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UCHWAŁA NR XXVI/215/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2021 r.
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 i 1378) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Golczewo w 2021 r.” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Chłopek
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/215/2021
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 marca 2021 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GOCZEWO w 2021 r.
§ 1. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Golczewo w 2021 r.”, zwany dalej „Programem”, ma zastosowanie do wypełniania przez Gminę
Golczewo zadań własnych polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywaniu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Golczewo;
2) koordynatorze Programu – należy przez to rozumieć Burmistrza Golczewa, za pośrednictwem pracownika
zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Golczewie, zajmującego się sprawami opieki nad bezdomnymi
zwierzętami;
3) Schronisku – należy przez to rozumieć Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach;
4) szkołach – należy przez to rozumieć szkoły prowadzone przez Gminę.
§ 3. Wypełnianie obowiązku, o którym mowa w § 1, następuje przede wszystkim poprzez:
1) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności obejmujące sterylizację
i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie w uzasadnionych przypadkach ślepych miotów,
zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) umieszczanie w Schronisku:
a) odłowionych zwierząt zagubionych i błąkających się,
b) zwierząt domowych z wypadków samochodowych - na zgłoszenie mieszkańców i innych służb
porządkowych;
3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, z zastosowaniem działań promocyjno informacyjnych;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach, w szczególności
kotów i psów;
5) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy.
§ 4. 1. Realizacja Programu przez Gminę odbywa się:
1) przy wykorzystaniu własnych sił i środków:
a) Schroniska,
b) Zakładu Usług Publicznych w Golczewie,
c) szkół;
2) na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej;
3) we współpracy z:
a) organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt,
b) sołtysami sołectw w Gminie,
c) społecznymi opiekunami zwierząt.
2. Osoba zamierzająca pełnić funkcję społecznego opiekuna zobowiązana jest złożyć koordynatorowi
Programu deklarację według wzoru stanowiącego załącznik do Programu.
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3. Koordynator Programu prowadzi rejestr społecznych opiekunów zwierząt (obejmujący imię i nazwisko
oraz adres zamieszkania) i udostępnia jego dane, w zależności od potrzeb, innym realizatorom Programu.
§ 5. 1. Osoby i jednostki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 3 lit. b i c, a także koordynator
Programu przyjmują zgłoszenia w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Zgłoszenie może mieć formę ustną i pisemną. Powinno w szczególności zawierać:
1) oznaczenie zgłaszającego (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę jednostki organizacyjnej) oraz adres
zamieszkania (lub odpowiednio siedziby);
2) ewentualnie numer telefonu do kontaktu;
3) określenie liczby i rodzajów zwierząt do objęcia opieką;
4) określenie miejsca przebywania zwierząt;
5) inne dodatkowe informacje (np. agresywne, głodne, o słabej kondycji fizycznej).
3. Zgłoszenie ustne wymaga potwierdzenia zgłoszenia na piśmie na etapie jego weryfikacji przed
podjęciem czynności sprawowania opieki, w tym wiążącymi się z odławianiem zwierząt.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie przez Schronisko za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie stworzy zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zada cierpienia. Gmina Golczewo
zawarła umowę z firmą "LARUS" przy Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie w zakresie odławiania,
leczenia i rehabilitacji wolnożyjących zwierząt.
§ 7. 1. Schronisko zapewnia całodobową opiekę (karmę, pomieszczenia, świadczenia usług
weterynaryjnych) nad zwierzętami umieszczonymi na jego terenie, obligatoryjną ich sterylizację albo kastrację
oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
2. Gmina współdziała z realizatorami Programu, wymienionymi w § 4 ust. 1, w celu dostarczenia
zakupionej karmy dla wolno żyjących kotów, w tym poprzez:
1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych) ich przebywania;
2) zapewnienie dostarczania pożywienia (karmy i wody pitnej) oraz w miarę możliwości miejsca schronienia,
zwłaszcza w okresie zimowym.
§ 8. Całodobowa opieka weterynaryjna obejmuje świadczenie usług weterynaryjnych na warunkach
określonych w umowach cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Gminą a Przychodnią Weterynaryjną
AnimaIVet Magdalena Smól-Jachimowska ul. Zielona 2A, 72-200 Nowogard, obejmujących w szczególności:
1) badanie i leczenie chorych zwierząt objętych opieką;
2) wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt;
3) udzielanie doraźnej pomocy na miejscu i zabranie do lecznicy w celu dalszego leczenia albo do Schroniska
- po otrzymaniu zgłoszenia (np. od policji i straży pożarnej) w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów powierza się Schronisku.
2. Jeśli samica bezpańskiego zwierzęcia w ciąży zostanie odłowiona z terenu gminy Golczewo to usypianie
ślepych miotów następować będzie w Schronisku.
3. Zabieg usypiania ślepych miotów będzie mógł dokonać lekarz weterynarii w ramach świadczenia usług
weterynaryjnych w Schronisku.
§ 10. Wskazuje się Gospodarstwo Rolne Upadły 27, 72-410 Golczewo, jako miejsce dla zwierząt
gospodarskich.
§ 11. 1. Gmina pokrywa całkowity koszt sterylizacji lub kastracji zwierząt.
2. Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu koty będą, w razie konieczności, przebywać pod opieką osoby
przeprowadzającej zabieg, a następnie wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub (w ramach
możliwości) umieszczane w Schronisku.
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§ 12. Środki finansowe na realizację Programu ujęte są w budżecie Gminy na 2021 r. w wysokości 628 000
zł i obejmują wydatki na:
1) utrzymanie Schroniska – 592 400,00 zł;
2) odławianie zwierząt – 5000,00 zł;
3) interwencje weterynaryjne – 5600,00 zł;
4) karmę dla zwierząt – 18000,00 zł;
5) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących – 4000,00 zł;
6) utrzymanie zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym – 3000,00 zł.
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Załącznik
do Programu
…………………………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………………………….
(adres zamieszkania)
...............................................
(nr telefonu, adres e-mail)
Burmistrz Golczewa
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
DEKLARACJA
Niżej podpisany/a deklaruję dobrowolne przyjęcie funkcji społecznego opiekuna zwierząt,
o którym mowa w uchwale nr ................./2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia .............
2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2021 r.
....….....................……….. ......................................
(miejscowość, data podpis)

