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z dnia  10 sierpnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez .......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA KOBYŁKA 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę NR XLVII/411/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Kobyłka w 2022 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 2023 r. poz. 559) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Rada Miasta Kobyłka uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale NR XLVII/411/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Kobyłka w 2022 roku, w Załączniku Nr 1, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 15. pkt 2. Otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość środków finansowych na realizację Programu wynosi: 526 065.00 zł”. 

§ 2. W uchwale NR XLVII/411/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Kobyłka w 2022 roku, w Załączniku Nr 1 do Załącznika Nr 1 SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ ŚRODKÓW 
NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA ZAWARTE W PROGRAMIE wprowadza się następujące zmiany:  
              
 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1     

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ ŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA ZAWARTE 
W PROGRAMIE 

 
L.p. 

 
Zadanie 

 
Środki przeznaczone na realizację 

zadania 
 
1 

 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w 
schronisku dla zwierząt 

 
62 400.00 zł 

 
 

2 

 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie 

 
 

10 000.00 zł 
 

 
3 

 
 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

 
 

130 450.00 

 
4 

 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 
1 500.00 zł 

 
 
 
 

5 

 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla 
zwierząt bezdomnych, gospodarskich i wolno żyjących 
również w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
ww. zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt, usypianie ślepych miotów, edukacja 

 
 
 
 

264 865.00 zł 
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Mieszkańców oraz obligatoryjna sterylizacja albo 
kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

 
 

6 

 
Dofinansowanie kosztów zabiegów sterylizacji, kastracji 
i czipowania zwierząt Mieszkańców Kobyłki 

 
56 850.00 zł 

 RAZEM : 526 065.00 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

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

 Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka 
 

Konrad  Kostrzewa 
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UZASADNIENIE 

do uchwały zmieniającej uchwałę NR XLVII/411/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA         

z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka            

w 2022 roku 

 

 Obowiązek uchwalania co roku, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                  

i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka oraz podpisanie umów               

do zabezpieczenia usług o których mowa w w/w programie, wynika z art. 11a ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572). Rada Miasta 

wykonując obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom określa w drodze uchwały 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

corocznie do dnia 31 marca. Obowiązek taki spoczywa na Radzie Miasta Kobyłka od 2012 r. 

 Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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 przypadkach zdarzeń drogowych                 

z udziałem zwierząt; 

9) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Kobyłka; 

10) ustalenie planu elektronicznego znakowania kotów i psów właścicielskich, zwierząt 

bezdomnych oraz kotów wolno żyjących; 

11) ustalenie planu sterylizacji i kastracji w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt 

poprzez sterylizację lub kastrację kotów i psów właścicielskich, bezdomnych oraz kotów wolno 

żyjących; 

12) wskazanie realizatorów poszczególnych zadań Programu; 

13) edukacja Mieszkańców w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami 

oraz prowadzenie akcji zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem; 

14) określenie wysokości środków finansowych przewidzianych na realizację Programu. 

 

 Środki zabezpieczone na realizację poszczególnych zadań wynikających z Programu,     

w uchwale NR XLVII/411/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 28 marca 2022 r., okazały 

się niewystarczające.          

 Prosimy o zabezpieczenie środków na realizację zadań zgodnie z treścią projektu 

uchwały. Konieczne jest podpisanie umów uzupełniających na zapewnienie całodobowej 

opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt z wypadków oraz zwierząt wolno 

żyjących i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka a także umowy uzupełniającej                            

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka, dlatego konieczne jest 

zwiększenie kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację tych usług a także zmiana zapisów 
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w Załączniku Nr 1 do uchwały NR XLVII/411/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia            

28 marca 2022 r., a także w Załączniku Nr 1 do Załącznika Nr 1 do tej uchwały, w których                   

to załącznikach, wymienione są kwoty przeznaczone na realizacje poszczególnych zadań. 

 Dodatkowo informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 159/2022 z dnia 10.08.2022 roku, 

Burmistrz Miasta Kobyłka ogłosiła przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę NR XLVII/411/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 28 marca 2022 

r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2022 roku, w celu poznania stanowiska 

sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. Termin 

rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 10.08.2022 r., a termin zakończenia na dzień 

17.08.2022 r. 
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