakresie wysokości środków przeznaczonych na 
realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Kobyłka w 2021 roku. 

Szacowanie wysokości kosztów realizacji ww. Programu nastąpiło na podstawie kosztów oraz ilości zgłoszeń 
z lat ubiegłych. 

Pod koniec roku 2021, widać znaczną dysproporcję w wysokości kosztów ponoszonych przez Miasto 
Kobyłka na poszczególne usługi dlatego proponuje się przesunięcie środków między usługami tzn. 
przeznaczenie większych środków na usługi tego wymagające (odławianie bezdomnych zwierząt, usypianie 
ślepych miotów, sterylizacja, kastracja, elektroniczne czipowanie, zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej dla zawierząt bezdomnych, gospodarskich i wolno żyjących w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem ww. zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców) 
a zmniejszenie szacowanej sumy wydatków na usługi, których realizacja            do końca roku będzie mniejsza 
niż początkowo szacowano (zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, dofinansowanie 
kosztów zabiegów sterylizacji, kastracji i czipowania). 

Propozycja nie zwiększa ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2021 roku.
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