
UCHWAŁA NR XXXV/283/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona dniu 4 stycznia 2022 r przez Fundację zajmującą się ochroną zwierząt, petycja 
dotycząca zapobiegania bezdomności zwierząt rozumianej jako przeciwdziałanie niekontrolowanemu 
rozrodowi zwierząt, zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 4 stycznia 2022 r za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP wpłynęła do Urzędu 
Gminy w Czernikowie petycja Fundacji zajmującej się ochroną zwierząt, w sprawie realizacji statutowych 
zadań jakimi są działania na rzecz zwierząt bezdomnych (zgodnie art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt) oraz zwierząt wolno żyjących „dzikich” (zgodnie z art. 4 pkt 21 Ustawy j.w.) 
w celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt, tj. zapobiegania bezdomności zwierząt rozumianej jako przeciwdziałanie niekontrolowanemu 
rozrodowi w poniższym zakresie: 

·poddania kastracji 12 sztuk kotów z wolno żyjącego stada w lokalizacji domków letniskowych 
w miejscowości Kijaszkowo, Gmina Czernikowo, 

·oznakowania wykastrowanych zwierząt przez ich zachipowanie za pomocą chipów weterynaryjnych, które 
zostaną nieodpłatnie przekazane przez Fundację drogą kurierską na adres Urzędu, 

·wprowadzenia do międzynarodowej bazy Safe Animal danych zachipowanych zwierząt wraz z informacją 
o właścicielu tych zwierząt tj. Gminie Czernikowo przez lekarza weterynarii przeprowadzającego zabiegi 
kastracji, 

·objęcia opieką poprzez zabezpieczenie i przekazanie karmy dla w/w stada 12 kotów, 

·przekazanie w ustawowym terminie do zaopiniowana w/w Fundacji projektu Programu Opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Czernikowo na 2022 r. 

Na posiedzeniu w dniu 16.02.2022 r, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła rekomendować Radzie 
Gminy powyższą uchwałę biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i finansowe. W związku czym Rada 
Gminy Czernikowo uznała, że realizacja petycji Fundacji jest w pełni uzasadniona, co wynika z założeń 
przyjętego na podstawie art. 11 ust 1 i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo 
w 2021 roku, wprowadzonego na podstawie, uchwały nr XXVI/221/2021 Rady Gminy Czernikowo z  dnia 
30 czerwca 2021 r. W ramach programu Gmina Czernikowo realizuje poniższe zadania na wskazanych 
w programie zasadach oraz do wysokości przeznaczonych na ten cel środków: 

1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2)opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3)odławianie bezdomnych zwierząt; 

4)obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach 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. 

 W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
Gminy Czernikowo na 2022 r będą zabezpieczone środki finansowe w celu zapobiegania bezdomności 
zwierząt, rozumianej jako przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt w tym poddaniu kastracji 
12 sztuk kotów z wolno żyjącego stada w lokalizacji domków letniskowych w miejscowości Kijaszkowo, 
Gmina Czernikowo. Ponadto będą zrealizowane wszystkie pozostałe działania wynikające z petycji 
wymienionej Fundacji. 

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
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