
UCHWAŁA NR XLII/350/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) i art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1840), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Gogolin na rok 2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

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

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/350/2017

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Gogolin na rok 2018

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Gogolin na rok 2018, zwany dalej „Programem”.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu gminy Gogolin miejsca w schronisku dla zwierząt 
realizuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gliwickiej 20 w Kędzierzynie-Koźlu, zwane dalej 
"Schroniskiem", poprzez zapewnienie tym zwierzętom transportu, pobytu, wyżywienia oraz opieki leczniczej.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 3. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez zakup 
przez Urząd Miejski w Gogolinie karmy i wydawanie jej społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 
żyjących.

2. Karma zakupywana jest w przypadku zweryfikowanych potrzeb w tym zakresie oraz wydawana społecznym 
opiekunom (karmicielom) w Urzędzie Miejskim w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy jest realizowane interwencyjnie przez zakład leczniczy 
dla zwierząt - Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Skóra przy ul. Kozielskiej 1 w Krapkowicach, zwany dalej 
"zakładem  leczniczym dla zwierząt". Odławianiem są objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, 
w stosunku do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas 
pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

2. Odłowione bezdomne zwierzęta są umieszczane w Schronisku do czasu przekazania do adopcji.

3. Gmina Gogolin pokrywa koszty transportu, pobytu, wyżywienia oraz opieki leczniczej odłowionych 
zwierząt umieszczonych w Schronisku do czasu przekazania do adopcji.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 5. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, 
w szczególności psów i kotów, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania 
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie 
zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska.

2. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku 
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie 
określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie 
o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Gogolin, 
w szczególności poprzez rozpropagowywanie w internecie.
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Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest przez zakład leczniczy dla zwierząt.

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe.

3. Każdy mieszkaniec gminy Gogolin, po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, może
do zakładu leczniczego dla zwierząt dostarczyć zwierzęta kwalifikujące się do uśpienia.

4. Gmina Gogolin pokrywa koszty wykonania przez zakład leczniczy dla zwierząt czynności zabiegu uśpienia, 
o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 8. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz takim, wobec których nie istnieje możliwość 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, realizowane jest poprzez 
gospodarstwo rolne położone w Gogolinie przy ulicy Strzeleckiej nr 75.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
w zakresie opieki udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Gogolin realizowane 
jest przez zakład leczniczy dla zwierząt.

2. Informację o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Gogolin należy zgłaszać
do Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy 
Urzędu informację o tych zdarzeniach należy zgłaszać telefonicznie Straży Miejskiej w Gogolinie.

Rozdział 10.
Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych 

środków

§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Gogolin 
na 2018 rok w łącznej kwocie 49 900,00 zł, w tym:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy - 1 900,00 zł;

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie - 1 000,00 zł;

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 
7 000,00 zł;

4) usypianie ślepych miotów zwierząt, sterylizacja/kastracja zwierząt w lecznicach weterynaryjnych - 4 000,00 zł;

5) odławianie bezdomnych zwierząt - 6 000 zł,

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt; 
sterylizacja/kastracja zwierząt przyjętych do schroniska; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
domowym - 30 000,00 zł.
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