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INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI 

 

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2022 roku 

 

              Konsultacje ogłoszone Zarządzeniem Nr 28/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia      

10 lutego 2022 roku, przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami i trybem przyjętym                   

na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i ust. 

2 pkt 1 Uchwały Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 r.                 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów prawa miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14644). 

 Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych 

był Wydział Ochrony Środowiska.    

           Uprawnionymi do udziału w przedmiotowych konsultacjach były organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Kobyłka. 

  Celem konsultacji było poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie 

projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2022 roku, 

zostały przeprowadzone w dniach 10.02.2022 r. – 24.02.2022 r. w następujących formach: 

- zamieszczenie projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka, 

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, 

-wywieszenie projektu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka. 

 



              Do projektu uchwały wpłynęła 1 opinia od podmiotów uprawnionych do udziału             

w konsultacjach tj. od Fundacji „LE PSY ŚWIAT” z siedzibą przy                                                           

ul. Kazimierza Wielkiego 7 m 1 w Kobyłce, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Panią Ewę 

Kobierzycką.  

      W piśmie z dnia 18 lutego 2022 roku zanegowano: § 1 ust. 1,  § 5 ust. 3, § 12 ust. 7,        

§ 13 ust. 7, § 13 ust. 8, § 14 ust. 1 pkt 1-5. Dodatkowo w opinii wskazano, że kwoty                           

w załączniku do Programu różnią się od kwot zamieszczonych w postępowaniach 

przetargowych (na zapewnienie opieki w schronisku dla wyłapanych bezdomnych zwierząt         

z terenu Miasta Kobyłka), wskazano, że oferta złożona przez schronisko opiewa na kwotę 

50 000 zł natomiast w załączniku do projektu Programu podana jest kwota 62 400 zł. W opinii 

tej, Fundacja „LE PSY ŚWIAT” z Kobyłki, poddała w wątpliwość fakt zwiększenia środków, 

które Urząd Miasta Kobyłka zamierza przeznaczyć w 2022 roku na realizację zadań zawartych 

w projekcie Programu, w odniesieniu do lat poprzednich. Fundacja wskazuje także,                                 

że w Programie nie ma zapisów o współdziałaniu z organizacją pozarządową działającą              

na terenie Miasta Kobyłka, której statutowym zadaniem jest ochrona zwierząt oraz wskazuje 

braki regulacji w Programie, dot. pomocy zwierzętom w poszczególnych sytuacjach                

m.in. małym dzikom bez matki, poranionemu gołębiowi, wiewiórce pogryzionej przez psa, 

pisklakowi, który wypadł z gniazda itd.  

 Odnosząc się do poszczególnych zastrzeżeń Fundacji, zawartych w piśmie z dnia                     

18 lutego 2022 r., po konsultacji z Zespołem Radców Prawnych wyjaśniamy: 

 

 1) Propozycja zmiany §1 ust. 1 Programu jest bezzasadna, ponieważ, Program zgodnie 

z ustawą o ochronie zwierząt, dotyczy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Definicję zwierząt bezdomnych zawiera (art. 4 pkt 16 ustawy                       

o ochronie zwierząt Dz. U. z 2022 r. poz. 572), gdzie pod tym pojęciem rozumie się "zwierzęta 

domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, 

a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 

pozostawały". Zupełnie inną kategorię stanowią zwierzęta dziko żyjące, rozumiane jako 

"zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka" (art. 4 pkt 21 

ustawy o ochronie zwierząt Dz. U. z 2022 r. poz. 572). Gdyby Miasto Kobyłka uregulowało           

w Programie kwestię pomocy wszystkim zwierzętom znajdującym się na jego terenie w tym 

także dzikim, byłoby to przekroczenie upoważnienia ustawowego. Z uwagi na powyższe, zapis                 

w Programie „(…) i ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, kotów wolno 

żyjących oraz zwierząt gospodarskich” jest prawidłowy i zgodny z ustawą. 



 2) Wyjaśniając niedoprecyzowanie w §5 ust. 3 co stanie się z wolno żyjącym kotem 

wymagającym leczenia dłużej niż 14 dni (np. złamana łapa) informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 

2 pkt 4, po zakończeniu leczenia kot zostanie wypuszczony w miejsce bytowania. W przypadku 

kiedy stan zwierzęcia przebywającego i leczonego w Lecznicy wymaga dłuższego pobytu, 

zostaje on przedłużony o termin pełnej rekonwalescencji. Szczegóły procedury zapisane              

są w umowie z Wykonawcą realizującym usługi zapewnienia całodobowej opieki 

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

i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka. 

 

 3) Odnosząc się do różnic w  kwotach jakie widnieją w Załączniku Nr 1 do Programu, 

a kwotach w postępowaniu przetargowym na zapewnienie opieki w schronisku dla wyłapanych 

bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka, wyjaśniamy, że kwota w postępowaniu 

przetargowym: 33 600 zł była kwotą, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć                               

na sfinansowanie tego zamówienia, ale oferta składana przez jedynego Wykonawcę jaki wziął 

udział w postępowaniu – oferta Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!          

z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 16/39, 03-772 Warszawa, opiewała na 50 000 zł. Kwota 

zawarta w Programie na realizację zadania: zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca          

w schronisku dla zwierząt tj. 62 400 zł, jest sumą wszystkich umów jakie zostały zawarte             

na realizację tego zadania w 2022 roku. Dodatkowo informuję, że kwota na jaką podpisane 

zostały umowy, zabezpieczona w budżecie, nie może być traktowana za sumę kosztów jakie 

Miasto Kobyłka poniesie na realizację tego zadania w 2022 roku. 

 

 4) Propozycja Fundacji „LE PSY ŚWIAT” przyjęcia nowego brzmienia § 12 ust. 7           

tj. „znakowane elektronicznie są także zwierzęta bezdomne, ranne oraz koty wolno żyjące 

przebywające w Lecznicy, jeśli wcześniej nie były znakowane elektronicznie” uznana została 

za zasadną. W związku z powyższym § 12 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie. 

 

 5) Odnosząc się do zastrzeżeń w § 13 ust. 7, dotyczących ograniczenia dofinansowania 

do kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich, Mieszkańców Miasta Kobyłka,           

do 2 zwierząt w roku (w odniesieniu do jednego właściciela), informuję, że jest to praktyka 

stosowana także w innych gminach. Ograniczenie to wprowadzone jest w celu zapobieżenia 

nadużyć przez osoby nadmiernie korzystające z tego przywileju i wprowadzone zostało         

m.in. przez miasto Zielonka (które dofinansowuje koszty zabiegów w 50 %) oraz miasto 

Warszawa, które niezaprzeczalnie jest miastem z większymi możliwościami budżetowymi. 



Dodatkowo, w większości przypadków, zwierzęta z terenu naszej gminy, oddawane do adopcji 

są już wcześniej wykastrowane lub wysterylizowane, natomiast jeżeli zwierzę jest pod opieką 

wolontariusza, w tzw. domu tymczasowym w dalszym ciągu to gmina Kobyłka ponosi koszty 

wszystkich koniecznych zabiegów. Twierdzenie zatem, że fakt przyjęcia takiego ograniczenia, 

wpłynie negatywnie na decyzję osób chcących adoptować zwierzę z terenu naszej gminy, jest 

mało prawdopodobne.  

 

 6) Propozycja zmiany w § 13 ust. 8, jest bezzasadna, ponieważ warunki wykonywania 

zabiegów, w tym także sterylizacji i kastracji opisane są szczegółowo w umowie                              

na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt                

z wypadków oraz zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka zawartej 

dnia 01 lutego 2022 roku, z Markiem Klamczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński z siedzibą w Wołominie 05-200, przy    

ul. Chrobrego 2 i zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), brak jest 

zasadności uszczegółowiania zapisów w tym miejscu. 

 

 7) Odnosząc się do sugestii Fundacji, że w § 14 ust. 1 pkt 1-5, nie wskazano kto                  

na terenie naszej gminy będzie prowadził edukację informuję, że zapis taki ujęto w § 14 ust. 2. 

 

 8) Odpowiadając na zarzuty związane ze wzrostem kosztów realizacji zadań 

wynikających z Programu informujemy, że wzrost środków, które Urząd planuje przeznaczyć 

na realizację zadań zawartych w Programie, związany jest zarówno z inflacją dotykającą każdą 

dziedzinę życia, jak również z koniecznością wyłapania i zaszczepienia przeciwko 

wściekliźnie, wszystkich kotów wolno żyjących na terenie Miasta Kobyłka. Konieczność             

ta, wynika z Rozporządzenia nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2021 roku       

(§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia). Odłowione koty przebywające w Lecznicy Weterynaryjnej 

poddawane są również: szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczaniu, 

odpchleniu, sterylizacjom lub kastracjom, koniecznemu leczeniu oraz czipowaniu. Wzrost 

liczby mieszkańców naszego Miasta także nie pozostaje bez znaczenia w kontekście 

planowania budżetu. 

  

 9) Odnosząc się do faktu, że Fundacja w wydanej opinii, wskazuje, że w Programie nie 

ma zapisów o współdziałaniu z organizacją pozarządową działającą na terenie Miasta Kobyłka, 

której statutowym zadaniem jest ochrona zwierząt oraz wskazuje braki regulacji w Programie, 



pomocy zwierzętom w poszczególnych sytuacjach m.in. małym dzikom bez matki, 

poranionemu gołębiowi, wiewiórce pogryzionej przez psa, pisklakowi, który wypadł z gniazda 

itd., informujemy, że z ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), nie wynika 

konieczność zawierania takich zapisów w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt.  

 


