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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 572 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 273/XXXVI/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2021r. 
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale 3 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez 
umieszczenie odłowionych zwierząt (czipowanych – znakowanych elektronicznie przez Schronisko wskazane 
w § 3 ust. 2 oraz zgłoszonych do bazy danych SAFE-ANIMAL), w zarejestrowanych przez właściwego 
powiatowego lekarza weterynarii oraz spełniających przepisy weterynaryjne schroniskach dla bezdomnych 
zwierząt na podstawie umowy zawartej przez gminę.”; 

2) w rozdziale 9 § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. Gmina realizuje wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów, sterylizacji lub kastracji poprzez 
zlecanie lekarzowi weterynarii – Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Antoni Sołowiński, 07-300 Ostrów 
Mazowiecka ul. Chopina 18, na podstawie zawartej z nim umowy.”; 

3) w rozdziale 11 § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna 
jest pomoc lekarsko – weterynaryjna realizowane jest przez gminę na podstawie zawartej umowy z Gabinetem 
Weterynaryjnym lek. wet. Antoni Sołowiński, 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Chopina 18, posiadającym 
zarejestrowaną działalność w zakresie świadczenia usług całodobowo.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

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

W związku z obowiązkiem zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez Gminę Małkinia Górna, 
wynikającym z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 572 z późn. 
zm.) oraz wystąpieniem konieczności zmiany podmiotu zapewniającego opiekę lekarsko-weterynaryjną 
bezdomnym zwierzętom i wykonującego zabiegi kastracji oraz sterylizacji zwierząt domowych (psów i kotów), 
których właścicielami sa mieszkańcy Gminy Małkinia Górna, zaszła konieczność wprowadzenia zmiany 
w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022,  
przyjętym Uchwałą Nr 273/XXXVI/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2021r. 

 Zgodnie z art. 11a ust. 7 powyższą zmianę programu przesłano do zaopiniowania do  Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej, Fundacji „LEPSIE JUTRO” oraz dzierżawców i zarządców 
obwodów łowieckich działających na terenie gminy - kół łowieckich: „Św. Hubert”, „Mykita”, „Puszcza”, 
„Zielony krąg”, „Bóbr”, „Kniaź” i ”Wilk”. 

 Mając powyższe na względzie podjęcie ninieszej uchwały jest zasadne.  
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